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Πρόλογος
Αυτό το βιβλίο είναι να βοηθήσει τους αναγνώστες του Θεϊκός
Secret σειρά Κήπος κατανοήσουν καλύτερα τα μυστήρια του
κόσμου που ζούμε μέσα. Όπως και να αρχίσουν να
συνειδητοποιούν πώς ο κόσμος σχεδιάστηκε και για ποιο σκοπό.
Αυτό που πρόκειται να διαβάσετε είναι εμπνευσμένη γνώμη αυτού
του συγγραφέα με βάση χιλιάδες ώρες έρευνας, μελέτης και
προσωπικής εμπειρίας, και κυρίως την κατεύθυνση από τον πατέρα
και τη μητέρα μέσω του Χριστού.
Δεν υπάρχει καμία αξίωση ως προς την απόλυτη ακρίβεια
αυτού του έργου, εκτός από Μια εκτίμηση με βάση τα στοιχεία που
συγκεντρώθηκαν και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας γνώση μαζί με
το πνεύμα του Πατρός, για να εξακριβώσω την πραγματική
πρόθεση. Είναι μια προσπάθεια να αποκαλύψει τους κώδικες που
έχουν κρυφτεί σε Extrπράξη το μυστήριο από αυτόν τον κόσμο και
πέρα.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη εικόνα από την πυραμίδα με το
μάτι όλος-όρασης για να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι. Αυτό το
μήνυμα που είναι θαμμένο βαθιά μέσα σε αυτή τη μορφή αρχίζει να
διδάξει ένα πολύ παλιό μυστικό για το τι συνέβη εδώ και πολύ
καιρό ότι έχει δημιουργήσει τάξεις, εχθροπραξία και εχθρότητα και
πώς λειτουργεί στον κόσμο.
Στα δύο πρώτα βιβλία μου, έχω αποκαλύψει πώς όταν ο
Χριστός ήταν εδώ ήρθε για να προσδιορίσει και να αποκαλύψει την
αληθινή θεϊκή μονάδα, που ονομάζεται ο πατέρας και η μητέρα και
η δημιουργία τους.
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Αποκάλυψε επίσης πως αυτός ο κόσμος δεν είναι μέρος του
πατέρα και της μητέρας που ανήκει σε έναν πανάρχαιο αντίπαλο
που κάποτε διαφάνηκε ισχυρός στους ουρανούς μέσω πολλαπλών
διαστάσεων.
Το ισχυρό που είναι γνωστή ως Εωσφόρος δημιουργήθηκε από
τον πατέρα και τη μητέρα να είναι μια σοφή έμπιστος να οδηγήσει
και να καθοδηγήσει τους άλλους ανά τον κανόνα της αγάπης, που
εξυπηρετούν ο ένας τον άλλο.
Δυστυχώς, αυτός ο Αρχάγγελος, ο Μέγας Σεραφείμ
επαναστάτησε εξαιτίας της υπερηφάνειας, της λαγνείας, και της
ζήλιας, και άρχισε ένα πραξικόπημα εναντίον όλων των αγγέλων
και κατά των παιδιών του πατέρα και της μητέρας, καθώς ο στόχος
ήταν να ανατρέψει σε μια στρατιωτική πολιορκία το Βασίλειο του
πατέρα και της μητέρας , φέρνοντας στο σκοτάδι να θυσιάσει το
φως.
Ξεκίνησε μια πορεία που οδήγησε σε μαζικούς πολέμους σε
άλλες διαστάσεις, όπου πλανήτες, ηλιακά συστήματα και ακόμη και
γαλαξίες αναστράφηκαν και καταστράφηκε.
Αυτοί ήταν οι κόσμοι της τρίτης και τέταρτης διάστασης που οι
αναγνώστες μου γνωρίζουν τώρα τα πάντα.
Άρχισε έναν πόλεμο Μάρτιος χτίζοντας μια στρατιωτική
μηχανή από πολλούς από τους αγγέλους που ο πατέρας και η
μητέρα δημιούργησαν που είχαν επαναστάτησαν επίσης, και από
αυτήν την μεγάλη πτώση μια ογκώδης στρατιωτική μηχανή
ασκήθηκε εμπρός.
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Σχεδιάστηκε για να έχει τάξη, αρχείο και τάξη καθώς
αντιπροσώπευε κατηγορίες εξουσίας που θα δημιουργούσαν τον
κανόνα ένα πάνω από το άλλο.
Αυτό το στρατιωτικό καθεστώς άρχισε να διοχετεύεται σε
διαφορετικές βαθμίδες και διαταγές όπου κυβερνούσε όλα με
μυστικότητα χρησιμοποιώντας μια αόρατη δύναμη.
Αποκάλυψε επίσης ότι η περαιτέρω κάτω από τη σκάλα όλο και
περισσότερο κατέλαβε εκείνα τα επίπεδα μέχρι τελικά το
χαμηλότερο επίπεδο είναι όπου το μεγαλύτερο μέρος της
ανθρωπότητας υπάρχει επάνω.
Αυτό που περιγράφω είναι μια πυραμίδα δομή, όπου το πιο
ισχυρό κάθονται στην κορυφή και στη συνέχεια κάτω από τη δομή
όλο και περισσότερο ελέγχονται με όλο και λιγότερη δύναμη.
Τελικά στο κάτω μέρος της πυραμίδας θα είναι οι μάζες των
οπαδών που όλοι οδηγούνται από εκείνους που ελέγχονται επίσης
από πάνω τους, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει και οι
περισσότεροι δεν κάνουν ποτέ.
Η πυραμίδα είναι το ισχυρότερο εργαλείο όπου μια οντότητα
μπορεί να κυβερνήσει τον κόσμο και να μην αναγνωριστεί ποτέ
από τα πλήθη. Όλες οι κατευθυντήριες γραμμές, και τις
κατευθύνσεις, και τους κανόνες του δικαίου χοάνη από την
κορυφή μέσα από μια πολύ ελεγχόμενη δομή σε στρατιωτικό τρόπο.
Και στο πάνω μέρος της πυραμίδας βλέπουμε το μάτι που
βλέπει τα πάντα, που παρακολουθεί το σύνολο της δομής της
δύναμής του, καθώς κυβερνά και ελέγχει τον κόσμο.
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Τώρα μέσα σε μια στρατιωτική δομή συνήθως ο ιδιωτικός, στο
στρατό είναι ο χαμηλότερος στρατιώτης στο τοτέμ πόλο στο βαθμό.
Αυτός ή αυτή έχει λίγο σε καμία αρχή, η δουλειά του ιδιωτικού
είναι να ακολουθήσει τις εντολές με ακρίβεια όπως τον τρόπο.
Δεδομένου ότι ο ιδιωτικός μαθαίνει τη θέση τους και είναι να
μην αμφισβητήσει ποτέ την αρχή, εγκαίρως μπορούν έπειτα να
δοθούν λίγο περισσότερο δωμάτιο λουριών και να ασκήσουν έπειτα
μια μικρή ποσότητα της αρχής πέρα από την προηγούμενη τάξη
δεδομένου ότι ανατίθενται.
Ο ιδιωτικός μπορεί να κινηθεί προς τα επάνω τις τάξεις, όπως
αυτός ή αυτή είναι διαμορφωμένα σε ένα καλό στρατιώτη που
μπορεί να υπακούσει τις παραγγελίες σε δεδομένο επίπεδο τους,
και ίσως μια μέρα αυτός ή αυτή θα μπορούσε να κινηθεί μέχρι τις
τάξεις, όπως ορίζεται.
Ο ιδιωτικός είναι σε είδος όπως η ανθρωπότητα, είναι στο
κάτω μέρος, όπου έχουν λίγο έλεγχο σε άλλους και συχνά ακόμη
και πάνω από τον εαυτό τους. Απλά μαθαίνει να υπακούει, αυτή
είναι η πρώτη προϋπόθεση της σιωπηρής κανόνα.
Δεδομένου ότι το ένα κάνει τις θέσεις εργασίας τους στα
χαμηλότερα επίπεδα στην αυστηρή υπακοή, κατόπιν ίσως μπορούν
να ανατεθούν για να κινήσουν επάνω τη σκάλα στο στρατιωτικό
ύφος.
Το κλειδί εδώ είναι να κατανοήσουμε ότι είναι μια διαδικασία,
κάθε θέση είναι μια υψηλότερη θέση για την πυραμίδα δομή. Και
όπως το γρύλισμα πεζικού, να το πω έτσι, κινείται μέχρι την
αλυσίδα της διοίκησης, παίρνουν στη συνέχεια τις παραγγελίες
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τους από κάποιον από πάνω τους και στη συνέχεια μπορούν να
περάσουν κάτω παραγγελίες σε αυτές τώρα βολικά κάτω από αυτά.
Είναι η ιεραρχία, αλλά πάντα συνειδητοποιώντας ότι κάθε
βήμα του τρόπου που κάποιος είναι πάντα κάτω από τις διαταγές
από κάποιον άλλο από πάνω τους.
Δεν έχει σημασία πόσο δύναμη ή εξουσία που τους δίνονται,
θα πρέπει ακόμα να είναι υπό πλήρη διοίκηση του κάποιος άλλος ή
χάνουν τη θέση τους και μερικές φορές με μεγάλη τιμωρία.
Αυτό είναι το πώς η δομή λειτουργεί στο στρατό, και αυτό που
οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν είναι ότι έχουμε όλοι
συντάχθηκε σε αυτό που ονομάζεται το στρατιωτικό καθεστώς του
διοικητή Λούσιφερ και πολικό κατώτερο του Σατανά.
Είτε το ξέρεις είτε όχι, είμαστε όλοι ιδιωτικοί σε αυτό το
μυστικό κρυμμένο στρατό όπου ο Εωσφόρος βρίσκεται στην
κορυφή της πυραμίδας και κυβερνά αυτόν τον κόσμο με μια ράβδο
του σιδήρου, αν και στα κρυφά. Ωστόσο, λόγω της ζήλιας και της
οργής του δεν επιθυμεί πλέον να κρύβεται, θέλει όλοι να
γνωρίζουν ποιος είναι πραγματικά.
Η μόνη διαφορά είναι ότι μας ξεγέλασαν και μας εξαπάτησαν
για να πιστέψουμε ότι είμαστε χωρισμένοι από οποιοδήποτε
στρατιωτικό καθεστώς. Η διαδικασία είναι κρυμμένη από τα
περισσότερα από τα ανθρώπινα γρύλισμα/πρόβατα.
Ωστόσο, επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω, η ίδια δομή είναι
σε ισχύ ακριβώς ο τρόπος που είναι στο στρατό, εμείς απλά ποτέ
δεν συνειδητοποίησε ότι επειδή η λειτουργία είναι stealth. Ένας
όρος που θα δείτε πολλά σε αυτό το έργο.
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Stealth: η δράση του να κάνει κάτι αργά, ήσυχα, και
συγκεκαλυμμένα, προκειμένου να αποφευχθεί η ανίχνευση.
Αυτό το συστατικό που λείπει στη γνώση είναι αυτό που μας
κάνει εύκολο να χειραγωγήσουν, επειδή δεν γνωρίζουμε ως
στρατιωτικός αξιωματικός μπορεί να γνωρίζει, ότι απλά
ακολουθούμε διαταγές., μας έφερε μέσα από τις οικογένειές μας,
τους συνομηλίκους μας, την εκπαίδευση, τις κυβερνήσεις, τα μέσα
ενημέρωσης και τους πολέμαρχους που κυβερνούν αυτόν τον
κόσμο.
Οι διαταγές μας είναι διαφορετικές, έρχονται με διαφορετικούς
τρόπους, αλλά παρόλα αυτά είμαστε όλοι μέρος ενός στρατιωτικού
Συντάγματος που ηγείται ο ζηλιάρης Εωσφόρος.
Αυτό το βιβλίο πρόκειται να αποκαλύψει πώς όλα αυτά
εκτελούνται και γιατί ο αληθινός Χριστός είπε ότι αυτό δεν είναι ο
κόσμος του, ούτε είναι ο πατέρας και ο κόσμος της μητέρας.
Πρόκειται να μάθετε από πρώτο χέρι πώς αυτός ο κόσμος
ελέγχεται και πώς ο καθένας από εμάς είναι στρατιωτικά
γρυλίσματα που κατά καιρούς μπορεί να κινηθεί μέχρι τη σκάλα
του τι μπορεί να αποκαλούμε κοσμική επιτυχία, αλλά με
καταδικασμένες συνέπειες.
Είναι απλά ένα άλλο επίπεδο στο, rank, το αρχείο και το
παιχνίδι για την τάξη που έχει σχολαστικά συσταθεί για να
φυλακίσει τις ψυχές, όπως τα πρόβατα που οδήγησαν στη σφαγή.
Ας ξεκινήσουμε!
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(1)Πυραμίδα του Εωσφόρο δομή
Ματθαίος 4/8-10 "Και πάλι ο διάβολος τον πήρε σε μια
υπέρβαση υψηλό βουνό, και του έδειξε όλα τα βασίλεια του
κόσμου, και τη δόξα τους. Και του είπα, όλα αυτά θα σου δώσω, αν
πέσεις κάτω, και με λατρέψεις.
Τότε είπε ο Ιησούς προς αυτόν, Σε επιπλήττω. Σατανά: γι '
αυτό είναι γραμμένο, εσύ θα υπηρετήσει τον πατέρα μου, και αυτός
μόνο θα λατρείας."
Το κλειδί για αυτό το στίχο είναι να αποκαλύψει ότι ο Σατανάς
ο διάβολος κανόνες αυτού του κόσμου, και πρόσφερε ο Χριστός τα
βασίλεια αυτού του κόσμου, αν ο Χριστός θα υποκύψει πριν από
αυτόν και να εξυπηρετήσει τον Σατανά.
Όπως η ιστορία έπαιξε έξω, ο Χριστός απέρριψε την προσφορά.
Αυτό που δεν βλέπουμε εδώ, είναι ο Σατανάς δεν είναι ένα που
πρέπει να ωθούνται κατά μέρος, ως εκ τούτου απλά αντικατέστησε
τον αληθινό Χριστό με ένα που θα κάνει την προσφορά του. Έτσι,
αρχίζει the Real Ιστορία.
Το κλειδί για τη λατρεία όρος που χρησιμοποιείται, όπως έχω
πει συχνά, είναι σε λάθος. Ο πατέρας και η μητέρα δεν επιδιώκουν
για τη λατρεία μας με την έννοια ότι καταλαβαίνουμε αυτόν τον
όρο.
Ο όρος εδώ που ονομάζεται λατρεία στην Ελληνική είναι?
proskyneō, προέρχεται από ένα πολύ σκοτεινό πνεύμα στο οποίο
σημαίνει ότι πρέπει να Υποκλιθείτε σαν σκυλί και να φιλήσετε τα
αφεντικά σας.
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Ο Ιησούς κατέστησε σαφές ότι πρόκειται να υπηρετήσουμε τον
πατέρα, κάνοντας το διαθήκη του. Η προφανής συνουσία σε αυτόν
τον όρο proskyneō υπονοεί κάτι πολύ άσχημο. Όταν ο Σατανάς
επιδίωξε για τον Χριστό να τον λατρέψει αυτό ήταν ο όρος που
χρησιμοποιείται.
Ο Σατανάς έλεγε στον Ιησού, πέσε στα γόνατα και γλύψε το
χέρι μου σαν σκυλί. Αυτό ήταν εντελώς ασέβεια στο Χριστό, καθώς
και παρουσίασε το πνεύμα του Σατανά.
Η στάση του ήταν ένα από, hey μικρό σκουλήκι κατεβείτε πριν
από μένα, σας μικρή νυφίτσα και ικετεύω σαν ένα χτυπημένο σκυλί,
και τότε ίσως θα δείξει έλεος.
Τώρα η γραφή γυρίζει δεξιά γύρω και στη συνέχεια
αποκαλύπτει ο Χριστός είπε, "... Πήγαινε πίσω μου Σατανά: γιατί
είναι γραμμένο, εσύ θα λατρεύεις τον κύριο τον Θεό σου, και
αυτόν μόνο θα υπηρετείς.
Για άλλη μια φορά, ο όρος για τη λατρεία που ο Χριστός
χρησιμοποιεί τώρα φαίνεται να είναι επίσης, proskyneō. Αυτό είναι
το προστιθέμενο ζιζάνια για να συγχέουμε. Αυτό που κάνει είναι να
προκαλέσει κάποιος να απορρίψει την προβλεπόμενη έννοια του
όρου αυτού και στη συνέχεια να εφαρμόσει το δικαίωμα πίσω στον
πατέρα.
Με αυτό τον τρόπο ο Σατανάς μπορεί να εξαπατήσει τους
ανθρώπους να εξακολουθούν να έρχονται υπό την ψευδαίσθηση
της λατρείας, όπως ο ίδιος προκαλεί διακριτικά τους ανθρώπους να
τον λατρεύουν μέσα από σύγχυση.
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Ο Ιησούς δίδαξε το πνεύμα της υπηρεσίας το ένα στο άλλο.
Ποτέ δεν δίδαξε λατρεία. Στην πραγματικότητα, κατέστησε σαφές,
ότι εκείνοι των ψευδών θεών και των ειδωλολάτρες δίδαξε? ο
άρχοντας ο ένας πάνω στον άλλο, για να θέσει το ένα πάνω στο
άλλο. Ο Χριστός είπε ότι δεν είναι έτσι μαζί σας... Με τον πιο απλό
τρόπο, έλεγε ότι δεν θα λατρέψεις κανέναν. Αυτό δεν είναι το
πνεύμα του πατέρα.
Η δουλειά μας είναι να υπηρετούμε τον πατέρα και να κάνουμε
τη διαθήκη του ως γιος ή κόρη. Ο πατέρας, σε αντίθεση με τον
Εωσφόρο δεν απαιτεί λατρεία, ενεργεί στην αγάπη και την
υπηρεσία και περιμένει από εμάς να κάνουμε το ίδιο. Είναι η
αγαπημένη μας υπηρεσία και για τον πατέρα που πρέπει να
τηρήσουμε μέσα, όχι λατρεία. Η λατρεία είναι σατανική στον
πυρήνα της.
Αυτή η αποκάλυψη παίζεται έξω με τον Peter στην Καινή
Διαθήκη πώς δεν θα επιτρέψει στον Ιησού να πλένουν τα πόδια
του, η οποία ήταν δουλειά ταπεινός ζητιάνος του. Ο Ιησούς είπε,
είτε πλένεις τα πόδια μου, είτε δεν είσαι δικός μου.
Ο Ιησούς δίδασκε το νόμο της ταπεινοφροσύνης και την
εξυπηρέτηση του ενός προς τον άλλο. Αν ο Ιησούς μπορούσε να
υποκύψει στην υπηρεσία ως ο γιος του πατέρα, και πλύνετε τα
πόδια του άλλου τότε αληθινή λατρεία αποκαλύπτεται ως υπηρεσία
και ταπεινότητα, δεν είναι ένας Λόρδος πάνω από το ένα το άλλο.
Δείχνει να δίνεις σεβασμό και τιμή. Το κλειδί για τον κώδικα
αυτό είναι να αποκαλύψει, ο Σατανάς/Εωσφόρος ελέγχει αυτόν τον
κόσμο, και πρόσφερε τον Χριστό αυτόν τον κόσμο, επειδή ανήκει
στον Εωσφόρο/Σατανά.
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Αυτό το βιβλίο πρόκειται να αποκαλύψει πώς όλο αυτό τον
κόσμο και τις δραστηριότητές του ανήκουν στον Εωσφόρο/Σατανά,
και έχει τον έλεγχο σε Stealth για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα,
αλλά τώρα θέλει την επευφημίες και την κολακεία. Θέλει να τον
λατρεύουν με την έννοια της υπερηφάνειας, της ομορφιάς και της
ζήλιας.
Όταν αρχίζετε να συνειδητοποιείτε πόσος έλεγχος της
ανθρωπότητας υπάρχει πραγματικά, ίσως θα ξυπνήσετε στη μεγάλη
εξαπάτηση προτού να τελειώσει αυτή η ηλικία.
Από την αρχή ο Εωσφόρος έχει ελέγξει αυτόν τον κόσμο σε
δώδεκα στάδια ή επίπεδα. Κάθε στάδιο είναι μια δύναμη στο
επόμενο χαμηλότερο στάδιο, εντούτοις κανένα στάδιο στην
πυραμίδα δεν έχει την εξουσία πέρα από τα υψηλότερα στάδια.
Αυτό δεν είναι μια υπηρεσία σε μια άλλη επιχείρηση.
Σήμερα θα μπορούσαμε να ονομάσουμε αυτά τα μαθήματα ή
casts. Κάθε μία αντιπροσωπεύει την ανωτερότητα πάνω από την
άλλη. Δεδομένου ότι οι πληροφορίες, οι νόμοι και ή οι κανόνες
περνούν κάτω, κάθε στάδιο είναι φωτισμένο ως προς το πώς
πρέπει να υπακούσουν και να ακολουθήσουν τις διαταγές από την
κορυφή, όπως στη στρατιωτική μόδα.
Οι περισσότεροι είναι εντελώς απληροφόρητοι ή εξαπατημένοι
πώς αυτές οι δομές δύναμης λειτουργούν. Και σε κάθε επίπεδο
υπάρχουν μινιατούρες πυραμίδες δομές που εφαρμόζονται έτσι
ώστε τα πάντα είναι συνεπής από την κορυφή προς τα κάτω.
Ο Εωσφόρος βρίσκεται στην κορυφή του επιστέγασμα, καθώς
το μάτι που βλέπει όλοι στην κορυφή του παγκόσμιου
κυβερνητικού ελέγχου, κάθεται στους ουρανούς, ή αυτό που
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αποκαλούμε απώτερο διάστημα. Το επιστέγασμα δεν συνδέεται
επειδή είναι πάνω από τη γη. Όταν ο Εωσφόρος έρθει ως ο νόθος
Χριστός, τότε θα επανασυνδεθεί στη γη.
Η πυραμίδα έχει τέσσερις πλευρές, έτσι ώστε κάθε πλευρά
έχει τη δική της αξία. Ως εκ τούτου, κάτω από τον Εωσφόρο είναι η
απόφαση είκοσι τέσσερις γέροντες που λατρείας πριν από αυτόν
μέρα και νύχτα, κάθε πλευρά έχει έξι πρεσβύτεροι ή άγγελοι.
δημιουργία του είκοσι γέροντες που λατρεύουν πριν από αυτόν
μέρα και νύχτα prostrating τους εαυτούς τους.
Κάθε μισό της ημέρας αποτελείται από τους δώδεκα
πρεσβύτερους, ή δώδεκα ώρες της ημέρας, και δώδεκα ώρες της
νύχτας. Ο Εωσφόρος εκπροσωπεί τον ήλιο, και εδώ είναι που
παίρνουμε είκοσιωρών για μια ημέρα. Ο Εωσφόρος είναι ο Θεός
του ήλιου!
Σύμφωνα με τον Εωσφόρο υπάρχουν δώδεκα ανώτατοι θεοί ή
άρχοντες που ελέγχουν αυτό το Βασίλειο κατά τη διάρκεια της
ημέρας και δώδεκα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δώδεκα είναι η
εξουσία εξουσίας τους που εκπροσωπεί την κυβέρνηση.
Αυτοί ήταν ο Θεός των αρχαίων που περιπλανιόταν και μπρος
σε αυτή τη γη, μέχρι μετά την πλημμύρα όλοι πήγαν να κρύβονται
για να λειτουργήσουν και να ελέγχουν τον κόσμο με μυστικότητα.
Κάτω από αυτές τις δώδεκα άρχοντες είναι οι σεληνιακοί θεοί
αυτά είναι τα φεγγάρι του Θεού, τα οποία αντιπροσωπεύουν την
αρχική 30 μηνών μήνες που έχουν μεγάλη δύναμη, αλλά πρέπει να
λάβει την κατεύθυνσή τους από την ηλιακή θεούς, όπως το
φεγγάρι είναι υποχείριο στον ήλιο, όπως ο Σατανάς είναι υποχείριο
στον Εωσφόρο στο opposi παιχνίδι.
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Κάτω από τους τριάντα σεληνιακούς θεούς έρχονται τα παιδιά
των θεών που από το παρελθόν και το παρόν είναι οι άξιους που
είναι ελεγκτές αυτού του Βασιλείου.
Όπως έχω γράψει για συχνά, το φεγγάρι ήταν πάντα γνωστό
ως ο Θεός, «αμαρτία». Αντιπροσωπεύει την Διαδραστικό δίκτυο
προσομοίωσης. Αυτοί ήταν οι πεσμένοι άγγελοι που ήταν πιο
υπάκουοι στον Αφέντη τους τον Εωσφόρο.
Καλούνται αυτό που είναι γνωστό ως το 360 γέροντες που
αντιπροσωπεύουν ένα έτος ως ημέρες των κύκλων του φεγγαριού
και του ήλιου, η οποία είναι «12 ηλιακή» x «30 σεληνιακό»,
δηλαδή 12X30 = 360.
Αυτοί αντιπροσωπεύουν τους ηλιακούς και σεληνιακούς θεούς
ως παιδιά του Λούσιφερ ως αρχικούς άρχοντες.
Επομένως, αντιπροσωπεύουν τους ετήσιους κύκλους. Είναι
τότε ότι ακόμη πιο πονηρό και παραπλανητικές μεγαλύτερες
ομάδες ενώνονται για να οδηγήσει αυτόν τον κόσμο σε μαζική
ελεγχόμενη εξαπάτηση και ψέματα αναμιγνύεται με την αλήθεια.
Αυτές είναι οι μυστικές κοινωνίες και όλες τις θρησκευτικές
ομάδες και τις κινήσεις που χρησιμοποιούνται για να παρέχουν μια
εικονική ροή της πραγματικότητας κατασκευάζει σε αυτόν τον
κόσμο από την κατασκευή δεδομένων που γίνεται μανιφέστο
διδασκαλίας του κόσμου.
Αυτοί είναι οι κρυμμένοι κανόνες που όλοι οι ένοικοι του
πλανήτη υπακούν και ακολουθούν αν το ξέρουν ή όχι. Από αυτό
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έρχεται όλη η γνωστή επιστήμη, θρησκεία, ιατρικές γνώσεις,
κανόνες δεοντολογίας και πολλά άλλα.
Κάθε μία από αυτές τις ομάδες από την κορυφή προς τα κάτω
όλα κανόνας στην τάξη, το αρχείο και την τάξη, και κάθε μία έχει
δοθεί τεράστια εξουσία από το cast ή την κατηγορία πάνω από
αυτά.
Ωστόσο, η αρχή του καθενός εκτείνεται μόνο προς το κάτω
μέρος της πυραμίδας. Δεδομένου ότι κάθε ένα παίρνει τις διαταγές
τους από ανωτέρω, το περνούν κατωτέρω μέσω των διάφορων
τελετών/των τελετών, των λειτουργιών, των κανόνων του νόμου
και των εγκαταστάσεων.
Μετά από τις μυστικές κοινωνίες και τις θρησκείες
καθιερώνονται, οι οποίες είναι στους βασικούς όρους επιστήμη και
θρησκεία. Οι δύο πάνε μαζί τέλεια ως πολικότητα για να
υποθάλπουν την παγίδα χρησιμοποιώντας φαύλους συστήματα
μέσω εχθρότητα, τότε το δεύτερο μισό της πυραμίδας βασίζεται
στην άμεση διακυβέρνηση των μαζών.
Το πρώτο μισό της πυραμίδας είναι μια μυστική αόρατη
δύναμη που κανείς δεν βλέπει ποτέ, είναι κρυμμένες από την
ανθρωπότητα γενικότερα.
Στη συνέχεια, το δεύτερο μέρος είναι η καθιέρωση πώς
δικαιωμάτων ή αυτό που ονομάζεται το μπλε αίμα αρχίζουν να
κυβερνούν πάνω από τους ανθρώπους που παραμένουν σε πλήρη
άγνοια.
Αυτή είναι η Βασιλική γενεαλογία του DNA του αίματος που
χωρίστηκαν από το υπόλοιπο των θεών να ελιχτεί μέσα στη σφαίρα
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των ανθρώπων που αγνοούν την πρόθεση του κακού και τα
πλοκάμια τυλιγμένο γύρω από το μυαλό μέσα στους διαδρόμους
του ερπετού εγκεφάλου.
Οι βασιλιάδες και οι βασίλισσες αποκτούν τη δύναμη και την
εξουσία τους από τις μυστικές κοινωνίες και τις θρησκευτικές
δυνάμεις από πάνω τους, και στη συνέχεια παίρνουν αυτή τη
δύναμη και αρχίζουν να ελέγχουν το τραπεζικό σύστημα Worlds.
Έτσι, η δευτερεύουσα δύναμη που αποκαλούμε μαμμωνάς,
αντιπροσωπεύει τον Εωσφόρο σε ένα άλλο επίπεδο όπου το
σκοτάδι κυβερνά και λέγεται, ο Σατανάς ο αντίπαλος. Αυτό είναι
όπου η εχθρότητα τοποθετείται μεταξύ της ανθρωπότητας και του
Θεού και τις εξουσίες τους πάνω από τη χρήση του φωτός του
Λούσιφερ και το σκοτάδι του Σατανά, γνωστό ως καλό και το κακό,
δηλαδή. ο Θεός και ο διάβολος.
Ο Χριστός δίδαξε κάποιος δεν μπορεί να εξυπηρετήσει δύο
δασκάλους, πρέπει να επιλέξει μεταξύ του πατέρα και της μητέρας
ή Μαμμωνάς.
Μαμμωνάς Η προσωποποίηση του πλούτου και των
πλουσίων θεωρείται ως μια σατανική και διεφθαρμένη
επιρροή που απεικονίζεται ως ψεύτικος Θεός.
Η αγάπη του χρήματος είναι μια ρίζα όλων των κακών,
και αυτό που είναι τόσο ειρωνικό για αυτή την αποκάλυψη είναι ότι
τα χρήματα αντιπροσωπεύουν ένα μυστικό κρυμμένο Θεό για το
λαό.
Τα χρήματα είναι το πιο λατρευτό «πράγμα» σε αυτόν τον
κόσμο. Διέπει, τους ελέγχους, τους οδηγούς, τις επιρροές και τη
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σκέψη, τη γνώμη και ή την αντιληπτή χαρακτήρα της μούχλας ή
την έλλειψη αυτής. Και πάνω απ ' όλα είναι μαύρη μαγεία για να
καταστρέψει την πραγματική δύναμη που ονομάζεται, Πίστη.
Τα χρήματα είναι ο Θεός; ως εκ τούτου, δηλώνει δεξιά για
το
αμερικανικό
δολάριο,
"Στο
Θεό/χρήματα
που
εμπιστευόμαστε."Και όπως οι περισσότεροι θα διακηρύξει με τη
λατρεία τους από τα χρήματα που αυτό είναι το πραγματικό Θεό
και τα φρούτα μαρτυρούν το γεγονός αυτό, ότι τα
χρήματα/Μαμμωνάς είναι το πώς ο Σατανάς κυβερνά αυτόν τον
κόσμο. Έτσι, Ο Σατανάς είναι Μαμμωνάς!
Το χρήμα αντιπροσωπεύει τον Σατανά. Ο Σατανάς είναι η
σκοτεινή πλευρά του Λούσιφερ ως ο Θεός της ψευδαίσθησης ή
σκότους του ότι είναι κρυμμένο ή στη σκιά, αλλά όλοι μαζί
εξακολουθούν να είναι το ένα και το ίδιο με τον Εωσφόρο, που
είναι ο Θεός του ήλιου ή ο άτυπος Υιός του Θεού.
Τώρα τα χρήματα δεν είναι κακό ανά πω, είναι ένα μέσο, ένα
εργαλείο, αλλά η ακόρεστη αγάπη για τα χρήματα είναι αυτό που
φέρνει για το σκοτάδι σε ανθρώπους που προέρχεται από τη
λατρεία Μαμμωνάς/Σατανά.
Και για το αμερικανικό νομοσχέδιο ένα δολάριο στην πίσω
πλευρά, lo και ιδού είναι η πυραμίδα με το μάτι που βλέπει όλα.
Είναι η δομή της κυβέρνησης του Βασιλείου του Λούσιφερ, αλλά το
επιστέγασμα δεν έχει ακόμη οριστεί.
Ο κόσμος εν τω μεταξύ, περιμένει τον κρυμμένο Εωσφόρο να
εισαχθεί στον κόσμο ως ο Θεός τους. Αυτό είναι ένα γεγονός που
πρόκειται να συμβεί, που ονομάζεται, η επιστροφή του Χριστού, αν
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και ο ψευδής Χριστός, για να καθιερώσει επαναλαμβάνεται του
1000-year Βασίλειο στη γη στη θέα όλων.
Φίλοι μου, ο αληθινός Χριστός δεν έρχεται να κυβερνήσει
αυτόν τον κόσμο έρχεται να πάρει πίσω τα παιδιά του πατέρα που
είναι έτοιμα σε αυτόν τον κύκλο, στο βασίλειό τους στον αχυρώνα
της προστασίας.
Ο Ψεύτικος Χριστός είναι εδώ έτοιμος να στήσει το βασίλειό
του και να προαγάγει τον Θεό του ήλιου ως τον Εωσφόρο το
λαμπρό άστρο του πρωινού, που αντιπροσωπεύει Ερχόμενοι από
την Ανατολή προς τη Δύση.
Ο κόσμος μας είναι μια προσομοίωση, δεν είναι πραγματική.
Είναι μια εικονική μήτρα όπως εξήγησα στα προηγούμενα βιβλία
του Θεϊκός μυστικού κήπου. Και αυτό που είναι τόσο ειρωνικό είναι
ότι το σημερινό πιο ευρέως αποδεκτό νόμισμα δεν είναι επίσης
πραγματική, είναι μια ψευδαίσθηση, και δεν αξίζει το χαρτί που
είναι τυπωμένο.
Τα χρήματα είναι βασιλιάς, τα χρήματα είναι ο Θεός, είναι αυτό
που υπαγορεύει, άρχοντες και τους κανόνες όλων σε αυτόν τον
κόσμο με τη μία ή την άλλη μορφή.
Το τραπεζικό σύστημα είναι το αριστερό χέρι του Λούσιφερ
που ελέγχει τον κόσμο ενώ το δεξί του χέρι λειτουργεί σε
υψηλότερα επίπεδα.
Ως εκ τούτου, από αυτό το σημείο για τον έλεγχο του
χρήματος πρέπει να παγιωθεί, και ως εκ τούτου είναι σημαντικό να
κατανοήσουμε, ότι τα περισσότερα από τα χρήματα που ελέγχονται
μέσω αυτού που ονομάζουμε εταιρείες.
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Αυτές οι εταιρείες όλες οι εργασίες για την αρχή της πυραμίδας
δομή, αυτά είναι που ονομάζονται μίνι πυραμίδες μέσα στο
γιγαντιαίο υπέρθεση πυραμίδα.
Καθώς αυτά τα μονοπώλια εξουσίας αυξάνονται και μολύνει
σαν καρκίνος μολύνει ο καθένας σε αυτόν τον πλανήτη, αρχίζουν
να ελέγχουν τη σκέψη και τη δράση μέσω της προσωπικής
δραστηριότητας.
Τι φοράτε, τι τρώτε, τι αγοράζετε είναι όλα τώρα να διέπεται,
ακόμα κι αν μπορεί να φαίνεται να είναι ελεύθερη επιλογή θα, δεν
υπάρχουν επιλογές εκτός από αυτό που ετοιμάζεται για το λαό να
καταναλώνουν σε εμπορεύσιμους τρόπους.
Και περισσότερο από αυτό, ελέγχουν τα συναισθήματα, τα
οποία οδηγούν σε θυμό και οργή, η οποία τελικά οδηγεί σε
διαιρέσεις και πολέμους μέσω των εχόντων και έχουν έχοντες.
Το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα στη συνέχεια
δημιουργείται ως το ένατο στάδιο του παγκόσμιου ελέγχου
εξουσίας. Ο αριθμός 9 είναι ένας ισχυρός λουσιφερίνης αριθμητικός
αριθμός ελέγχου ως ανεστραμμένο 6, το οποίο αντιπροσωπεύει το
άτομο/τον Αδάμ ή την ανθρωπότητα, το οποίο παρουσιάζει τον
διανοητικό, συναισθηματικό, πνευματικό και φυσικό έλεγχο πέρα
από τους ανθρώπους.
Αυτή είναι η ομάδα που κρατά την εχθρότητα ζωντανή και
ποτέ δεν αφήνει την ειρήνη να ανθίσει σε αυτόν τον κόσμο. Είναι
μια δευτερεύουσα μυστική κοινωνία που ελέγχει τους ανθρώπους
στη βάση των συναισθημάτων τους.
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Και τότε αυτό οδηγεί σε ομοσπονδιακές κυβερνήσεις μας και
τις τοπικές και κρατικές κυβερνήσεις και όλα αυτά που
περιλαμβάνονται στο εσωτερικό, οι οποίοι είναι ενεργοί παίκτες στο
παιχνίδι της εξαπάτησης για να βεβαιωθείτε ότι οι νόμοι που
διέπουν είναι κορεσμένα μεταξύ των μαζών των ανθρώπων κάτω,
καλείται η επιβολή του κράτους δικαίου.
Είναι αρκετά εκπληκτικό να συνειδητοποιήσουμε πώς
ολόκληρος ο κόσμος μπορεί να ελέγχεται από μια ενιαία οντότητα
που στέκεται ως το all-βλέποντας μάτι στην κορυφή της πυραμίδας.
Κι όμως αυτός ο έλεγχος είναι πιο συμπαγής από έναν στρατό
εκατό εκατομμυρίων. Επειδή όλα φιλτράρονται μέσα από όλα τα
επίπεδα απλά ελέγχοντας τους λίγους που στη συνέχεια ελέγχουν
μερικά περισσότερα που ελέγχουν στη συνέχεια τα πολλά, τα οποία
με τη σειρά τους ελέγχει την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Δεν είναι
τόσο τραβηγμένο όσο αυτό που μπορεί να πίστευες.
Ένας από τους μεγαλύτερους ελέγχους πάνω στην
ανθρωπότητα είναι τα μέσα ενημέρωσης, η οποία συχνά ονομάζεται
τέταρτη περιουσία. Είναι αυτό που φυτεύει τις σκέψεις στα μυαλά
των μαζών για τους για να αντιδράσει αναλόγως. Τα μέσα
ενημέρωσης είναι οι εκπρόσωποι στον κόσμο ή ένα ψεύτικο είδος
του Χριστού ως περιπλανώμενος αγγελιοφόρος.
Προφανώς, δεν έχω επιλέξει να αποκαλύψει όλους τους
ελέγχους μέσω της πυραμίδας δομή. Καταλάβετε αν και υπάρχουν
τέσσερις πλευρές στην πυραμίδα και σε διαφορετικά επίπεδα κάθε
πλευρά είναι μια παράταξη ελέγχου, όπως βλέπουμε με τα μέσα
ενημέρωσης.
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Τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να συνδέονται και στο ίδιο
επίπεδο με το στρατιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα ως εργαλείο
προπαγάνδας, καθένα από τα οποία λαμβάνουν τις εντολές τους
από πάνω, όπως και σε αυτές τις εταιρείες.
Καθώς κοιτάζετε προσεκτικά οποιαδήποτε πυραμίδα, θέλω να
σας ρωτήσω το ερώτημα τι σας μοιάζει;
Πρώτον, εμφανίζεται ως βήματα. Συχνά αρχαίες πυραμίδες
χτίστηκαν ως στέπες πυραμίδες. Τα βήματα αναφέρονται επίσης
στην κατοχή της μεγαλύτερης δύναμης και της γνώσης, όπως την
πρόοδο στο σχολείο. Θα το συζητήσουμε αργότερα.
Ωστόσο, δεν μοιάζει με Χριστουγεννιάτικο δέντρο; Φυσικά,
επειδή το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι το σύμβολο της όλης
κυβέρνησης της πυραμίδας του Λούσιφερ.
Η προέλευση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου σημειώθηκε ως
κάτι του κακού στην Αμερική μέχρι που έφερε πάνω από τη
Γερμανία
Χριστούγεννα αναπτύχθηκε πολύ πριν ο Χριστός έρθει ποτέ σε
αυτό το Βασίλειο. Στα ρωμαϊκά χρόνια, εορτάστηκε ως Saturnalia,
εκπροσωπώντας τον πλανήτη Κρόνο και την ημέρα, το Σάββατο.
Και ήταν επίσης γιόρτασε για τη γέννηση και το θάνατο του ήλιου,
ή την Κυριακή.
Saturnalia αντιπροσώπευε την ημέρα του Σατανά, ή το
Σάββατο ως την έβδομη ημέρα και το Σάββατο ήταν η πιο ιερή
μέρα για τους Ισραηλίτες. εκπροσωπώντας τον πλανήτη Κρόνο
ή τον Σατανά. Και ο Θεός τους ήταν το φεγγάρι ή η αμαρτία. Ήταν
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επίσης ένα σημάδι του Σατανά
ανθρώπους του πραγματικά ήταν.

για

να

εκπροσωπήσει

τους

Saturnalia: μια αρχαία Ρωμαϊκή γιορτή του εορτασμού
και γλέντι για τον εορτασμό του Θεού Κρόνου/Satan και το
χειμερινό ηλιοστάσιο.
Όταν ο Χριστιανισμός ήρθε στη σκηνή, ένας αντίπαλος του
Χριστιανισμού είχε μια παράξενη μετατροπή υποστηρίζοντας ότι ο
Χριστός ήρθε σε αυτόν στο φως, ως όραμα.
Δεν ήταν άλλος από τον Μέγα Κωνσταντίνο, αυτοκράτορα της
ανατολικής Ρώμης.
Στη συνέχεια συνδύασε το αρχαίο φεστιβάλ του Saturnalia,
την ημέρα του Σατανά και την αρχαία Μίθρα, η οποία εκπροσωπεί
τον Θεό του φωτός όπως ο ήλιος, όπως ο Εωσφόρος. Αυτά τα
ελαφριά Φεστιβάλ όλα ήρθαν κάτω από το Sol Invictus ή την
καταδίκη της Κυριακής, ή Κυριακή λατρείας, η οποία έγινε η
μεγάλη ιερή ημέρα για τους Χριστιανούς, όπως η ημέρα του
Λούσιφερ.
Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, το
χριστουγεννιάτικο δέντρο ήταν διακοσμημένο με μήλα που
εκπροσωπούν το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού για
τον εορτασμό της πτώσης του Αδάμ και της Εύας, μαζί με όλα τα
πραγματικά παιδιά. Λεγόταν το δέντρο του παραδείσου.
Τελικά εισέρχεται στο 16ο και 17ο αιώνα το χριστουγεννιάτικο
δέντρο είχε morphed όπου ήταν να διακοσμηθεί με τριαντάφυλλα,
μήλα και καραμέλες.
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Το χριστουγεννιάτικο δέντρο δεν έγινε δεκτή στην Αμερική
λόγω της Saturnalia και Sol Invictus συνδέσεις που σχετίζονται με
προφανή ήλιο ειδωλολατρική και λατρεία φεγγάρι.
Επιστρέφοντας στις αρχές του 16ου αιώνα, Martin Luther
λέγεται ότι έχει διακοσμηθεί ένα μικρό χριστουγεννιάτικο δέντρο
με κεριά, για να δείξει στα παιδιά του πώς τα αστέρια αστράφτει
μέσα από τη σκοτεινή νύχτα, αυτό αντιπροσώπευαν οι γιοι του
Θεού ή τα παιδιά του Λούσιφερ.
Τα
αστέρια
προσομοίωσης
είναι
οι
γιοι/ήλιοι
που
αντιπροσωπεύονται από ένα ψεύτικο φως ενός κεριού, και η
σκοτεινή νύχτα αντιπροσωπεύει την πτώση των αγγέλων και της
ανθρωπότητας.
Στην Αυστρία και τη Γερμανία κατά τη διάρκεια του δέκατου
έβδομου και δέκατου όγδοου αιώνα, οι κορυφές των αειθαλών
ήταν κομμένα και κρεμασμένα ανάποδα σε μια γωνιά του σαλονιού.
Ήταν διακοσμημένα με μήλα, καρύδια και λωρίδες από κόκκινο
χαρτί.
Το πρώτο ρεκόρ των χριστουγεννιάτικων δέντρων στην
Αμερική ήταν για τα παιδιά στην τακτοποίηση της γερμανικής
Εκκλησίας Μοραβίας στη Βηθλεέμ, Πενσυλβανία, Χριστούγεννα
1747. Τα αληθινά δέντρα δεν ήταν διακοσμημένα, αλλά ξύλινες
πυραμίδες καλυμμένος με τα αειθαλή κλαδιά ήταν διακοσμημένο
με κεριά.
Το έθιμο του Χριστουγεννιάτικου δέντρου εισήχθη
Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του πολέμου
ανεξαρτησίας από την Έσση/Γερμανικά στρατεύματα.
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Ένας πρόωρος απολογισμός λέει ενός χριστουγεννιάτικου
δέντρου που συστάθηκε από τους αμερικανικούς στρατιώτες στο
οχυρό, Ιλλινόις, η περιοχή του Σικάγου, σε 1804. Οι περισσότεροι
άλλοι πρόωροι λογαριασμοί στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μεταξύ
των γερμανικών αποίκων στην Ανατολική Πενσυλβανία.
Τέλος, τον 19ο αιώνα το χριστουγεννιάτικο δέντρο έφερε στην
αγγλόφωνη λαών, και να μην σοκάρει ήρθε μέσα από το μπλε
βασιλικό αίμα.
Κάπου γύρω 1846-1848, ο σύζυγος της Βασίλισσας Βικτωρίας,
Prince
Albert
είχε
πιστωθεί
με
φέρνοντας
το
πρώτο
χριστουγεννιάτικο δέντρο στο κάστρο Windsor για τη βασιλική
οικογένεια.
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο ήταν ακόμα ποτέ στη μόδα στην
Αμερική μέχρι μετά το β ' Παγκόσμιο Πόλεμο, και στη συνέχεια
απογειώθηκε ως η αίσθηση όπως την γνωρίζουμε σήμερα, αλλά
όπως μπορείτε να δείτε ότι έχει εξαιρετικά σκοτεινή προέλευση.
Όταν σκέφτεστε γι ' αυτό, αυτό το κακό ατζέντα και το κακό
κυβέρνηση κυβερνώντος είναι έφερε στο επίπεδο της πυραμίδας
σχήμα δέντρο, το οποίο συμβολικά οι άνθρωποι έχουν κλίνει προς
την κατεύθυνση για τις ηλικίες, λόγω του τι αντιλαμβάνονται ως
καλοσύνη.
Αυτό που οι περισσότεροι δεν έχουν καταλάβει ποτέ είναι ότι
το δέντρο είναι το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού.
Είναι όλη η ατζέντα του Λούσιφερ.
Τα πούλια αντιπροσωπεύουν τον πλούτο, οι σφαίρες
αντιπροσωπεύουν τους ήλιους που είναι ο Εωσφόρος και τα παιδιά
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του. Όλα αυτά είναι η λάμψη της θανατηφόρας ατζέντας του
Λούσιφερ που ασκήθηκε ενώπιον του λαού ως κάτι καλό, όταν
στην πραγματικότητα οι προθέσεις του είναι δεμένη με το κακό,
δηλαδή το Θεό και το διάβολο παιχνίδι.
Δεν καταδικάζω τον εορτασμό των Χριστουγέννων ούτε να
σας πω τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε. Επειδή ακόμα και οι
καλές ψυχές μπορούν να γιορτάσουν αυτό που πιστεύουν ότι είναι
καλό και αληθινό, ακόμα και αν ο συμβολισμός είναι σάπιος στον
πυρήνα.
Απλά αποκαλύπτω τη θανάσιμη προέλευση αυτού που
πραγματικά εκπροσωπούν αυτά τα πράγματα. Και πώς συνδέονται
με την μαύρη μαγεία για τον έλεγχο των ανθρώπων χωρίς να
γνωρίζουν τι συμβαίνει.
Οι σφαίρες έχουν επίσης μια δευτερεύουσα έννοια, αυτά είναι
πνεύματα από την 4η διάσταση που κυβερνά αυτή τη γη και συχνά
αναγνωρίζονται ως σφαίρες του φωτός ή ως κρυμμένα αόρατα
πνεύματα.
Αντιπροσωπεύουν επίσης όπως σημειώνεται προηγούμενα
μήλα, που εκπροσωπούν την πεσμένη γνώση που αποπλάνησε την
ανθρωπότητα και στη συνέχεια δημιούργησε το μείγμα των
πεσόντων αγγέλων σπαρμένο μεταξύ της ανθρωπότητας.
Τώρα
σκεφτείτε
το
για
ένα
δευτερόλεπτο,
το
χριστουγεννιάτικο δέντρο υποτίθεται ότι εκπροσωπεί τον Χριστό, ή
τον Ιησού.
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Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ονομάζεται Χριστούγεννα,
αλλά αντιπροσωπεύει τόσο Saturnalia ή ημέρα του Σατανά, και
Μίθρα ή την Κυριακή, όπως την ημέρα του Εωσφόρο.
Ωστόσο, λίγοι κατανοούν ότι το δέντρο αντιπροσωπεύει τη
λατρεία του θανάτου του Χριστού, όχι τη ζωή του. Η Χριστική μάζα
αντιπροσωπεύει το θάνατό του και όχι τη γέννησή του.
Ο Εωσφόρος θέλει να ενσωματωθεί στην ψυχή ότι ο αληθινός
Χριστός είναι νεκρός. Όπως διακήρυξε ο Φρίντριχ Νίτσε, ο Θεός
είναι νεκρός.
Μόλις η υπο συνείδηση πιστεύει ότι ο Χριστός είναι νεκρός, και
ο Χριστός είναι επίσης ο Θεός, η οποία κάνει τον πατέρα του νεκρό,
επίσης, τότε η συνείδηση βλέπει την αληθινή ζωή ως θάνατο.
Λατρεύει τα πράγματα των νεκρών. Έτσι, τα Χριστούγεννα είναι η
λατρεία του θανάτου, ή η λατρεία αυτού του πεσμένου κόσμου.
Και ο Εωσφόρος είναι ο Θεός του θανάτου και της σήψης. Ο
κόσμος λατρεύει ένα νεκρό Χριστό γιατί αυτό ακριβώς θέλει ο
Εωσφόρος να πιστέψουμε για τον αληθινό Χριστό, ότι είναι νεκρός.
Ο Χριστός είναι ένας ανήμπορος άνθρωπος που καρφώθηκε σε ένα
σταυρό και τώρα έχει φύγει για πάντα.
Τα Χριστούγεννα έχουν να κάνουν με τον εορτασμό του
θανάτου του Χριστού, όχι τη ζωή του. Και αυτό αντιπροσωπεύεται
στο γεγονός ότι οι άνθρωποι αγοράζουν όλα τα δώρα για το ένα
άλλο, όχι για αυτό που το γιορτάζουν για, αυτό είναι κάτι που
κάποιος κάνει για να παρηγορήσει τους ζωντανούς αφότου πεθαίνει
κάποιος. Αυτή είναι μια πράξη εορτασμού για να γίνει νικηφόρα
πάνω από αυτό που θεωρείται ως θάνατος. Ο πατέρας δεν σκότωσε
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τον Ιησού, ο Εωσφόρος ενεργώντας υπό την πολική του ταυτότητα
ως Σατανάς, το έκανε.
Ωστόσο, ο Χριστός δεν είναι νεκρός, αυτός morphed, δηλαδή
Μεταμόρφωση? στην πραγματική του πραγματικότητα.
Ο όρος μάζα προέρχεται επίσης από τη διάσπαση λέξη. Αυτό
δεν θα πρέπει να σοκάρει τους αναγνώστες μου. Αντιπροσωπεύει
την αποσύνθεση/θάνατο του Χριστού.
Τα δύο σύμβολα που λαμβάνονται για να μας δώσει τα
Χριστούγεννα είναι το μωρό Ιησού και το νεκρό Ιησού.
Αλλά κανένα από αυτά τα σύμβολα δεν αποκαλύπτει τον πολύ
ζωντανό σπόρο/Χριστό που έχει επιστρέψει στον κόσμο του
ανωτέρω, και τώρα ζει μέσα στη σφαίρα του πατέρα και της
μητέρας στο πνεύμα ως ζωντανό Χριστό.
Όπως και συνεχίζει να ζει μέσα στους φυτεμένους σπόρους ή
τα παιδιά του πατέρα και της μητέρας, τα οποία βγήκαν από μέσα
του.
Χριστούγεννα, όπως πολλοί γνωρίζουν έρχεται κατά τη στιγμή
της 25ης ΔεκεμβρίουTh. Ο χρόνος μεταξύ των 22Nd και τα 25Th είναι
η εποχή που ο ήλιος μας περνάει από το τελετουργικό του θανάτου
και μετά αρχίζει την ανάστασή του σε τρεις μέρες και τρεις νύχτες.
Σου θυμίζει κάτι; Είναι η μάζα του ήλιου ή του θανάτου του
φυσικού ήλιου. Έτσι, ο Εωσφόρος είναι ο διορισμένος ψευδής
Χριστός. Θυμηθείτε νωρίτερα στη θεϊκή μυστική σειρά κήπων
αποκαλύφθηκε, ότι ο Εωσφόρος είναι ο ήλιος. Εκπροσωπεί τον
φυσικό ήλιο, που είναι ο Αντίχριστος.
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Είναι ο ήλιος μας που δημιουργεί αυτή την ψευδαίσθηση που
αποκαλούμε ζωή σε αυτόν τον κάτω κόσμο. Και κάθε χρόνο ο δικός
μας ήλιος περνάει από αυτό το τελετουργικό του θανάτου εις τη
ζωή ως μια καθοριστική δύναμη του Αντίχριστος.
Εωσφόρος είναι το φωτεινό και το πρωί αστέρι, συχνά
σημειώνεται ότι είναι ο πλανήτης Αφροδίτη, αλλά είναι ο ήλιος που
αυτό αναφέρεται.
Η Αφροδίτη είναι μόνο ο δικαιούχος του φωτισμού του ήλιου
καθιστώντας το φωτεινότερο από τους περισσότερους πλανήτες
λόγω της εγγύτητάς του, έτσι με αυτή την έννοια η Αφροδίτη είναι
ο γιος του ήλιου, δεν είναι ένα αστέρι, αλλά ένα δορυφόρο.
Ο Εωσφόρος είναι το φωτεινό και πρωινό αστέρι που
ανατέλλει από την Ανατολή. Αυτό είναι όπου το Πάσχα προέρχεται
από την Ανάσταση για τον Χριστό, είναι η λατρεία του ήλιου στην
Ανατολή, καθώς αυξάνεται από το θάνατό του.
Για άλλη μια φορά είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ποιος
είναι αυτός ο Θεός είναι πραγματικά και γιατί ο ήλιος ανατέλλει
στην Ανατολή είναι τόσο πολύ σημαντικό.
Ησαΐας 45 5-7 "Εγώ είμαι ο κύριος και δεν υπάρχει άλλος.
εκτός από μένα δεν υπάρχει Θεός. Θα σε ενισχύσω, αν και δεν με
αναγνώρισες, (Επειδή υπάρχει στα κρυφά μέρη στα κρυφά.)
έτσι ώστε από την άνοδο της τον ήλιο στον τόπο της ρύθμισής
τους οι άνθρωποι μπορούν να ξέρουν ότι δεν υπάρχει κανένας
εκτός από με. (Παρατηρήστε ότι ο Εωσφόρος σας λέει ποιος
είναι, αποκαλύπτει τον εαυτό του ως ο ήλιος ανατέλλει από
την Ανατολή που φέρνει το φως στον κόσμο.) Που φέρνει
εμπρός και το φως και το σκοτάδι.
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“Εγώ είμαι ο κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Διαμορφώνω το
φως και δημιουργώ το σκοτάδι, (Αυτή είναι ακριβώς η
αποστολή του ήλιου.) Φέρνω την ευημερία και τη δημιουργία
κακία/κακό? Εγώ, ο κύριος, κάνω όλα αυτά τα πράγματα."
Δείχνει ότι είναι ο ήλιος. Φέρνω το φως, την ημέρα και
φέρνω το σκοτάδι, τη νύχτα.”
Ως εκ τούτου, οι περισσότερες εταιρικές οντότητες
χρησιμοποιούν το λογότυπο του ήλιου Rising. Είναι η λατρεία του
ήλιου ή του Λούσιφερ. Τίποτα από αυτά δεν έχει να κάνει με τον
πραγματικό Ιησού Χριστό.
Εωσφόρος, όχι ο Ιησούς είναι ο Μέγας Άγγελος Σεραφείμ. Κι
αυτό με φέρνει πίσω στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.
Τι έχουν οι άνθρωποι οδήγησαν να τοποθετήσει πάνω από την
πυραμίδα
δομή
του
Χριστουγεννιάτικου
δέντρου,
ως
αναπαράσταση του όλα-βλέποντας το μάτι ως Εωσφόρος;
Είναι ο Ιησούς;
Ως επί το πλείστον, όχι. Δεν είναι κανένας άλλος από ένα
φωτεινό αστέρι ή έναν άγγελο του φωτός, του οποίου ο Ιησούς ή ο
Χριστός δεν έχει αναφερθεί ποτέ από ούτε αντιπροσωπεύει αυτό,
και όμως υποτίθεται ότι είναι η ημέρα του και το δέντρο του.
Ο Ιησούς δεν είναι άγγελος, είναι το αληθινό παιδί του πατέρα
και της μητέρας. Ο Ιησούς δεν ήταν ένα αστέρι, ένα αστέρι
εκπροσωπεί τους υιούς του Θεού, η οποία προήλθε από τα παιδιά
του ολάμ.
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Ο αληθινός Ιησούς του Χριστού ήταν ο Υιός του ανθρώπου,
ένας σπόρος που φυτεύτηκαν από τον πατέρα και τη μητέρα ως ο
πρώτος σπόρος μεταξύ πολλών, δεν ήταν του Θεού? Ήταν του
πατέρα και της μητέρας.
Αυτός είναι ο διαχωρισμός μεταξύ του ψευδούς Χριστού και
του αληθινού Χριστού και του ψεύτικου Θεού και του αληθινού
πατέρα και μητέρας.
Δεν θα πάρει ακόμη και σε πολλές λεπτομέρειες για τον ΑϊΒασίλη και όλα τα τελετουργικά έννοια ότι είναι παρόντες εκεί. Οι
περισσότεροι πιστεύουν ότι είναι ο Άγιος Νικόλαος, αλλά είναι
ρήτρα του Σατανά, ή σύμφωνο με την ανθρωπότητα.
Santa, είναι ντυμένος με κόκκινο που εκπροσωπείται από το
κόκκινο πούλιες και στολίδια για το δέντρο, όπως το φλογερό
καύση φλόγες των ματιών του.
Santa έχει μια μεγάλη λευκή γενειάδα που κάθεται σε ένα
θρόνο, όπως μεταφορά που του επιτρέπει να σαγηνεύει τις καρδιές
των παιδιών παντού με δώρα και καραμέλες όλα τα ενώ υποτίθεται
ότι γνωρίζουν τις σκέψεις και τις επιθυμίες τους. Santa
αντιπροσωπεύει αυτό που πολλοί πιστεύουν ότι ο Θεός μοιάζει με
την εικόνα και τη μορφή.
Dan 7:9 “Έχω κρατήσει μέχρι το θρόνοι πετάχτηκε κάτω, και
η αρχαία των ημερών είχε καθίσει, του οποίου το ένδυμα ήταν
λευκό, όπως το χιόνι, και τα μαλλιά του κεφαλιού του, όπως το
αγνό μαλλί: θρόνο του (άρμα του Αϊ-Βασίλη) ήταν σαν την πύρινη
φλόγα, και οι ρόδες του σαν φλεγόμενα πυρά.”
Ρήτρα αναφέρεται σε ένα νομικό έγγραφο. Αυτό το έγγραφο
είναι το δέντρο του καλού και του κακού. Santa είναι πράγματι ο
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Σατανάς, αλλά λατρεύεται από τις καρδιές των παιδιών και ακόμη
και πολλούς ενήλικες παντού ως Θεός ή ως το αντίγραφο του
Χριστού.
Ο Θεός που κυβερνά αυτόν τον κόσμο ισχυρίζεται μέσω του
Ιακώβ αυτός που αντιαντικαταστάθηκε ή έκλεψε αυτό που δεν
ήταν δικό του ότι είναι ο Ιερός του Ισραήλ. Ωστόσο, ο πατέρας
αποκαλύπτει ότι δεν είναι ένας σεβασμός των προσώπων, ως εκ
τούτου δεν υπάρχει επιλεγεί φυλή, υπάρχουν μόνο οι επιλεγμένοι
σπόροι από πριν από τα θεμέλια αυτού του κόσμου.
Εκείνοι που είναι του αληθινού σπόρου, και εκείνοι που
κάνουν τη θέληση του πατέρα και της μητέρας, είναι εκείνοι που
τον παρακαλώ δεν έχει σημασία τι φυλή, θρήσκευμα ή το χρώμα
που έχουν σπαρμένα μέσα.
Πράξεις 10/34 (I αφαιρεθεί ο Θεός για τον πατέρα.) Νέα
διεθνής έκδοση: "Τότε ο Πέτρος άρχισε να μιλάει: τώρα
συνειδητοποιώ πόσο αληθινό είναι ότι ο πατέρας δεν δείχνει εύνοια.
"
Βασιλιάς James Βίβλος: "Τότε ο Peter άνοιξε το στόμα του, και
είπε, της αλήθειας αντιλαμβάνομαι ότι ο πατέρας δεν είναι ο
σεβασμός των προσώπων: "
Τώρα διαβάστε ξανά στον Ησαΐα 45/3-5 "Θα σας δώσω
κρυμμένα θησαυρούς, πλούτη αποθηκεύονται σε μυστικές θέσεις,
έτσι ώστε να μπορείτε να ξέρετε ότι είμαι ο κύριος, ο Θεός του
Ισραήλ, που σε καλεί με το όνομά σου. Για χάρη του Ιακώβ
υπηρέτης μου, του Ισραήλ μου επέλεξε...”
Είναι προφανές ποιος μιλάει, και πάλι από την εξαντλητική
συμφωνία του ισχυρού, εδώ είναι η αλήθεια.
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Ότι εγώ, ο κύριος, H3068 (Ιεχωβά-YHVH) που καλούν H7121 σου
με το όνομά σου, H8034 Είμαι ο Θεός H430 (Ελοχίμ) του Ισραήλ. H3478
Και πάλι, αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ο κύριος αναφέρεται σε
YHVH και ο Θεός αναφέρεται στην πολυφωνία του Θεού, που
σημαίνει τους θεούς.
Πρέπει να γίνει φανερό από τώρα ποιος είναι αυτός που
αποκαλύπτει ότι είναι ο Θεός και ποιοι εκπροσωπούν. Αυτός ο
Θεός και η οικογένεια των θεών είναι ο σεβασμός των
προσώπων, έχουν αγαπημένα, και αυτοί οι θεοί έχουν μυστικά
μέρη όπου μπορούν να σας κάνουν πλούσιους σε αυτόν τον κόσμο.
Και να σας χορηγήσει ό, τι επιθυμείτε, αν ακολουθήσετε,
υπακούουν και τη λατρεία τους.
Χορηγούν ακόμη και τους τίτλους, οι οποίοι είναι άρθρα της
φήμης και του πλούτου. Αυτοί οι θεοί με τη δική τους ομολογία δεν
είναι ο πατέρας και η μητέρα, επειδή οι αληθινοί θεϊκοί γονείς μας
δεν έχουν καμία σχέση με αυτόν τον κόσμο ούτε τα πράγματα σε
αυτόν τον κόσμο.
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο δεν έχει πλέον ή έχει ποτέ την
αποκάλυψη του αληθινού Ιησού Χριστού, είναι όμως η αποκάλυψη
του Λούσιφερ και τον έλεγχο της κυβέρνησης του κόσμου μέσω
του Σατανά.
Το δέντρο αντιπροσωπεύει επίσης το οικογενειακό δέντρο των
πεσόντων αγγέλων. Τα φώτα και οι σφαίρες και όλα τα στολίδια
είναι τα παιδιά του Λούσιφερ, των οποίων όλοι έχουν την εξουσία
να φωτίζει τα μυαλά του κόσμου σε όλη την πυραμίδα δομή.
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(2)Ο άρχοντας του κόσμου απαιτεί
υπακοή
Λίγο ήξερα ότι μια μέρα η ψυχή μου θα πρέπει να ληφθούν
ενώπιον του Θεού αυτού του κόσμου και να δοθεί μια προσφορά
που δεν έπρεπε να αρνηθεί.
Συνέβη πριν από πολλά χρόνια, είχα αυτό το όραμα όνειρο,
και σε αυτό το όνειρο μου είχε ληφθεί σε κάποια στρατιωτική
Ένωση, όπου μπορώ να καθορίσουν καλύτερα ήταν μέσα στη γη,
αλλά πραγματικά δεν ξέρω στα σίγουρα.
Με πήγαν σε ένα κτίριο που ήταν ένα τερατώδες αποθήκη,
ήταν σαν είκοσι μεγάλα τμήματα καταστήματα όλα συνδέονται
μεταξύ τους ως ένα, μέσα σε αυτή την τεράστια εγκατάσταση.
Στο πίσω μέρος αυτής της αποθήκης ήταν εφοδιασμένο με
ράφια, τόνους ράφια παντού. Θυμάμαι εξετάζοντας όλα τα
προϊόντα στα ράφια εντός των νησιών αυτού του τόπου, δεν ήταν
σαν ένα κανονικό πολυκατάστημα. Αυτό το μέρος φαινόταν να
δείχνει όλα τα gadgets και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνταν για
τον έλεγχο των ανθρώπων, πνευματικά, συναισθηματικά, ψυχικά
και σωματικά.
Απλά μια δευτερεύουσα σημείωση εδώ? ένα από τα πράγματα
που έμαθα ότι ήταν συναρπαστικό αντιμετωπίζονται με τον έλεγχο
των όπλων. Έχουμε καιρό πίστευαν ότι η κλίκα αυτού του κόσμου
θέλει να αφαιρέσει τα όπλα από τους ανθρώπους σε κάποιο είδος
της επιχείρησης απομάκρυνσης όπλων.
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Πολλοί θα τηρήσουν το Σύνταγμα των ΗΠΑ που λέει ότι έχουν
το δικαίωμα να φέρουν τα όπλα. Και αυτό έχει οδηγήσει σε μεγάλη
διαμάχη.
Ωστόσο, αυτό που έμαθα ήταν ότι θέλουν τα όπλα στα χέρια
των ανθρώπων, τουλάχιστον στην αρχή. Η απλή πράξη της
προσπάθειας για την κατάργησή τους έχει το αντίθετο αποτέλεσμα,
όπου όλο και περισσότερα όπλα αγοράζονται και αποθηκεύονται.
Είναι όλα μέρος του σχεδίου Master να κρατήσει τη βία και την
εχθρότητα σε υψηλά επίπεδα.
Είδα τόσες πολλές σειρές των όπλων ήταν σαν ένα κατάστημα
Outlet για μια στρατιωτική πολεμική μηχανή, αλλά ήταν όλα
πωλούνται στο λαό για να συγκεντρώσει ένα τεράστιο ποσό των
όπλων που θα οδηγήσει τελικά στη βία και το θάνατο. Τελικά, μετά
την κλιμάκωση της βίας πέρα από τον έλεγχο, είναι με τις ελπίδες
των ελεγκτών ότι ο λαός θα άρει την υπεράσπισή τους για την
ασφάλεια.
Εκπληκτικά ανακάλυψα το νούμερο ένα στοιχείο ή τον τύπο
των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο των
ανθρώπων ήταν φαρμακευτικά φάρμακα, όπως θα περιγράψω για
αργότερα.
Όπως συνέχισα να ανακαλύψουν όλο και περισσότερα
προϊόντα στα ράφια τους, άρχισα να ακούω μέσα στο κεφάλι μου
πώς όλα αυτά ήταν να χρησιμοποιηθεί για να είναι ένα αργό έλεγχο
τροποποίησης για όλους τους ανθρώπους, έτσι ώστε το μυαλό τους
θα ήταν διαστρεβλωμένη να ακολουθήσει και να υπακούουν στο
σκοτάδι ηγεμόνες αυτού του κόσμου.
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Θυμάμαι να βλέπω μια γυναίκα κοντά, έμοιαζε να είναι
ντυμένος με στολή στρατιωτική νοσοκόμα, καθώς στεκόταν μακριά
από μένα που μου επιτρέπει να παρατηρήσουν μόνο. Στη συνέχεια
ήρθε σε μένα για να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που θα
μπορούσα να έχω.
Λοιπόν η πρώτη ερώτηση που είχα ήταν, "γιατί χρησιμοποιείτε
αυτούς τους ελέγχους για να καταστρέψουν τους ανθρώπους σε
ένα πολύ δόλιο τρόπο;" Δηλητήρια, διάφορα τρόφιμα, όπλα,
ναρκωτικά, και ακόμη και ρυπαίνουν τον αέρα που αναπνέουμε.
Με κοίταξε και μετά μου έδωσε την προσφορά. Είπε, "Αν μας
ακολουθήσεις, θα σου χορηγήσουμε ό,τι επιθυμεί η καρδιά
σου στη ζωή. Αγάπη, σεξ, χρήματα, πλούτη, θησαυρός,
φήμη, εσύ το όνομα, μπορούμε και θα το κάνουμε να συμβεί.
Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ακολουθείς και να
υπακούς."
Της απάντησα, "δεν μπορώ να το κάνω αυτό στους ανθρώπους,
δεν μπορώ να καταστρέψω ανθρώπους για να κερδίσω από τη
ζημιά τους."
Φαινόταν πραγματικά συγκεχυμένη, ενώ ανταποκρίνεται σε
μένα. Είπε, "Ξέχνα τους ανθρώπους που είναι άχρηστοι, είναι
ηλίθια ζώα και δεν πρέπει να ανησυχείς για το τι θα τους συμβεί."
Αναρωτήθηκα, είσαι τρελός, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Στη
συνέχεια απάντησε, "δεν θα προσπαθήσω να πετύχει στην πλάτη
των άλλων που είμαι γίνει για να καταστρέψουν, δεν είμαι έτσι."
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Στη συνέχεια θύμωσε και είπε, "γιατί νοιάζεσαι για το τι
σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι, δεν νοιάζονται για σένα, δεδομένης
της σωστής πρόκλησης που θα σε σκότωναν μόλις σε κοιτάξουν.
Είναι ανίδεα ζώα "καθώς συνέχισε...," μπορούμε να τους
κάνουμε ό, τι θέλουμε και απλά ακολουθούν, έτσι είναι σπατάλη
του χρόνου σας να πιστεύουν ότι αξίζουν την ανησυχία σας. "
Της είπα, "δεν είναι στο δικό μου να αποφασίσει πόσο ηλίθιο ή
ανίδεοι οι άνθρωποι είναι ή τι μπορεί να σκέφτονται για μένα, δεν
θα τα χρησιμοποιήσει ως στόχο να πάρει αυτό που θέλω, τίποτα
δεν είναι ποτέ τόσο σημαντικό. Θα πρέπει να επιτρέψουμε την
αρμονία και την ειρήνη ".
Έγινε ταραγμένη και πραγματικά αναστατωμένος από τις
απαντήσεις μου γνωρίζοντας ότι ήταν μάταιο να προσπαθήσει να
συνεργαστεί μαζί μου πια.
Ήταν απολύτως έκπληκτος γιατί δεν θα το εμπόριο τους
ανθρώπους για τη δική πόθο και τις επιθυμίες μου. Με έκανε να
αναρωτιέμαι πόσοι άλλοι ήταν πρόθυμοι εξαπατά να κάνει αυτή τη
συμφωνία, λόγω της αντίδρασής της ως νόμιμα αμηχανία από την
απάντησή μου, σαν να ήταν ανώμαλη.
Είπα, "λοιπόν έχεις το λάθος άτομο, δεν θα το κάνω." Στη
συνέχεια φώναξε οργισμένα πάνω από δύο πολύ μεγάλους άνδρες
που φρουρούσε αυτή την πίσω πόρτα της αποθήκης.
Αυτά τα δύο θηρία κλήθηκαν να ασχοληθούν μαζί μου. Στη
συνέχεια γέλασε και είπε, "πραγματικά φύσηξε, αυτό δεν ήταν μια
ερώτηση πολλαπλής επιλογής? θα ήταν είτε να λάβει την
προσφορά μας ή αλλιώς... "
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Είπα, "υποθέτω ότι πρόκειται να είναι, ή αλλιώς..."
Στη συνέχεια άρπαξε από αυτά τα δύο πολύ μεγάλα μυϊκή
άνδρες, έμοιαζαν με επαγγελματίες παλαιστές ή ανυψωτές βάρους.
Ο καθένας άρπαξε ένα χέρι και με τράβηξε μακριά σαν να ήμουν
μια κούκλα κουρέλι.
Με πήγαν στην πόρτα που φρουρούσαν στο πίσω μέρος της
αποθήκης και την άνοιξαν και με πέταξαν μέσα και παρέμεναν έξω.
Το δωμάτιο ήταν πίσσα μαύρο, δεν μπορούσα να δω τα χέρια
μου μπροστά από το πρόσωπό μου. Δεν είχα ιδέα πόσο μεγάλο
ήταν το δωμάτιο ή όπου βρισκόταν μέσα σε αυτό.
Αλλά εγώ αργά διάλεξα τον εαυτό μου από το έδαφος
τσιμέντου, όπου αυτά τα θηρία με πέταξαν. Και καθώς σηκώθηκα,
άκουσα αυτή τη φωνή να μου μιλάει.
Είπε, "σου έδωσα την ευκαιρία να με υπηρετήσεις, και να με
ακολουθήσεις και να με υπακούσεις και θα σου έδινα ό,τι επιθυμείς,
αλλά αρνείσαι. Πώς αντιδράς; "
Απάντησα, "καλά μόνο απάντηση μου είναι, αν έχετε κάτι να
κάνει με αυτό που συμβαίνει εκεί έξω, (που σημαίνει εντός της
αποθήκης), τότε έχετε δίκιο, δεν θα είμαι μέρος αυτού, είναι κακό."
Wow ήταν σαν να εξαπέλυσε το δαίμονα από την κόλαση,
αυτή η μάλλον ελεγχόμενη φωνή μετατραπεί σε ένα μεγάφωνο
από μια ισχυρή φωνή βάσης, όπως φώναξε δυσαρέσκεια του στην
απάντησή μου.
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Αυτό μου φώναξε σε αυτή τη βαθιά φωνή που λέει. "είμαι ο
κύριος ο Θεός σου. Θα υποκλιθείτε και θα με λατρέψετε! " Η
ταυτότητα λύθηκε.
Απάντησα, "δεν θα κάνω κάτι τέτοιο. Δεν θα πρέπει να
συνδέονται με αυτή την κακία, και δεύτερον δεν είστε ο Θεός μου
αν είστε πραγματικά μέρος αυτού του κακού.
Αυτό δεν ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που θα μπορούσα να
είχα πει, τότε η φωνή άλλαξε από ένα ανθρώπινο ύφος σε ένα
λύκο σαν απάντηση που ούρλιαζε σε μένα, απαιτώντας να τηρούν
τα λόγια του ή αλλιώς επρόκειτο να με σκοτώσει επί τόπου.
Το έκανα ξεκάθαρο και πάλι, "δεν θα σε ακολουθήσω και αν
είσαι πίσω από αυτό το κακό τότε δεν θα σε υπηρετήσω ποτέ,
οπότε αν χρειαστεί να με σκοτώσεις τότε Κάντο γιατί ποτέ δεν θα
σε υπακούσω."
Το ουρλιαχτό ανέβηκε μερικά ντεσιμπέλ και τότε ένιωσα αυτό
το χέρι, ένιωσα σαν ένα χέρι με πέντε δάχτυλα και άρπαξε το
μυαλό μου, όχι το κρανίο μου., αλλά κυριολεκτικά κρατούσε τον
εγκεφαλικό ιστό μου.
Και άρχισε να πιέζει. Θυμάμαι την αίσθηση σαν να έχανα τις
αισθήσεις μου και η ζωή μου με άφηνε. Ήξερα ότι θα πέθαινα, γιατί
όποιος κι αν ήταν, είχε δύναμη πάνω στην ύλη και δεν μπορούσα
να κάνω κάτι για να καταπολεμήσουμε αυτή τη δύναμη. Δεν
μπορούσα ούτε να το δω ούτε να το αγγίξω.
Το επόμενο πράγμα που ήξερα ήταν ότι λιποθύμησα και στη
συνέχεια προέκυψε από το κρεβάτι ήμουν ξαπλωμένη. Τώρα
μερικοί δεν θα αμφιβολία επικρίνουν αυτό το γεγονός λέγοντας,
39 | Σ ε λ ί δ α

και όλοι βλέποντας το μάτι
αυτό ήταν ακριβώς ένα όνειρο και τίποτα περισσότερο. Και ξέρετε
κάτι που θα πίστευα ότι ήταν αλήθεια, επίσης, εκτός από ένα
προφανές ενοχλητικό υπόλοιπο θέμα.
Ακόμα μπορούσα να αισθανθώ τα απομεινάρια των πέντε
δακτύλων τυλιγμένα γύρω από το μυαλό μου και ήταν ακόμα
συμπίεση.
Αμέσως μετά από αυτό το γεγονός συνέβη μια φωνή μέσα στις
σκέψεις μου μου μίλησε, δεν είναι μια ακουστική φωνή, αλλά μέσω
των σκέψεών μου. Ήξερα ότι αυτό δεν ήταν δικές μου σκέψεις,
λόγω της δομής αυτών των σκέψεων με τη συγκίνηση που
επισυνάπτεται.
Απλά είπε, "Μπράβο γιε μου, έχετε περάσει ένα μεγάλο
πειρασμό."
Ήμουν τότε υπενθύμισε τις γραφές, όπου ο Ιησούς ασκήθηκε
ενώπιον του διαβόλου και δεδομένης της προσφοράς του ότι θα
μπορούσε να έχει ό, τι ήθελε και το μόνο που είχε να κάνει ήταν
υπόκλιση κάτω πριν από το διάβολο, ο Θεός αυτού του κόσμου.
Συνειδητοποίησα ότι αυτή η προσφορά μπορεί να έχει δοθεί
για να κατανείμει περισσότερους ανθρώπους από ό, τι οι
περισσότεροι θα συνειδητοποιούν, και όμως άρχισα να αναρωτιέμαι,
πόσοι άνθρωποι επέλεξε το λάθος δρόμο όλα για κοσμικές
απολαύσεις? Γι ' αυτό τόσοι πολλοί σε αυτόν τον κόσμο φαίνεται να
είναι σε αρμονία με τον κόσμο του σκότους;
Θα τους γνωρίζετε από tκληρονόμος φρούτα.
Αυτό είναι όταν άρχισα να συνειδητοποιήσουμε κοσμική
επιτυχία δεν είναι αυτό που νομίζουμε ότι είναι, ξοδεύουμε όλη τη
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ζωή μας προσπαθώντας να προσποιούμαστε επιτυχία όλα για ό, τι,
για την ικανοποίηση, ή κολακεία και τη φήμη;
Και όμως ποτέ δεν είναι αυτό που πιστεύουμε, ποτέ δεν
συμβαίνει σε ανθρώπους που κινείται επάνω στις τάξεις της
ανθρωπότητας δεν είναι διαφορετική από την κίνηση επάνω στις
τάξεις του στρατού, το οποίο σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να
παραδώσει περισσότερα από τα δικαιώματά τους, την αξιοπρέπεια
και την πνευματική ικανότητα να αποκτήσουν περισσότερη δύναμη
σε ένα ccess σε τύπο · 30 αργύρια για να προδώσει τους άλλους.
Πάντα αναρωτιόμουν γιατί δεν μου επέτρεψαν να δω αυτόν
τον Θεό που μου μίλησε. Το δωμάτιο ήταν πολύ σκοτεινό. Έφερε
πίσω τη μνήμη του μάγου του Οζ, όπου Toto εκτεθεί το μεγάλο oz
πίσω από την κουρτίνα.
Όταν το σκυλί τράβηξε την κουρτίνα μακριά βλέπουμε αυτό το
αδύναμο γέρος λειτουργίας των τεχνολογικών ελέγχων που έκανε
να φαίνεται ότι ήταν ο μεγάλος και τρομερός oz, αλλά στην
πραγματικότητα δεν ήταν τίποτα.
Προφανώς, ήμουν συντάχθηκε σε αυτόν τον κόσμο της
δελεαστικές πόθους και τις επιθυμίες, έτσι ώστε θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί για αρνητικούς σκοπούς. Ωστόσο, ευτυχώς και
χάρη στον πατέρα και τη μητέρα, δεν είχα αποτύχει η δοκιμή ή να
πέσουν σε αυτή την παγίδα.
Ωστόσο, έχω πάντα αναρωτιόταν ποιος ήταν αυτός ο μάγος
που στεκόταν στο σκοτάδι και θα μπορούσε να φυτέψει ένα χέρι
στο μυαλό μου κάτω από το κρανίο μου.
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Δεν το συνειδητοποίησα τότε ότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε
είναι ψεύτικος, μια ψευδαίσθηση και μια περίτεχνη φάρσα.
Τώρα ξέρω την αλήθεια!
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(3)Ο κόσμος της εικονικής
πραγματικότητας
1 Ιωάννης 2:15 "Δεν αγαπούν τον κόσμο ούτε τα πράγματα
στον κόσμο. Αν κάποιος αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του πατέρα δεν
είναι μέσα τους. Για όλα αυτά που είναι στον κόσμο, η λαγνεία της
σάρκας και η λαγνεία των ματιών και η υπερήφανη υπερηφάνεια
της ζωής, δεν είναι από τον πατέρα, αλλά είναι από τον κόσμο."
John 8:23 "Και είπε σε αυτούς, YE είναι από κάτω? Είμαι από
πάνω: YE είναι αυτού του κόσμου? Δεν είμαι από αυτόν τον
κόσμο."
Αυτό που ο Ιησούς προσπαθούσε να επισημάνει ήταν, αυτός ο
κόσμος δεν ανήκει στον πατέρα, ούτε είναι ο κόσμος του Χριστού.
John 18/36 "Ο Ιησούς είπε, "το βασίλειό μου δεν είναι αυτού
του κόσμου. Αν ήταν, οι υπηρέτες μου θα πολεμήσουν για να
αποτρέψουν το Arrest...my μου Βασίλειο είναι από άλλο μέρος."
Ποτέ δεν φαίνεται να αυγή για τους περισσότερους λαούς ότι
όταν διαβάζουν αυτά τα λόγια ότι ο Ιησούς προσπαθούσε να τους
πω ότι αυτός ο κόσμος δεν ήταν ποτέ μέρος του Βασιλείου του ή το
Βασίλειο του πατέρα. Ήταν ένας ξένος κόσμος σκότους και
θανάτου.
Όταν ο Πιλάτος αμφισβήτησε τον Ιησού, είπε, είσαι βασιλιάς.
Πολλοί έλεγαν ότι έχει έρθει για να γίνει βασιλιάς αυτού του
κόσμου. Ο Ιησούς στην απάντησή του αποκάλυψε αυτό δεν είναι
αλήθεια.
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John 18/37 "Ο Πιλάτος τότε είπε σ ' αυτόν, είσαι βασιλιάς τότε;
Ο Ιησούς απάντησε, εσύ λες ότι είμαι βασιλιάς: γι ' αυτό το λόγο
γεννήθηκα, και γι ' αυτό ήρθα στον κόσμο, ότι θα πρέπει να είμαι
μάρτυρας της αλήθειας: ο καθένας που είναι της αλήθειας, ακούει
τη φωνή μου."
Όταν οι άνθρωποι διαβάζουν αυτό καταλήγουν αυτομάτως ότι
ο Ιησούς συμφωνεί με τον Πιλάτος, ότι έχει έρθει ως ο βασιλιάς,
αλλά αυτό δεν είναι αυτό που είπε ο Ιησούς. Είναι μια παρερμηνεία
μέσω εσφαλμένης εφαρμογής περιεχομένου κειμένου.
Ο Πιλάτος τον ρώτησε, είσαι βασιλιάς. Ο Ιησούς είπε, "Λέτε
ότι είμαι βασιλιάς:"Ο Ιησούς ακριβώς εδώ ρίχνει την κατηγορία
πίσω στον Πιλάτος. Δεν λέει ότι συμφωνεί με τον Πιλάτος, αλλά
λέει ότι ο Πιλάτος είναι αυτός που λέει, ο Ιησούς είναι βασιλιάς.
Ο Ιησούς αποκάλυψε στη συνέχεια την αλήθεια, "για το σκοπό
αυτό, γεννήθηκα, και για το σκοπό αυτό ήρθε εγώ στον κόσμο..."
Τώρα διαβάστε προσεκτικά καθώς εξηγεί γιατί ήρθε εδώ. "Ότι
θα πρέπει να μαρτυρούν την αλήθεια, και όλοι Αυτό είναι
αλήθεια, ακούει τη φωνή μου."Δεν λέει τίποτα για το να είσαι
βασιλιάς.
Ως εκ τούτου, ήρθε εδώ για να αφυπνίσει τους πραγματικούς
σπόρους των παιδιών του πατέρα. Αυτοί είναι οι μόνοι που θα
μπορούσαν να ακούσει τη φωνή του επειδή ήταν σπαρμένος με
τη σωστή ακολουθία κώδικα DNA για να αποκαλύψει το κλειδί για
να αποκαλύψει τον κώδικα μέσα. Και μόνο αυτοί μπορούν να
ακούσουν τη φωνή του. Δεν ήρθε ως βασιλιάς ή για να γίνει
βασιλιάς. Ούτε είναι αυτός που ιδρύει ένα Βασίλειο εδώ.
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Όταν ο Χριστός είπε, λέτε ότι είμαι βασιλιάς, παρατηρήσετε το
παχύ έντερο αφού αναφέρει αυτό. Η άνω και κάτω τελεία
αντιπροσωπεύει ένα τέλος σε μια σκέψη ή μια έκφραση. Στη
συνέχεια αποκαλύπτει την πραγματική πρόθεση. Έτσι, αποκαλύπτει,
λέτε ότι ήρθα εδώ για να είναι ένας βασιλιάς, αλλά εδώ είναι αυτό
που λέω είναι ο λόγος που έχω έρθει...
Και όταν ο Ιησούς ήταν εδώ είπε ότι έγινε το φως σε αυτόν
τον κόσμο, δεν είναι βασιλιάς ή ηγεμόνα αυτού του κόσμου. Ήταν
αποκαλυπτικό ότι αυτός ο κόσμος είναι εξ ολοκλήρου από το
σκοτάδι.
Το μεγαλύτερο ατίμωση που σκόνταψα στη δουλειά μου είναι
ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να φανταστούν ότι αυτός ο κόσμος
είναι μια προγραμματισμένη ψευδαίσθηση.
Για κάποιο λόγο αυτή είναι η δυσκολότερη πτυχή για τους
ανθρώπους να ψυχαγωγήσει, ότι αυτό το θέμα κόσμος είναι
ψεύτικο. Ότι όλα είναι στο μυαλό. Το ερώτημα που πρέπει να
αναρωτηθείς είναι αν το θέμα ήταν αληθινό τότε πώς μπορεί το
πνεύμα να περιέχεται μέσα στην ύλη;
Έχετε δει ταινίες και έχουν διαβάσει ιστορίες μιλάμε για
φαντάσματα. Φαντάσματα έρχονται πέρα δώθε μέσω της ύλης σαν
να μην είναι καν εκεί, τώρα γιατί νομίζετε ότι είναι;
Οι περισσότεροι θα έλεγαν ότι είναι επειδή είναι φαντάσματα
και δεν είναι πραγματικές. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω
το 1.000.000-Δολάριο ερώτηση, τι είναι ένα φάντασμα; Αυτοί που
ξέρουν τι είναι τα φαντάσματα θα σας πω πάντα το ίδιο πράγμα,
είναι ψυχές δεν είναι πλέον σε ένα σώμα, ή ποτέ δεν είχε ένα σώμα.
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Τώρα τι είναι ένα σώμα, είναι θέμα της τρίτης διαστάσεων
σφαίρα. Το σώμα όπως όλη η ύλη δονείται σε μια αντήχηση και
φαίνεται να είναι στερεό, αλλά το θέμα δεν είναι στερεό είναι μια
ψευδαίσθηση της στερεότητας.
Αυτό είναι καθαρή επιστήμη, αυτό δεν είναι επιστημονικής
φαντασίας. Η ύλη είναι μια ψευδαίσθηση. Ο λόγος που φαίνεται να
είναι στερεό είναι επειδή τα άτομα δονούνται σε μια ταχύτητα όπου
δίνει την εμφάνιση της στερεάς, εντούτοις είναι συνήθως διάστημα
και κενό.
Τότε γιατί τα φαντάσματα μπορούν να περπατούν πέρα δώθε
μέσα από την ύλη σαν να μην υπάρχει;
Καλά πολλοί θα έλεγαν επειδή είναι πνεύματα, και το πνεύμα
δεν μπορεί να περιορίζονται μέσα στην ύλη. Αλλά η αλήθεια είναι,
η ύλη δεν υπάρχει, δεν είναι αληθινή, είναι μια ψευδαίσθηση.
Τότε πώς είναι το πνεύμα ψυχής μας, το οποίο είναι
πανομοιότυπο με κάθε φάντασμα που υπήρξε ποτέ
περιορισμένα σε ύλη;
Σκέψου το, η ψυχή είναι του πνεύματος και ένα φάντασμα
είναι μια ψυχή που δεν περιορίζονται πλέον σε ένα σώμα. Πώς
είναι δυνατόν ένα φάντασμα να μην περιοριστεί σε ένα σώμα και
όμως μια ψυχή, η οποία είναι επίσης ένα φάντασμα, είναι
περιορισμένη μέσα σε ένα σώμα, αν δεν είναι δυνατόν;
Για να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, πρέπει να αρχίσουμε να
κατανοούμε τι είναι πραγματικά ένα φάντασμα. Ένα φάντασμα
είναι μια οντότητα ψυχή που ζει στο 4Th διάσταση της σφαίρας
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μυαλού, όπου οι σκέψεις δημιουργούν την εμφάνιση της ουσίας.
Είναι ο αόρατος κόσμος από τα 3Rd διαστάσεων άποψη.
Ωστόσο, τα φαντάσματα είναι πολύ ορατά για όσους
γνωρίζουν συνειδητά τους μέσα σε αυτή τη διάσταση ή παραπάνω,
και μερικές ακόμη και να τους δείτε σε αυτή την πλευρά, ανάλογα
με τη συχνότητά τους.
Τα 4Th διάσταση είναι μια σκέψη/Βασίλειο μυαλό. Και τα
φαντάσματα δεν είναι τίποτα περισσότερο από σφαίρες του φωτός.
Όταν ένα φάντασμα φαίνεται να έχει ένα σώμα ή οποιοδήποτε
τύπο εμφάνισης, είναι επειδή αυτό είναι αυτό που προβάλλονται
από τις σκέψεις τους.
Πώς εμφανίζονται, τι μοιάζουν και πώς ανταποκρίνονται είναι
όλα προβολή σκέψης.
Κάποιος πρέπει να καταλάβει, με τις σκέψεις μας που
προβάλλονται από την επίγνωση συνείδηση μας. Τώρα η διαφορά
μεταξύ των 4Th και 3Rd Διαστάσεις, είναι το 3Rd η διάσταση είναι μια
υλική προβολή παρά μια προβολή ψυχής. Μια προβολή ψυχής είναι
αιθέρια, δεν έχει ουσία της ύλης, αλλά έχει την εμφάνιση της
στερεότητας.
Ως παράδειγμα, αν έπαιζαν ένα παιχνίδι εικονικής
πραγματικότητας που δεν εισάγετε πραγματικά το παιχνίδι, το
σώμα σας δεν πάει μέσα στο παιχνίδι, ενώ παίζετε.
Τι πάει μέσα στο παιχνίδι, είναι το μυαλό.
Με το μυαλό σας, μπορείτε να ζήσετε μια προσομοίωση που
κάνει να φαίνεται σαν ολόκληρο το σώμα σας εισήλθε στο παιχνίδι.
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Τα πάντα μπορεί να είναι σαν μια έγκυρη εμπειρία υλικού.
Ωστόσο, το σώμα σας δεν είναι εκεί, το μυαλό είναι.
Και αυτό με φέρνει στην πιο σημαντική πτυχή. Το μυαλό μας
είναι το μόνο που πραγματικά υπάρχει. Είμαστε σαν όντα όπως ο
πατέρας και η μητέρα μας, είμαστε απλά επίγνωση συνείδησης που
θα εμφανιζόταν ως σπινθήρας ή σφαίρα του φωτός.
Η προσομοίωση του κόσμου που υπάρχουμε είναι ακριβώς
αυτό. Το μυαλό μας χρησιμοποιεί αυτή την προσομοίωση για να
δημιουργήσει μια αισθητηριακή πραγματικότητα, αλλά στην
πραγματικότητα το μόνο πράγμα που είναι εδώ είναι το μυαλό μας.
Αν το σώμα της ψυχής μας που ταξιδεύει στο 4Th η διάσταση
ήταν εδώ, η ύλη δεν θα μπορούσε να μας περιορίσει περισσότερο
από ότι μπορεί να περιέχει ένα φάντασμα. Και για τα δύο είναι από
τις ίδιες ιδιότητες. Λοιπόν, τι μας περιορίζει εδώ;
Η διαφορά μεταξύ μας και ένα φάντασμα, είναι το φάντασμα
δεν είναι πλέον μέρος της προσομοίωσης και υπάρχει μόνο στο
μυαλό σφαίρα. Είμαστε ακόμα μέρος της προσομοίωσης από την
επιλογή μέσω της εξαπάτησης, έτσι πιστεύουμε ότι είμαστε εδώ
βιώνοντας αυτό το Βασίλειο.
Αν είδατε την ταινία, «το δέκατο τρίτο όροφο, «θα καταλάβετε
πώς το μυαλό μπορεί να ζήσει μέσα από μια προσομοίωση και
πιστεύω ότι είναι πραγματική.
Ωστόσο, το σώμα του ότι το μυαλό δεν άφησε ποτέ
πραγματική σφαίρα του, είναι ακριβώς βιώνει αυτό το άλλο
Βασίλειο μέσω της προβολής μυαλό και φαίνεται πραγματικό. Όλες
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οι φυσικές αισθήσεις φαίνεται να λειτουργούν ακόμα κι αν δεν
είστε εκεί.
Σου εγγυώμαι ότι αν μπορούσες να εκπαιδεύσεις το μυαλό σου
να πιστεύεις, θα μπορούσες να φύγεις από αυτή την προσομοίωση
κατά βούληση. Λέγεται, από τις εμπειρίες του σώματος.
Όταν κάποιος βγαίνει από το σώμα, ή έχει μια σχεδόν εμπειρία
θανάτου τι συμβαίνει πραγματικά; Είναι προβάλλοντας μακριά από
την προσομοίωση θέμα μέσω του νου. Αυτό είναι το μόνο που
συμβαίνει.
Στο βιβλίο τέσσερα αυτής της σειράς, θα αποκαλύψει πόσο
ισχυρό το μυαλό είναι πραγματικά και που πραγματικά είμαστε σε
επίπεδα πέρα από τις περισσότερες ευαισθητοποίησης. Εσείς, ενώ
είστε εδώ μπορεί να διαστατικές ταξίδια, το μυαλό ταξίδια, το ταξίδι
στο χρόνο και πολλά άλλα.
Όταν βλέπουμε τα σώματά μας, πιστεύουμε ότι το σώμα μας
είναι αυτό που είμαστε. Αλλά τα σώματά μας είναι απλά μια
κάλυψη καλώ έναν υπολογιστή προγραμματιστεί avatar που
καλύπτει πάνω από την προβολή μυαλό, αυτό που η ψυχή δέχεται.
Η ψυχή μας δεν περιορίζεται σε αυτό το σώμα επειδή είναι
αδύνατο! Το μυαλό της ψυχής μας ή επίγνωση συνείδηση είναι η
αποδοχή ότι είναι σε ένα σώμα και ως εκ τούτου είναι μέρος μιας
προσομοίωσης, αλλά με κάποιο τρόπο ξέχασε.
Ωστόσο, κάποιοι αναμφίβολα θα ρωτήσουν, τότε γιατί δεν
αφήνουμε απλά κατά βούληση, δεν ξέρει η ψυχή ότι είναι μέρος
μιας προσομοίωσης;
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Πρώτον, η ψυχή μπορεί να φύγει κατά βούληση, αν πιστεύει
ότι μπορεί. Πολλοί άνθρωποι σε όλο αυτό το Βασίλειο μπορούν να
αφήσουν το σώμα τους κατά βούληση και μερικοί μπορούν να το
κάνουν οποτεδήποτε μέρα ή νύχτα. Άλλοι έχουν δυσκολία, διότι
δεν πιστεύουν πραγματικά ότι είναι δυνατόν. Και μόλις το μυαλό
αρνείται τις δυνατότητες τότε μπλοκάρει τις δυνατότητες. Επίσης,
είμαστε δεμένοι σε αυτό το σώμα χρησιμοποιώντας μια τεχνολογική
συσκευή που ονομάζεται ασημένιο σκοινί. Και ακόμα κι αν
μπορούσαμε να φύγουμε, δεν θα φτάσουμε μακριά.
Ωστόσο, η σημαντικότερη πτυχή αυτής της εξίσωσης είναι,
γιατί η ψυχή δεν ξέρει τι συμβαίνει; Γιατί πιστεύει ότι αυτό είναι
πραγματικό, όταν πρέπει να ξέρει ότι είναι μια προσομοίωση;
Αυτό είναι μέρος του μυστηρίου όταν ο Αδάμ τοποθετήθηκε σε
βαθύ ύπνο. Έχουμε όλοι διαβάσει ή ακούσει ότι στη Βίβλο Adam
τέθηκε σε ύπνο, όπου Εύα λήφθηκε από το πλευρό του, όπως έχω
περιγράψει στα προηγούμενα βιβλία.
Αυτό φυσικά ήταν μια αλληγορία που εκπροσωπούν κάτι
μεταφορική και μεταφυσική που έχω προσπαθήσει να αποκαλύψει
σε αυτή τη σειρά.
Όταν ο Αδάμ τοποθετήθηκε σε βαθύ ύπνο, ποτέ δεν
αποκαλύπτει ότι είχε ξυπνήσει. Απλά υποθέσαμε ότι τον ξύπνησαν.
Adam πήγε από την πραγματικότητα στην εικονική πραγματικότητα,
ή να είναι ξύπνιοι και τώρα μέσα σε ένα όνειρο/ψευδαίσθηση.
Η αλήθεια είναι ότι όλοι κοιμόμαστε. Ακόμα και ο Χριστός
αποκάλυψε ότι κοιμόμαστε ή είμαστε νεκροί. Ξέρω ότι αυτό μπορεί
να ακούγεται παράξενο, αλλά η ψυχή έχει μαγεμένο και με κάποιο
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τρόπο ο Εωσφόρος θα μπορούσε να μας τοποθετήσει σε ένα βαθύ
κώμα κατάσταση έκστασης.
Βιώνουμε αυτόν τον κόσμο όπως ένα όνειρο. Αισθανόμαστε
και φαίνεται να είναι ξύπνιοι. Αλλά είμαστε ροχαλητό μικρές
καρδιές μας έξω από μια άποψη, ενώ ονειρεύεται.
Όταν μια ψυχή αφήνει την προσομοίωση, δεν ξυπνάει αν δεν
έχει ξεπεράσει αυτό το μαγευτικό. Είναι ακόμα στον ύπνο, αλλά
τώρα έχει ένα άλλο επίπεδο συνειδητοποίησης, ακόμη και ενώ είναι
ξύπνιοι.
Ως παράδειγμα, κάθεστε σε ένα αυτοκίνητο που κάποιος άλλος
οδηγεί, και θα πάτε για ύπνο σε μια πόλη και να ξυπνήσει σε ένα
άλλο, τότε θα συνειδητοποιήσει τη νέα πόλη και τα περίχωρά της.
Η Βίβλος κάνει μνεία εκείνων που έχουν περάσει σε καλούνται
οι νεκροί εν Χριστώ. Δεν είναι πραγματικά νεκροί, αλλά κοιμούνται
αναμένοντας για το χρόνο που πρέπει να ξυπνήσει. Ωστόσο, η
Βίβλος αποκαλύπτει επίσης ότι αυτοί που υπάρχουν εδώ είναι
επίσης νεκροί ή κοιμισμένοι.
Φαντάσματα συχνά φαίνεται να είναι κολλημένοι εδώ, και
όμως δεν είναι εδώ. Πρέπει να αναρωτηθείτε, όταν ένα φάντασμα
περπατά μέσα από έναν τοίχο, είναι το τείχος ψεύτικο ή το
φάντασμα; Προφανώς, είναι ο τοίχος.
Ο τοίχος δεν είναι εκεί, αλλά μπορεί ακόμα να εμφανιστεί εκεί
λόγω του μυαλού. Ο λόγος που οι ψυχές έχουν κολλήσει εδώ είναι
επειδή είναι ακόμα κοιμισμένοι πιστεύοντας ότι είναι πραγματικό,
αλλά In αλήθεια είναι μια Προσομοίωση, μια εμπειρία μυαλού.
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Αυτό που συμβαίνει είναι φαντάσματα βιώνουν την
προσομοίωση μέσω του μυαλού τους από το 4Th Διάσταση. Και
είναι επικάλυψη των 3Rd Διάσταση.
Θυμηθείτε για την προσομοίωση για να λειτουργήσει πρώτα
πρέπει να «προβάλλονται» από το 4Th διάσταση εις τα 3Rd. Όπως
κάθε ολογραφική προβολή, προέρχεται πρώτα από μια
προβαλλόμενη πηγή και στη συνέχεια χρησιμοποιεί αυτή την πηγή
για να την προβάλει ξανά σε μια άλλη κατάσταση πυκνότητας.
Ως παράδειγμα, παίρνετε ένα μήλο και το τοποθετείτε στην
άποψη του καθρέφτη όπου τα φω'τα μπορούν έπειτα να
φωτογραφίσουν το μήλο και να το προβάλλουν έπειτα έξω
δημιουργώντας ένα απατηλό ολόγραμμα του ίδιου Μήλου, αλλά η
προβολή του μήλου δεν είναι πραγματική, έχει ακριβώς την
εμφάνιση της πραγματικότητας να είναι αιτία είναι να προβάλλεται
από την πηγή, δηλαδή το πραγματικό μήλο.
Όλα όσα έχουμε εδώ, που πιστεύουμε ότι είναι αληθινά,
προβάλλονται από τα 4Th πυκνότητα πίσω από το μυαλό μας, η
οποία στη συνέχεια προσομοίωση της εμπειρίας.
Το φάντασμα είναι τώρα στο 4Th διάσταση που βιώνει την ίδια
προσομοίωση. αλλά από εκεί στην πηγή και όχι εδώ στην προβολή.
Βλέπουν το ' μήλο ' που προβάλλεται. Και εμείς εδώ βλέπουμε την
προβολή αυτού του μήλου.
Χωρίς ανεκπαίδευτους οφθαλμούς, δεν ξέρεις καν ότι τα
φαντάσματα είναι εδώ. Επειδή δεν είναι πλέον μέρος της
προσομοίωσης που αποδέχεστε ως πραγματική. Κατά μία έννοια,
είχαν
αποσυνδεθεί
από
το
μηχάνημα,
δηλαδή
να
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παρακολουθήσουν το άτομο χλοοκοπτική μηχανή και το δέκατο
τρίτο όροφο.
Πολλοί δεν καταλαβαίνουν ότι είμαστε συνδεδεμένοι με αυτή
την προσομοίωση χρησιμοποιώντας κάποια άγνωστη υπερτεχνολογία. Αυτό είναι το ασημένιο σκοινί.
Εκκλησιαστής 12/6 "Θυμηθείτε τον-πριν από την το ασημένιο
σκοινί είναι κομμένο, και το χρυσό μπολ είναι σπασμένα? πριν
από την στάμνα θρυμματίζεται την άνοιξη, και ο τροχός σπασμένα
στο πηγάδι, και η σκόνη/προσομοιωμένο σώμα επιστρέφει στο
έδαφος/πρόγραμμα προήλθε από, και το πνεύμα/ψυχή σώμα
επιστρέφει στο Θεό/προγραμματιστής που το έδωσε."
Σε αντίθεση με πολλούς πιστεύουν ότι το ανθρώπινο σώμα μας
είναι συνδεδεμένο με τον Θεό, και κατά μία έννοια ναι, επειδή ο
Θεός είναι ο Εωσφόρος σε αυτή την περίπτωση. Αλλά είμαστε εμείς,
στο
επίπεδο
της
ψυχής
που
συνδέεται
με
την
προσομοίωση/πρόγραμμα μέσω του ασημένιου σκοινιού όπου η
ψυχή του ύπνου μας συνδέεται με τον κόσμο της ύλης μέσω της
προσομοίωσης. Όταν ξυπνήσουμε την ψυχή μας επιστρέφει στον
πατέρα και τη μητέρα, αλλά αν κοιμόμαστε ακόμα η ψυχή μας
επιστρέφει στον Εωσφόρο.
Είμαστε σε μια αίσθηση στην πρίζα.
Αυτός ο κόσμος και τα πάντα σε αυτό δεν είναι του πατέρα. Η
επαίρεται υπερηφάνεια της ζωής, φήμη, επιτυχία, και όλα αυτά τα
πράγματα που οι άνθρωποι προσπαθούν για να γίνει σημαντική,
νομίζοντας ότι κινούνται μέχρι τη σκάλα και να γίνει κάποιος και να
κάνει ένα όνομα για τον εαυτό τους, ένα Σημ, και είναι όλα
πραγματικά μια απάτη.
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Δεν ξέρουν ότι οδηγούνται σε πλήρη εξαπάτηση του σκότους,
επειδή αυτός που ελέγχει τις λειτουργίες αυτού του κόσμου δεν
είναι μέρος του θεϊκού Βασιλείου, αλλά κυβερνά σε ένα άλλο
Βασίλειο.
Ο Ιησούς έκανε γνωστό ότι αν αυτό ήταν το βασίλειό του θα
έστελνε ένα στρατό για να το επαναφέρει στον εαυτό του, αλλά
δεν ήταν το βασίλειό του και ποτέ δεν ήταν.
Και όμως ιεροκήρυκας μετά ιεροκήρυκας και πολλοί
θρησκευτικοί άνθρωποι, πιστεύουμε ότι είναι να αγωνιστούμε για
τα δικαιώματά μας, να κατακτήσει στον πόλεμο για να
αποκαταστήσει αυτό που πιστεύουν ότι είναι δικαιωματικά δικό
τους. Και όμως, αν θα έχουν ακούσει την αλήθεια, και δικαίως
διαιρέθηκε το λόγο της αλήθειας θα ξέρουν ότι αγωνίζονται για
αυτόν τον κόσμο δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστό ή τον πατέρα.
Και όμως δεν μπορείτε να πάρετε γύρω από το γεγονός ότι οι
περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι είμαστε σε μια μάχη του
καλού εναντίον του κακού και θέλουν τόσο πολύ να καταστρέψουν
που αντιλαμβάνονται είναι ο εχθρός, ώστε να μπορούν να είναι η
κατάκτηση νικητές.
Και όμως ζητώ, όπως έκανε ο Ιησούς, γιατί, τι σκοπό θα
χρησιμεύσει; Αυτός ο κόσμος δεν είναι του Βασιλείου μας, γιατί
αυτός ο κόσμος είναι ψεύτικος.
Ο κόσμος στον οποίο υποβάλλεται η επεξεργασία είναι υπό την
ηγεσία μιας νοοτροπίας που είναι το σκοτάδι. Δεν έχει σημασία τι
κάνετε δεν μπορείτε να αποφύγετε το κακό αυτού του κόσμου,
επειδή είναι όλα αναμειγνύονται μεταξύ τους.
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Αυτός ο κόσμος έχει ένα σχέδιο, και αυτό το σχέδιο πρέπει να
τηρηθεί ή αλλιώς θα συνθλίβονται.
Ο αείμνηστος Μάικλ Τζάκσον προσπάθησε να πει στον κόσμο
πριν πεθάνει ότι η ζωή του χρησιμοποιούνταν από σκοτεινές
δυνάμεις του κακού, και αυτός ικέτευε για τους οπαδούς του να
ακούσουν. Σέβομαι ότι προσπάθησε να αποκαλύψει την αλήθεια,
και ως εκ τούτου, είμαι φέρνοντας την ιστορία του έξω.
Ωστόσο, οπαδοί του επευφημίες που τον είδωλο του θα
μπορούσε να νοιάζονται λιγότερο πόσο λυπηρό αυτός ο άνθρωπος
έγινε. Οι οπαδοί του είχαν ήδη παρασυρθεί από την τέχνη της
σκοτεινής μαγείας που ελέγχει το μυαλό σε αυτό το επίπεδο.
Το μόνο που ήθελαν να κάνουν είναι είδωλο ήρωα τους που
έγινε ένας άνθρωπος Θεός και δεν υπήρχε καμία ανησυχία για το
δίλημμα του, ακόμη και όταν προσπάθησε διακαώς να εκθέσει ότι
ήταν υπό τον έλεγχο του κακού μηχανορραφίες.
Προτείνει άλλες ιστορίες, όπως το φημισμένο pop rock Group
ονομάζεται πιθήκους. Αυτή είναι μια ιστορία που καθορίζει
πραγματικά τον έλεγχο και την ατζέντα πάνω από τα μυαλά της
νεολαίας σε αυτόν τον κόσμο.
Οι πίθηκοι εν αγνοία εκατομμυρίων δεν ήταν ποτέ ομάδα
βράχου έως ότου προήχθησαν ως πράξη. Το fab Four όπως
ονομάζονταν, που σημαίνει κατασκευασμένο, δεν είναι υπέροχο,
όπως οι Beatles ήταν γνωστό, ήταν κυριολεκτικά δημιουργήθηκε
από το Χόλιγουντ.
Mickey ντόλενζ, Μιχαήλ Νέσμιθ, Peter Tork και φυσικά Ντέιβι
Τζόουνς ήταν όλοι μαζί σε μια κλήση casting, όπως ορισμένοι
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παραγωγοί του Χόλιγουντ προσπαθούσαν να σκοτώσουν δύο
πουλιά με μια πέτρα, δημιουργώντας μια ομάδα ροκ ως τηλεοπτική
σειρά και την ίδια στιγμή εμπορεύματα η ομάδα και η παράσταση.
Κανένας από αυτούς δεν ήξερε καν ο ένας τον άλλον. Ο
Ντέιβι ο πιο δημοφιλής ήταν Βρετανός, και είχε ήδη ενεργήσει
δεξιότητες σε διάφορες παραστάσεις, όπως ο Όλιβερ, ως ο
πανούργος ντότζερ.
Κάθε ένα ήρθε στην κλήση Casting για να δούμε αν θα
μπορούσαν να πάρουν τη συναυλία μεταξύ πολλών εκατοντάδων
άλλων προσωπικοτήτων, Μερικοί γνωστοί μερικοί δεν είναι τόσο
γνωστό.
Michael Νέσμιθ και Peter Tork ήταν ήδη μουσικοί? Ωστόσο, ο
Μίκυ ντόλενζ σίγουρα δεν ήταν ο ντράμερ εκατομμύρια θαυμαστές
του λάτρευε είχε πίστευε.
Ντόλενζ έπρεπε να μάθει να παίζει ντραμς για την παράσταση.
Κάθε ένα από αυτά τα παιδιά από όλα τα διαφορετικά κοινωνικά
στρώματα ήρθε μαζί για να κάνει μια τηλεοπτική σειρά που
κατέληξε να μετατραπεί σε ένα mega hit που τους ξεκίνησε στη
στρατόσφαιρα, ως ένα ψεύτικο pop rock ομάδα.
Φούσκα-τσίχλα ροκ μουσική τους χτυπήσει τα διαγράμματα
στο νούμερο ένα επανειλημμένα. Οι πίθηκοι δεν έπαιξαν καν τα
όργανά τους για την παράσταση, ήταν όλα χορογραφία με τη
μουσική και τους στίχους άλλων διασκεδαστής, όπως ο Τόμι Boyce,
Bobby Hart, Carole King, Gerry Goffin, και Neil Diamond.
Η ομάδα τραγούδησε μόνο τα τραγούδια, όπως τα όργανα
ήταν μεταγλωττισμένα σε άλλες ομάδες.
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Από την αρχή δεν είχαν πραγματική ταυτότητα, έγιναν αυτό
που δημιουργήθηκαν για να είναι. Και την πρώτη φορά που ήρθαν
στη σκηνή πέρα από τα όρια της παράστασης, κάθε μία από αυτές
ήταν συγκεχυμένη ως προς το γιατί η νεολαία ήταν ουρλιάζοντας
τα κεφάλια τους μακριά, σαν να έχασαν το μυαλό τους.
Νέοι οπαδοί από όλο τον κόσμο θα χάσουν ακριβώς όταν
βλέπουν αυτές τις εκτελεστές και σε αυτή την περίπτωση, ήταν
περίπου τόσο ψεύτικο όπως μπορεί να είναι. Δεν ήταν καν ομάδα
ροκ. Όχι ότι δεν είχαν ταλέντο. Δεν είναι ότι δεν θα μπορούσε να
εκτελέσει, είχαν σίγουρα τις ικανότητες και κατά καιρούς είχε
εκτελέσει ζωντανά.
Δυστυχώς, δεν τους επετράπη να κάνουν τίποτα μόνοι τους,
έπρεπε να ακολουθήσουν τα στελέχη που κυβέρνησε πάνω από
αυτά. Και κάθε βήμα του τρόπου που κάποιος άλλος τους
καθοδηγεί.
Όπως παραπάνω, ο Michael Jackson προσπάθησε να πει
ουρλιάζοντας οπαδούς του την αλήθεια, αλλά το μυαλό τους ήταν
μπλοκαρισμένο. Από το στυλ χορού στο ρυθμό, σε ό, τι μαγεία είχε
μαγεμένος και έπεσε αυτά τα νεαρά κορίτσια και ακόμη και τα
αγόρια. Δεν ήταν στα σωστά μυαλά τους.
Ο Τζάκσον δεν μπορούσε να τους ξεπεράσει από οποιονδήποτε
άλλο, γιατί ο έλεγχος ήταν εντελώς χαμένος. Και αυτό που οι
περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν είναι αυτό είναι δαιμονική εισβολή.
Αυτοί οι σκηνοθέτες, οι παραγωγοί, όλοι τους εργάζονται μαζί
με μαύρη μαγεία ρυθμούς για τον έλεγχο του μυαλού των
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ακροατών, και σε ένα ορισμένο σημείο, το μυαλό δίνει ελεύθερα σε
αυτές τις σαγηνευτικές εντολές και κάτι άλλο αναλαμβάνει.
Είτε ουρλιάζει φανατικούς σε μια συναυλία ή ένα παιχνίδι
ποδοσφαίρου. Εάν κάποιος δεν διατηρεί την ψυχραιμία τους το
μυαλό μπορεί να ληφθεί για να πάει κυριολεκτικά καρύδια.
Φανατικοί, δηλαδή ανεμιστήρες: ένας κάτοχος ακραίων ή
παράλογων ενθουσιασμού ή πεποιθήσεων, ειδικά στη
θρησκεία ή την πολιτική, αλλά συχνά με μουσικούς ρυθμούς,
καθώς και αθλητικές εκδηλώσεις.
Αυτό είναι αυτό που συμβαίνει σε επίπεδα κάτω από τη
συνείδηση, όταν κάτι παίρνει πάνω από το μυαλό και κατευθύνει
τους ανθρώπους σαν ένα γραπτό σενάριο. Περισσότερα για αυτό
αργότερα...
Ο κόσμος αγαπά το σκοτάδι, αγαπούν το ψέμα, και πάντα
πηγαίνουν μετά από αυτό που είναι κακό, γιατί αυτό είναι που
προγραμματίζεται σε άλλα επίπεδα μέσα σε αυτά στα κρυφά.
Ακριβώς όπως αυτό που συνέβη πριν από πολύ καιρό, με μια
φωνή θα μπορούσαν να φωνάξει έξω για Χριστέ μου, αυτός που
δεν έβλαψε κανέναν., 'Τον σταυρώσουνγιατί ο κόσμος κατάγεται
από το σκοτάδι.
Επίσης, όταν ο καταδικασμένος δολοφόνος, μαζί με τον Ιησού
ασκήθηκε ενώπιον του λαού για έναν από αυτούς να
απελευθερωθούν. Όλοι οι άνθρωποι είπαν με μία φωνή?
'αποδέσμευση.'
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Ο Ιησούς ήταν δολοφόνος, αλλά ήθελαν να δουν τον αθώο
Ιησού να υποφέρει, γιατί;
Τι ήταν λάθος με αυτούς τους ανθρώπους που ήθελαν ένα
δολοφόνο κυκλοφορήσει και όχι ο Ιησούς; Ο Ιησούς ήταν εντελώς
αθώος για κάθε έγκλημα, αλλά ο κόσμος ενδιαφέρεται;
Το ίδιο πράγμα που συμβαίνει με αυτούς τους φανατικούς
ουρλιάζοντας, κάτι έχει πάρει πάνω από το μυαλό τους,
χρησιμοποιώντας μαύρη μαγεία. Είναι επειδή οι άνθρωποι είναι
προγραμματισμένοι σε μια κατάσταση trance για να αγαπήσουν το
σκοτάδι, ακόμη και μέχρι αυτή την ημέρα είναι ακόμα σε εξέλιξη.
Michael Jackson πέθανε μέσα σε ένα χρόνο μετά προσπάθησε
τόσο απεγνωσμένα να εκθέσει αυτή τη διαφθορά, αλλά
ουρλιάζοντας οπαδούς του ήταν προγραμματισμένο να το αγνοήσει.
Αγαπούσαν το σκοτάδι περισσότερο από το φως. Έτσι, στην
ουσία, όταν Τζάκσον, είδωλο τους, Superstar τους, ο Θεός τους
προσπαθούσε να τους πω την αλήθεια και να φέρει έξω το φως σε
ένα σκοτεινό κόσμο, πήγαν κουφός, τυφλός και βουβός.
Οι δικοί του οπαδοί proverbially είπε, τον σταυρώσουν, τον
αγνοούν, και τον άφησε να πεθάνει όλοι κάτω από μια κατάσταση
trance του μυαλού unγνωρίζουν τι συνέβη μέσα τους. Και τώρα
ξέρεις και την υπόλοιπη ιστορία.
Θυμάμαι μια φορά που ο Έλβις προσπάθησε να πει στους
οπαδούς του ότι δούλευε με μια υπηρεσία ναρκωτικών της
ομοσπονδιακής κυβέρνησης για να σταματήσει τη χρήση
ναρκωτικών σε αυτή τη χώρα.
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Οι οπαδοί γελούσαν μαζί του, δεν πιστεύουν μια λέξη που είπε,
επειδή ήθελαν Elvis να είναι όπως τον είδαν, ως αποδεκτό χρήστη
ναρκωτικών από τους οπαδούς του, η οποία δεν ήταν. Δεν ήπιε
καν αλκοόλ. Το μόνο φάρμακα που πήρε ήταν γιατρός
συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα οποία θα αποκαλύψει
περισσότερα για αργότερα.
Απάντησε, "δεν αστειεύομαι, αυτή είναι η αλήθεια," αλλά
χωρίς αποτέλεσμα. Απλά δεν ταιριάζει το σχέδιο του παιχνιδιού και
τους οπαδούς του δεν ήταν αγοράζοντας σε αυτό. Οι άνθρωποι
αγαπούν το ψέμα στο σκοτάδι και όχι την αλήθεια στο φως.
Jackson προσπαθούσε να εκθέσει ότι η μουσική βιομηχανία
ήταν γεμάτη με δαιμονική παίκτες που έλεγχαν τη μουσική σε όλα
τα επίπεδα για να αναλάβει τα μυαλά των προσκυνητών είδωλο.
Οι λέξεις που γράφτηκαν, το ύφος του χορού, όλα ήταν προχορογραφία για να αφαιρέσει τους ανθρώπους από το πνεύμα του
πατέρα και της μητέρας και στο πνεύμα του Σατανά.
Τίποτα δεν είναι τυχαία, όλα είναι από το σχεδιασμό. Ακριβώς
όπως με τους πιθήκους και ένα πλήθος άλλων παρόμοιων ομάδων
και μεμονωμένων ιστοριών, όταν αποφάσισαν να ξεσπάσουν και να
το κάνουν μόνοι τους, βυθίστηκαν. Χάθηκαν όλα. Η φήμη και η
μαγεία ήταν νεκρά.
Τι συνέβη, τι πήγε στραβά; Είναι επειδή όταν τα πόδια από το
διευθυντή και τον παραγωγό που ελέγχουν ενεργά πολύ τη ζωή
σας, ο οποίος γράφει επίσης αυτά τα σενάρια για μια πολύ φαύλους
αιτία, χάνετε τη δύναμη της μαύρης μαγείας, το δέντρο της γνώσης
του καλού και του κακού.
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Καταλάβετε, αυτά τα σενάρια σχεδιάζονται από τις αρχαίες
ιεροτελεστίες και τις τελετουργίες που χρησιμοποιούν, τόνοι, κτυπά,
οπτικά και άλλα ερεθίσματα για να ανοίξουν τις αίθουσες του
σκοτεινού πέπλου που ελέγχει τον κόσμο από κάτω στο μυστικό.
Ακριβώς όπως το ιδιωτικό να πάρει τις διαταγές του από μια
λιτανεία των ανδρών ή των γυναικών πάνω του ή της, τελικά
διοχετεύεται κάτω στη χαμηλότερη σειρά των πραγμάτων.
Jackson δεν είναι ο πρώτος που θα βγει και να εκθέσει αυτό το
κακό
σκοτεινή
κλίκα,
αλλά
αυτό
που
η
μοίρα
του
πραγματοποιήθηκε ήταν πολύ σαν αυτό που είχε συμβεί σε
πολλούς άλλους που επιχείρησαν να αποκαλύψουν τα εσωτερικά
άδυτα του σκότους. Οι περισσότεροι είτε έχουν εξαλειφθεί ή να
επανέλθει στην πτυχή με μεγαλύτερους ελέγχους.
Αν οι άνθρωποι καταλαβαίνουν αυτό ή όχι, η επιτυχία σε
αυτόν τον κόσμο έρχεται με πιο εμπόδια από ό, τι ζουν σε
συνθήκες φτώχειας. Νομίζετε ότι η ελευθερία αποκτάται όταν η
επιτυχία είναι κληρονομική, το ξανασκεφτούν;
Όσο πιο ψηλά κινείσαι στη σκάλα τόσο λιγότερη ελευθερία
έχεις. Γίνεστε ιδιοκτησία όσων κυβερνούν από πάνω σας και σας
νοικιάζουν για να ακριβώς τους φόρους τους στην ψυχή σου.
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(4)Χόλιγουντ σενάριο για την
ψευδαίσθηση
Κάθε μέρα το ακούμε στις ειδήσεις, ένας σταρ του σινεμά
πεθαίνει από υπερβολική δόση. Η μεγάλη ποπ σταρ αυτοκτονεί ή
δολοφονείται. Το παιδί αστέρι φυλακίστηκε για παράνομα
ναρκωτικά.
Η ιστορία είναι τόσο παλιά όσο και οι λόφοι, η μόνη διαφορά
είναι η αλλαγή των ονομάτων. Hollywood είναι το σπίτι της
ακολασίας, λαγνεία, φήμη και οδηγείται απερισκεψία που έχει
καταστρέψει πιο αθώα και ανυποψίαστους ζωές, όλα επειδή κανείς
δεν μπορεί να δει το πραγματικό σενάριο πριν εισέλθουν.
Και όμως όλοι έχουμε το σενάριο, κάθε εβδομάδα νέες ταινίες,
νέα τηλεοπτικά θεάματα και μια σειρά από άλλες δραστηριότητες
που ορισμένοι αποκαλούν τέχνες ψυχαγωγία αντιμετωπίζονται από
εκατομμύρια ως προς το τι αναμένεται στο σενάριο της ζωής.
Παρακολουθούμε αυτές τις παραστάσεις και δεν συμβαίνει
ποτέ σε μας σε ένα επίπεδο ανοικτής συνείδησης ότι αυτό που
είμαστε μάρτυρες είναι ψεύτικο. Είναι όλα μια σκηνοθετημένη
χορογραφία ψευδαίσθηση να πάρει τους ανθρώπους από τον
κόσμο που ζουν σε, σε μια ζώνη προσομοίωσης φαντασίωση να
επαναπρογραμματίσουν τους.
Το Χόλιγουντ δεν μιμείται τη ζωή, η ζωή μιμείται το Χόλιγουντ.
Για τον κόσμο που ζούμε είναι εξίσου ψεύτικο και πλήρως
κατασκευασμένα, όπως δείχνει το βλέπουμε. Ωστόσο, σε ένα
παράξενο στρίψιμο της τύχης, ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές
62 | Σ ε λ ί δ α

Το μυστήριο της Πυραμίδας
συχνά αποκαλύπτουν την αλήθεια ομαδοποιούνται με κρυμμένα
λάθη.
Κάθε νοικοκυριό έχει τώρα τουλάχιστον μία τηλεόραση, αν όχι
δύο ή περισσότερα. Μερικοί έχουν αυτό το κιβώτιο σε κάθε
δωμάτιο του σπιτιού, συμπεριλαμβανομένου του λουτρού. Αυτό
δεν μετράει ακόμη και για όλα τα νέα πράγματα techno, όπως εγώ
μαξιλάρια, και kindles, και άλλα τέτοια μέσο.
Κάθε μέρα οι περισσότεροι άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη
λαμβάνουν μικροσκοπικό μικρό τηλεχειριστήριο τους και να
ενεργοποιήσετε ένα πρόγραμμα. Και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος
που ονομάζεται ένα πρόγραμμα. Παρατηρήστε έναν από τους
ορισμούς του «προγράμματος».
“Να εκπαιδεύσει ένα πρόσωπο ή ένα ζώο για να κάνει κάτι
αυτόματα, ειδικά για να ανταποκριθεί συνήθως σε ένα ερέθισμα.”
Οι άνθρωποι προγραμματίζονται πώς να σκέφτονται, πώς να
ζήσουν, πώς να αντιδράσουν και πώς να ανταποκριθούν σχεδόν σε
οποιαδήποτε ερεθίσματα που μπορεί κανείς να σκεφτεί.
Και με το νέο κινητό τηλέφωνο ψηφιακή τεχνολογία είναι
επίσης να κατακλύζεται με το μυαλό-ελέγχου, καθώς τα τηλέφωνα
χρησιμοποιούνται επίσης ως δίκτυα κατασκόπων για να
εμφυτεύματα ηχητικά μηνύματα στα αυτιά και μέσω του δέρματος.
40-50-χρόνια πριν, το ονομάσαμε υποσυνείδητα, όταν τα
μηνύματα που εισήλθαν στην ευαισθητοποίηση συγκεκαλυμμένα.
Σήμερα η τεχνολογία είναι χίλια χρόνια προχωρημένη.
Και το πιο παράξενο πράγμα από όλα αυτά προέρχεται από όλα
τα είδη των μέσων που έχει χρησιμοποιηθεί για την προώθηση από
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μια ψευδαίσθηση, και όπως η τηλεόραση, είναι ακόμη ονομάζεται,
«προγραμματισμός».
Ηθοποιοί και ηθοποιοί που παίζουν ρόλους τους είναι scripting
αντιληπτή πραγματικότητα μας, δεν είναι ποιος είναι, και τις
περισσότερες φορές δεν έχει καμία ομοιότητα με το πραγματικό
πρόσωπο ή το χαρακτήρα τους.
Είναι μια πρόσοψη, μια παρωδία, και ένα πλαστό. Και τότε οι
άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αρχίζουν να σέβονται αυτούς τους
ηθοποιούς σαν να είναι πραγματικά αυτό που εκπροσωπούν, ενώ
ενεργούν.
Και έτσι, έχουμε το απόσπασμα από τον Σαίξπηρ, "Όλος ο
κόσμος είναι μια σκηνή."
Με εκπλήσσει το πώς μπορούμε να είναι τόσο αναρροφάται σε
μια εικονική πραγματικότητα και στη συνέχεια να αρνηθεί ότι η
εικονική πραγματικότητα υπάρχουν.
Τα παιδιά και οι ενήλικες προσπαθούν συνεχώς να
απεικονίσουν τον αγαπημένο ηθοποιό τους στη ζωή, συχνά
αναφέροντας από τους από κάποια ταινία, ή να παίξουν. Χόλιγουντ
καθορίζει το σχεδιασμό της σκηνής της ζωής.
Τα παιδιά αγαπούν να μιμηθούν τους ήρωές τους, είτε καλό ή
κακό, αγαπούν παίζουν ενεργούν σαν να ήταν πραγματικά ένας
από αυτούς τους ηθοποιούς θρύλος οθόνη.
Από όλο πέρα από πολλούς θα αλλάξουν την εμφάνισή τους
για να ακολουθήσουν κάποιο χαρακτήρα σε οποιαδήποτε δεδομένη
επίδειξη. Θα αλλάξουν τα μαλλιά τους, φορούν τατουάζ, και ακόμη
και να επιλέξετε το στυλ των ρούχων που έχουν για, όλα με βάση
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αυτό που αυτοί οι τσαρλατάνοι έχουν πανουργία αποστέλλονται
μέσω του κρυμμένου μηνύματος πάνω από τα ραδιοκύματα που
δημιουργούνται από την εταιρική κακοποιούς.
Εφεσίους 6:12 "Γιατί δεν παλεύουμε ενάντια στη σάρκα και το
αίμα, αλλά ενάντια στις αρχές, ενάντια στις δυνάμεις, ενάντια
στους ηγεμόνες του σκότους αυτού του κόσμου, ενάντια στην
πνευματική κακία σε υψηλές θέσεις."
Εφεσίους 2/2 "Όπου σε εποχές παρελθόν ye περπάτησε
σύμφωνα με την πορεία αυτού του κόσμου, σύμφωνα με τον
πρίγκιπα της εξουσίας του αέρα, το πνεύμα που τώρα λειτουργεί
στα παιδιά της ανυπακοής:"
Θέλω να ερευνήσεις προσεκτικά τι είναι αυτό που αποκαλύπτει,
υπάρχει ένα μήνυμα που βγαίνει σε όλους και αυτό το μήνυμα
προγραμματίζεται στο μυαλό για να δημιουργήσει κακία και
διαστροφές. Και αυτός που στέλνει αυτό το μήνυμα ονομάζεται, ο
πρίγκιπας της εξουσίας του αέρα.
Γνωρίζουμε ακόμη και στη δική μας ιδιωματική, ότι το μήνυμα
που λαμβάνουμε μέσω του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και μια
πληθώρα από πολλά άλλα μαραφέτια είναι όλοι ωθεί το μήνυμά
τους μέσα από αυτό που ονομάζεται, τα ραδιοκύματα.
Αυτό το μήνυμα επηρεάζει το μυαλό σε όλους τους λαούς σε
όλο τον κόσμο. Δημιουργεί ένα ανυπάκουο κλίμα εξέγερσης,
ανταρσίας, προδοσίας, διαμάχης, και φυσικά τη φημισμένη έχθρα.
Και
εάν
σκέφτεστε
για
το,
αυτά
τα
μηνύματα
προγραμματίζονται στην πλειοψηφία της ανθρωπότητας, όχι μόνο
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καθημερινά, αλλά συχνά για τις ώρες και τις ώρες κάθε ενιαία
ημέρα.
Ο κόσμος είναι κορεσμένος με το μεγάλο ψέμα που οι
περισσότεροι πιστεύουν τώρα είναι η αλήθεια. Τώρα ζούμε σε μια
κοινωνία που καλεί το καλό κακό, και το κακό τώρα ονομάζεται
καλό.
Ησαΐας 5/20 "Αλίμονο σ ' αυτούς που αποκαλούν κακό καλό
και καλό κακό. που βάζουν το σκοτάδι για το φως, και το φως για
το σκοτάδι? που βάζουν πικρή για γλυκό, και γλυκό για πικρή."
Ο κόσμος μας έχει μεταμορφωθεί όπως έχει συμβεί πριν από
όλους λόγω της έλευσης της χρήσης των ραδιοκυμάτων,
wherewith το μήνυμα μπορεί να σταλεί εύκολα και συχνά σε
οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας.
Δεν υπάρχει καμία ανάγκη για εξειδικευμένους χειρούργους να
έρθουν στο σπίτι σας για να κάνετε πλύση εγκεφάλου σας ή τα
παιδιά σας με τη χρήση όλων των ειδών τα μεσαιωνικά ιατρικά
εργαλεία.
Μπορούν
τώρα
να
πάρουν
την
εργασία
γίνοντη
αποτελεσματικότερα, και οι περισσότεροι ακριβώς το δέχονται με
θέληση, ακόμα κι αν έχει δημιουργήσει έναν κόσμο των ζόμπι και
των παιδιών του σκότους.
Το βρίσκω ειρωνικό το πώς οι άνθρωποι θα γελάσουν σε σας
και ακόμη και να σας κοροϊδεύω αν προσπαθήσετε να τους πείτε
τον κόσμο τους είναι μια προσομοίωση και ότι δεν είναι τίποτα
περισσότερο από τα φώτα, φωτογραφική μηχανή και δράση με
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έναν κόσμο των ηθοποιών όλοι παίζοντας τους ρόλους τους μέσω
των γραπτών σεναρίων.
Γελούν σε αυτό, και όμως να υποκύψει σε αυτό όλη την ώρα
από μιμείται την προσομοίωση ρόλων και ενεργώντας αισθήσεις
που τοποθετούνται πριν από πέντε αισθήσεις τους μέρα και μέρα
να ακολουθήσουν τον προγραμματισμό τους, και συχνά θα
ακούσουν και πιστεύουν αυτά τα απατεώνων πάνω και πέρα από
την κοινή λογική.
Όλα είναι υπό σενάριο, όλοι έχουμε σκηνοθέτες και
παραγωγούς της ζωής μας, αλλά αφού δεν μπορούμε να τους
δούμε οι μάζες δεν πιστεύουν.
Αυτό που έχουμε αναγκαστεί να πιστεύουμε έχει επεξεργαστεί
και μορφοποιηθεί από μια συναίνεση για το πώς πρέπει να
σκεφτόμαστε, και έτσι οι σκέψεις μας παίζουν σε λέξεις και δράσεις.
Αν αποτολμήσουμε τον απαράδεκτο δρόμο και μιλήσουμε για
λέξεις που δεν αναγνωρίζονται από τους προγραμματιστές, θα
οδηγήσουμε πίσω στο βήμα από την αποδεκτή συναίνεση. Το λέμε,
"πολιτική ορθότητα.'
Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι όλοι γύρω μας? απλά να πω
κάτι που είναι παρακινδυνευμένο και Pow, όπως η μαγεία θα έχετε
εκατό αρνητικά πρόσωπα κοιτάζοντας πίσω σε σας, στοχεύοντας
σας όπως είναι οι εκλεγμένοι φύλακες της δόλιας δομής αυτού του
κόσμου από την υπακοή τους στο πρόγραμμα.
Η διαφορά μεταξύ του Hollywood ηθοποιοί και ηθοποιοί της
ζωής είναι ότι είναι ακριβώς πάρα πολύ καλύτερα σε αυτό από το
γενικό πληθυσμό είναι.
67 | Σ ε λ ί δ α

και όλοι βλέποντας το μάτι
Δυστυχώς, αν και αυτές οι εικόνες της φήμης είναι από μόνα
τους εντελώς συγχέονται στη δική τους ζωή. Γιατί δεν έχουν ιδέα τι
είναι πραγματικό ή ψεύτικο πια.
Είναι αγαπήθηκε από τους οπαδούς που τους αγαπούν για ένα
μέρος που παίζουν, που δεν έχουν καμία ιδέα για το χαρακτήρα
του εν λόγω κόμματος.
Είναι όλα μια ψευδαίσθηση, είναι όλη ρητορική επιφάνεια. Ο
μόνος τρόπος που μπορούν να χειριστούν αυτό με οποιαδήποτε
αξιοπιστία είναι αυτοί αποκαλούν μια τέχνη, ή μια επιχείρηση. Και
προσπαθούν να το χωρίσουν από την πραγματική τους ζωή.
Ωστόσο, δυστυχώς, δεν μπορούν να το διαχωρίσουν επειδή ο
κόσμος τους γνωρίζει μόνο μέσω της πρόσοψης τους.
Ως εκ τούτου, πολλοί από αυτούς στραφούν σε διορθώσεις, ή
καλύπτει, για την άρση των ατίμωση που υπάρχουν μέσα. Συχνά
γαντζώνονται σε επικίνδυνα και θανατηφόρα ναρκωτικά. Θα ακόμη
και ελιγμούς τους να αναλάβουν τα μέρη που γεμίζουν με
ακολασίας και την κακία, έτσι ώστε να μην είναι typecast σε ένα
χαρακτήρα που είναι καλό ή είδος ή ακόμα και γλυκό.
Συχνά πολλοί από αυτούς αναγκάζονται να τον τρόπο ζωής
της μέθης και της ακολασίας, διότι αυτό είναι το ρόλο που παίζουν
και αρχίζει να γίνει πραγματικότητα για αυτούς. Είναι όλα επειδή
δεν έχουν πραγματική ταυτότητα, έχασαν το σκοπό τους στη ζωή
για να γίνουν απατεώνες και τσαρλατάνοι.
Ορισμένοι από αυτούς πιστεύουν ότι η τέχνη ή η εργασία τους
έχει νόημα, και συχνά το χρησιμοποιούν για πολιτικούς σκοπούς
και τον έλεγχο. Ωστόσο, είναι όλα ως ψεύτικο ως ένα νομοσχέδιο
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τριών δολαρίων, ή στην αλήθεια κάθε δολάριο νομοσχέδιο για το
θέμα αυτό.
Ωστόσο, όλοι είναι ηθοποιοί, όλοι ακολουθούν ένα σενάριο
που κατευθύνονται και παράγονται, αν ζείτε στο Χόλιγουντ ή όχι. Η
μόνη διαφορά είναι, εργαζόμαστε σε άγνοια για την ελεύθερη,
πολλοί από αυτούς πληρώνονται περίφημα για να καταστρέψουν
το ύφασμα του ηθικού συστήματος μας.
Και πραγματικά πίστεψες ότι ήσουν ο επιστάτης της δικής σου
ζωής.
Έχω πει συχνά στους ανθρώπους να σταματήσουν να
παρακολουθούν τηλεόραση, και να σταματήσει την ανάγνωση
εφημερίδων ή την πρόσβαση στις ειδήσεις από οποιαδήποτε πηγή.
Εντελώς ξεφύγει από τη δύναμη των ραδιοκυμάτων αρκετό καιρό
για να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους ελέγχους μέσα στο
μυαλό σας.
Καταλαμβάνουν το χρόνο σας κάνει κάτι άλλο. Βρείτε ένα
έργο, και ακολουθήστε κατευθείαν με αυτό. Μην σπαταλάτε το
χρόνο σας παίζοντας το συνήγορο του κόσμου, χωριστά τον εαυτό
σας από όλα αυτά.
Σε μόλις ένα σύντομο χρονικό διάστημα, αρκετό από το
δηλητήριο θα πλυθεί καθαρά από το μυαλό σας και θα σας αλλάξει
ως πρόσωπο.
Θα αισθανθείτε διαφορετικά, θα αισθανθείτε πιο θετικά. Το
μυαλό σου θα φανεί πιο καθαρό. Οι σκέψεις σας θα προβάλει μια
πιο θετική ρύθμιση.
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Τώρα Φαντάσου να περάσεις ένα χρόνο μακριά από αυτά τα
ραδιοκύματα. Φαντάσου να καθαρίζεις το μυαλό σου από όλη αυτή
την τοξική ψευδαίσθηση που πλημμυρίζει τον ακρογωνιαίο λίθο της
υπο-συνείδησης σου.
Σου λέω τώρα ότι θα γίνεις διαφορετικός άνθρωπος. Οι αξίες
σας θα αρχίσουν να επανέρχονται στις απλές αξίες της ζωής,
εκείνες που ο πατέρας και η μητέρα εγκατέστησαν μέσα σας. Οι
ενέργειές σας και η δραστηριότητα θα είναι περισσότερο προς την
υπηρεσία σε άλλους από την υπηρεσία στον εαυτό.
Τελικά θα αυγή σε σας πόσο μεγάλη ζημιά δημιουργήθηκε
λόγω αυτής της διοχέτευσης μέσω του Πρίγκιπα της δύναμης του
αέρα που εισήλθαν στο μυαλό σας κρυφά.
Αθλητισμός
και
άλλες
ψυχαγωγικές
δραστηριότητες,
τηλεοπτικές εκπομπές, διαφημίσεις, ειδήσεις, ταινίες, ροκ
συναυλίες και μουσική, όλα είναι σχεδιασμένα για να κάνουν ένα
πράγμα, και αυτό είναι να αναλάβει το μυαλό σας της αθωότητας
και να αρχίσει να σας κάνει να γνωρίζει το σκοτάδι και το κακό που
υπάρχει γύρω σας και στη συνέχεια διακριτικά εμφυτεύεται σε υποσυνείδηση σας, έτσι ώστε θα αρχίσετε να το αποδεχθεί ως φυσική
συμπεριφορά.
Όλα είναι χορογραφία για τον έλεγχο της σκέψης.
Γιατί είναι τόσο σημαντικό να ελεγχθεί η σκέψη; Θυμήσου
ποιος είσαι, οι σκέψεις σου είναι το γόνιμο έδαφος για τον απατηλό
κόσμο που ζεις.
Φίλοι μου, ζούμε σε μια ψευδαίσθηση, τίποτα από αυτά δεν
είναι πραγματικό, και ούτε καν οι σκέψεις μας είναι πραγματικές
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πια. Έχει όλα έχουν αεροπειρατεία από τον πρίγκιπα και τη δύναμη
του αέρα.
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(5)Φήμη το κρυμμένο αντίποινα
Όντας διάσημος είναι μια φιλοδοξία που πολλοί επιδιώκουν,
και ευτυχώς οι περισσότεροι ποτέ δεν χορηγούνται. Η φήμη δεν
είναι ένα μπολ με κεράσια.
Η φήμη δεν είναι ποτέ αυτό που έχουμε υπό την προϋπόθεση
να πιστεύουμε από την εξωτερική προοπτική. Η φήμη είναι η
δύναμη της επιρροής, και δίνεται σε τους που είναι πρόθυμοι
σκλάβοι για να ακολουθήσουν την προσφορά του κυρίου τους.
Fame είναι θέλοντας να είναι το επόμενο αθλητικό σούπερ
σταρ, ή να γίνει το νεότερο θεατρικός ηθοποιός για το μπλοκ όπου
παραποίηση της ζωής γίνεται ένας τρόπος ζωής, ή ότι η νέα ποπ
ροκ σταρ, ή ακόμη και η επιρροή πολιτικός.
Το γεγονός είναι, η φήμη είναι ένα σκληρό μικρό τέρας που
σπάνια συνειδητοποιεί κανείς αν δεν γίνει διάσημη, και τότε είναι
συνήθως πολύ αργά για να καταλάβουμε ότι είναι ένας άλλος
παράγοντας ελέγχου του Λούσιφερ.
Το δέλεαρ της μεγάλης οθόνης ή το στάδιο είναι τόσο απατηλά
δελεαστικό το ένα βλέπει μόνο την αίγλη, βλέπουν τον πλούτο και
βλέπουν αυτό που φαίνεται να είναι η τιμή και το γόητρο.
Αυτό που σπάνια βλέπουμε είναι πώς αλλάζει η ζωή ενός
ατόμου. Πώς οι επιθυμίες και οι ελπίδες τους συχνά θρυμματίζονται
και αποσυντίθενται, και συχνά ποτέ δεν βλέπουν την ασχήμια του
παιχνιδιού μέχρι να το παίζουν.
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Κόρεϊ Φέλντμαν ένας φημισμένος ηθοποιός βγήκε και
εκτίθενται πώς τα δόγματα του Χόλιγουντ δεν έχει τίποτα να κάνει
με την καλοσύνη και την ευημερία, είναι γεμάτη με παιδεραστές
και τη σεξουαλική διεστραμμένους που εξαπλώνονται σε όλο τον
κόσμο σαν πυρκαγιά.
Έχει προσπαθήσει να πει στους ανθρώπους πώς τόσα πολλά
μικρά αστέρια παιδιών κακοποιούνται στο χειρότερο όλων των
τρόπων, όπου μαζί με τη φημισμένη αίσθηση ενεργού εταίρου του,
κόρεϊ Haim και οι δύο κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τους ισχυρούς
μαγνήτες Hollywood και τους μεγιστάνες που πηγαίνει προφανώς
όλος ο τρόπος στην κορυφή και το Χόλιγουντ και η κυβέρνηση.
Το παιδί Star Haim είναι τώρα νεκρός από υπερβολική δόση,
όπως οι πιέσεις και τα βάσανα των εμπειριών του τελικά πήρε το
φόρο τους. Φέλντμαν από την άλλη πλευρά έχει προσπαθήσει να
αποκαταστήσει την αξιοπρέπεια και την ίδια στιγμή αποκαλύπτουν
το πραγματικό παιχνίδι.
Ιστορία μετά την ιστορία αποκαλύπτει το κακό που υπάρχει
στον κόσμο του διάσημου. Ιστορίες όπως Randy Κουίντ ο οποίος
έχει σε πολλές ταινίες, έχει τώρα βγει για να αποκαλύψει το
εσωτερικό άδυτο της κακίας που κυριαρχεί σε όλο το Χόλιγουντ,
όπου οι ηθοποιοί έχουν εξαλειφθεί λόγω της αφύπνισης τους σε ό,
τι έχει συμβεί, και την προθυμία τους να το εκθέσω.
Ο Κουίντ δεν μπορεί καν να ζήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες
όπου έχτισε τη φήμη του επειδή ήταν πρόθυμος να αποκαλύψει
την αλήθεια. Και σε εκείνους που ξέρουν, αυτό ήταν ένα όχι-όχι.
Αυτό με οδηγεί σε μια ιστορία που παρακολουθούσα πρόσφατα,
αποκαλούμενη ιστορία τιγρών Γουντς. Είναι μια ιστορία για έναν
νεαρό αθλητή που ήταν μετατρέπονται και έσπρωξε να γίνει
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μεγάλη στο παιχνίδι του γκολφ από τον πατέρα του στρατού μετά
από φαινομενικά συνειδητοποιώντας αυτό ήταν το όνειρο και την
επιθυμία της τίγρης.
Όταν Tiger ήταν τριών ετών άρχισε swinging μια λέσχη
γκολφ σχεδόν άψογα, αυτό οδήγησε τον μπαμπά του να ξεκινήσει
μια σε βάθος διαδικασία της διδασκαλίας, την προσφορά και το
χειρισμό του γιου του, και αν και ως επί το πλείστον κατά τις
επιθυμίες της μητέρας του, ανά την παράσταση, ο μπαμπάς της
τίγρης είχε οραματιστεί ότι Young έλντρικ δεν θα ήταν μόνο καλό
στο παιχνίδι του γκολφ, αλλά μεγάλη.
Καλά ο μπαμπάς του είχε δίκιο, αλλά με ποιο κόστος;
Tiger δεν ήταν απλά ένα άλλο φαινόμενο, είχε σούπερ σταρ
δυνατότητες. Αυτό το παιδί είχε ικανότητες που οι περισσότεροι
δεν μπορούσαν να ονειρεύονται. Και προχώρησε μέχρι που έγινε
ένας από, αν δεν είναι ο καλύτερος παίχτης του γκολφ για να
παίξει ποτέ το παιχνίδι. Σέβομαι και όπως Tiger από ό, τι ξέρω γι '
αυτόν, αλλά είμαι λυπημένος γι ' αυτόν, επίσης, ως προς το τι
συνέβη.
Υπάρχει μικρή αμφιβολία ότι Tiger Woods είναι μια μεγάλη
παίχτης του γκολφ, τα αρχεία του και καταπληκτικά επιτεύγματα
μιλούν πιο δυνατά από απλές λέξεις.
Οποιου δήποτε μπορείτε να σκεφτείτε για αυτό το μοναδικό
ταλέντο, η τίγρη Woods έχει κυριαρχήσει σχεδόν ένα παιχνίδι που
οι περισσότεροι δεν θα μπορούσαν ακόμη και να έρθουν κοντά.
Δυστυχώς, παρ ' όλη τη φασαρία, εξακολουθεί να είναι απλά
ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που φέρνει μαζί του ισχυρές
ψευδαισθήσεις μεγαλείου.
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Η ζωή του εμφανίστηκε σε όλα στην επιφάνεια ως ένα από
glitter και Fame. Φαινόταν να τα έχει όλα. Αυτό το χαριτωμένο
μικρό παιδί εμφανίστηκε πριν από εκατομμύρια σε τηλεοπτικές
εκπομπές, όταν θα μπορούσε μετά βίας με τα πόδια.
Θα μπορούσε να ταλαντεύεται το Golf Club με ακρίβεια και
ακόμη και με μικροσκοπική φυσική δομή του θα μπορούσε να
συγκεντρώσει αποτελέσματα που ορισμένοι ενήλικες θα αποτύχουν
να επιτύχουν.
Ως κάποιος που κατανοεί προσωπικά τη δυσκολία αυτού του
παιχνιδιού σε γενικές γραμμές, η ικανότητα της τίγρης να επιτύχει
το μεγαλείο για τις συνδέσεις είναι εκπληκτική, και μπορεί να
ισούται μόνο ή να ξεπεραστεί από τους ομοίους του Palmer,
Nicklaus ή ακόμη και τα τέλη του Bobby Jones, μέχρι το νεότερο
Phenom εισέρχεται δεξιά σκηνή.
Οποιοσδήποτε τρόπος που προσπαθείτε να γυρίσετε αυτό,
Τάιγκερ Γουντς έγινε ένα σούπερ σταρ μπροστά στα μάτια μας και
έχει ένα είδωλο σε εκατομμύρια λάτρεις της λατρείας.
Αλλά με ποιο κόστος;
Με βάση την τηλεοπτική εκπομπή που είδα, αν υπήρχε
συνολική ακρίβεια ή δεν είναι για συζήτηση για τους
εμπειρογνώμονες να διαμάχη περίπου. Ωστόσο, υπάρχει ένα
πράγμα που ποτέ δεν αλλάζει.
Μπαίνοντας φήμη, ακόμη και με τις μεγαλύτερες προθέσεις
είναι το σήμα κατατεθέν του μεγάλου σχεδίου του διαβόλου.
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Πριν Tiger ταλαντεύεται ποτέ μια λέσχη ως επαγγελματίας που
έχει ήδη συγκεντρώσει ασχολείται μέσω επιθεωρήσεις ορισμένων
από τα κορυφαία αθλητικά ονόματα στη βιομηχανία, δηλαδή Nike,
τίτλος κλπ.
Πριν τοποθετηθεί ποτέ το ΤΕΕ στο χώμα ως επαγγελματίας,
ήταν ήδη 100.000.000 δολάρια πλουσιότερη.
Ίσως η ιστορία των κουρέλια με πλούτη δεν ισχύει τέλεια εδώ.
Tiger έζησε και μεγάλωσε σε ένα μέσο οικονομικό πρότυπο, οι
γονείς του δεν ήταν πλούσιοι με οποιοδήποτε μέσο, αλλά από την
άλλη πλευρά δεν ήταν επίσης φτωχοί βρωμιά.
Δεν έχει σημασία ποιος μπορεί να είναι, πηδώντας σε αυτό το
επίπεδο της εξέλιξης των υλικών και του πλούτου δεν είναι μικρό
κατόρθωμα. Κανείς, δεν έχει σημασία ποιος είναι μπορεί να φτάσει
αυτό το επίπεδο της φήμης χωρίς την υπογραφή της σύμβασης που
βάφονται στο αίμα του Σατανά.
Πριν το καταλάβατε, ο Τίγρης οδηγούσε σε προσωπικές
λιμουζίνες, με ιδιωτικούς πράκτορες που τον ακολουθούσαν
παντού. Σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, έγινε μεγαλείο όλα
εμφιαλωμένο σε ένα δοχείο.
Ωστόσο, ο κόσμος δεν φαίνεται να φροντίσει ούτε να ανοίξουν
τα μάτια τους ως προς το τι συμβαίνει σε αυτές τις φτωχές ψυχές
που ανεβαίνουν στη Σκάλα της ευημερίας.
Αυτό που βλέπουν είναι τα πλούτη, η δόξα και η δόξα, που δεν
βλέπουν την αυτοκαταστροφή ως προς το δρόμο που αναγκάζονται
να ακολουθήσουν αυτές οι ψυχές και πρέπει τώρα να ταξιδέψουν.
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Έχουμε όλοι παρακολούθησαν τηλεοπτικές εκπομπές και
ταινίες, όπου ο διάβολος έρχεται σε ένα μυστικό προσφορά
προσφορές που είναι τυλιγμένα σε glitter και δόξα, και το μόνο που
χρειάζεται να κάνετε είναι να υπογράψει στην διακεκομμένη
γραμμή και να πωλήσει την ψυχή σας.
Αυτές και άλλες παρόμοιες έννοιες δεν είναι ότι
παρατραβηγμένο, η μόνη διαφορά είναι ο διάβολος σπάνια έρχεται
σε σας στο ύπαιθρο, είναι συνήθως γίνεται από την εξαπάτηση με
την ανθρώπινη συμμετοχή.
Ωστόσο, όπως αυτό που συνέβη σε μένα, συχνά αυτές οι
αποδεκτές επιτυγχάνονται σε μια άλλη κατάσταση του μυαλού,
αυτό που συμβαίνει σε ένα άλλο επίπεδο. Συνέβη σε μένα, ώστε να
ξέρω ότι αυτό είναι αλήθεια.
Tiger, όπως όλα τα διάσημα είδωλα δεν ήξερε τι σημαίνει
πραγματικά να είναι ένας ηθοποιός Θεός. Δεν είχε ιδέα για το τι
σημαίνει να είσαι πραγματικά διάσημος. Δεν συνειδητοποίησε τι
σήμαινε να σκαρφαλώσεις στην πυραμίδα. Απλά ήθελε να παίξει
γκολφ και να αποδείξει στον κόσμο ότι ήταν ο καλύτερος.
Όλα Tiger ήξερε όπως και οποιοσδήποτε άλλος μπορεί να
σκεφτεί, είναι ότι είχε ένα ταλέντο και μια μεγάλη ικανότητα που
είχε καλλιεργηθεί και εξελίχθηκε σε κάτι θεαματικό. Γι ' αυτόν,
όπως και με οποιονδήποτε άλλο που έχει εισέλθει σε αυτή την
αρένα, όλα έμοιαζαν διασκεδαστικά, όλα φαίνονταν αθώα.
Όπως και όλα τα άλλα, ο διάβολος ήταν έτοιμος, πρόθυμος και
περιμένει να κοπεί μια συμφωνία όχι μόνο να σπαταλήσει τη ζωή
αυτού του ταλέντου σε ασήμαντες αναζητήσεις, αλλά και να
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χρησιμοποιήσει αυτό το ταλέντο για να προωθήσει ακόμα
περισσότερη εξαπάτηση για άλλους νέους πρόθυμοι ταλέντα.
Πριν από το έτος ήταν έξω στο πρώτο έτος τιγρών ως
επαγγελματίας άρχισε να μισεί τι συνέβαινε σε τον, σύμφωνα με
την ιστορία που παρακολούθησα.
Οι πιέσεις που είχε να αντιμετωπίσει, συμπεριλαμβανομένου
του ρατσισμού, και τις απειλές του θανάτου, και η συντριπτική ώρα
που είχε να περάσει με δημοσιογράφους και παπαράτσι ήταν να
γίνει παράφρων.
Και το συνεχές καθήκον προς τους νέους οπαδούς του, καθώς
και εταιρικούς χορηγούς και τους επενδυτές είχε αρχίσει να
φορούν λεπτό πολύ γρήγορα.
Tiger πήρε ένα παιχνίδι από αυτό που αγαπούσε σε αυτό που
έγινε μια ζωντανή κόλαση.
Σε αυτό το δείχνουν εξέφρασε το πώς Tiger είπε ο μπαμπάς
του ότι ήθελε ποτέ δεν γύρισε Pro, μισούσε αυτό που συνέβαινε
στη ζωή του, όπου δεν είχε τη δική του ζωή πια, ήταν σε τμήμα
μακριά και ανταλλάσσονται για να διασκεδάσει και να ψυχαγωγήσει
πιστούς επενδυτές του.
Tiger έμαθε όπως τόσοι πολλοί άλλοι διάσημοι άνθρωποι,
επίσης, έχουν μάθει το δύσκολο τρόπο ότι δεν εισέρχονται στον
κόσμο της ελευθερίας wherewith θα μπορούσε να κάνει τώρα ό, τι
ήθελε και λίγο πολύ να αγοράσει οτιδήποτε ήθελε, ήταν ένα πολυεκατομμυριούχος πέρα από το πεδίο εφαρμογής, αλλά με μαζική
Όρια.
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Ο Τίγρης θα μπορούσε να έχει ό,τι ήθελε, αλλά έχασε το
πολυτιμότερο δώρο από όλους, την ελευθερία του και την
αξιοπρέπειά του.
Έχασε την ταυτότητά του. Έχασε την εσωτερική του εμβέλεια
της επίγνωσης. Tiger έγινε ένα κομμάτι κρέας που πρέπει να
πωλούνται σε δημοπρασίες, που ονομάζεται θεωρήσεις και τις
λειτουργίες των επενδυτών αύξηση των πόρων, μέσω της εταιρικής
συμπαιγνία. Τίγρη Ειρωνικά έγινε σκλάβος!
Σήμερα Tiger Woods είναι ένας δισεκατομμυριούχος ακόμα
φοράει δεσμά, όπως ο καθένας που έχει φθάσει σε αυτό το
Pinnacle πριν.
Μια μέρα μέσα στη λιμουζίνα του ήθελε απλά ο οδηγός να τον
πάει σε ένα μέρος ώστε να μπορεί να είναι με τους φίλους του και
να απολαμβάνει τα απλά πράγματα στη ζωή. Αλλά είχε έναν
θυρωρό, έναν δεσμοφύλακα, έναν φύλακα παιχνιδιών πάντα μαζί.
λέγεται πράκτορας.
Απλά ρωτήστε τον Έλβις για πράκτορες, όπως ο
συνταγματάρχης Τομ Πάρκερ, δεν είναι καλοπροαίρετες οντότητες.
Οι πράκτορες είναι αυτοί που κόβουν τις πίσω συμφωνίες για
να έχουν πρόσβαση σε περισσότερα επίπεδα στο ταξίδι στην τελική
επιτυχία, αλλά κατά μήκος του τρόπου υπάρχει βαρύ αφιέρωμα για
να πληρώσει.
Είναι το κρυμμένο χέρι στη ζωή αυτών των ψυχών που τους
κατευθύνουν πάντα τόσο κοντά στο μυαλό του Λούσιφερ, και
κανείς δεν καταλαβαίνει πραγματικά αυτό μέχρι να είναι πέρα από
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την ικανότητα κάποιου να αλλάξει τις συνθήκες τους χωρίς
σοβαρές επιπτώσεις.
Οι πράκτορες γίνονται όπως ένα άσχημο ελαφρύ προσάρτημα
στο σπίτι όπου το φως απαιτείται στο σκοτεινό δωμάτιο, και ακόμα
κι αν κανένας δεν το συμπαθεί, κανένας δεν θέλει να κάνει τίποτα
για το επειδή φαίνεται να λαμπρύνει επάνω τις πορείες σε άλλα
δωμάτια. Έτσι, απλά κρέμεται εκεί για όλους να δουν την ανιαρός
και απεχθή παρουσία του.
Ο πράκτορας του τίγρη του είπε, "Άκου τίγρη είσαι Διευθύνων
Σύμβουλος μιας εταιρείας εκατό εκατομμυρίων δολαρίων τώρα, δεν
μπορείς να κάνεις πράγματα που συνήθιζες να κάνεις. Η ζωή σου
δεν είναι πλέον δική σου. "
Τι? Πότε έγινε αυτό; Πώς έγινε αυτό; Απλά ήθελε να παίξει
γκολφ.
Όταν το σκέφτεστε, αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, ο καθένας
πιστεύει πάντα με τη φήμη έρχεται ελευθερία. Ωστόσο, ισχύει το
αντίθετο.
Είναι η μάσκα της ψευδαίσθησης, είναι το βαθύ κρυμμένο
κακό που ο Εωσφόρος και ο Σατανάς δημιούργησαν και έφεραν σε
αυτόν τον κόσμο.
Όλοι σε αυτόν τον κόσμο είναι μικροδιαχειριζόμενοι, αλλά
εκείνοι που προωθούν τη σκάλα της επιτυχίας έρχεται με την
μεγαλύτερη αφοσίωση στους τρόπους του Λούσιφερ από ποτέ.
Ξέρω, μου είπαν επίσης από αυτή την οντότητα που
ισχυρίστηκε ότι ήταν ο Θεός, ότι αν δεν είχα αποδεχθεί τη θέλησή
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του, θα βεβαιωθείτε ότι ποτέ δεν θα έχουν τίποτα από οποιαδήποτε
αξία στη ζωή, ακόμη και μετά με απείλησε με θάνατο.
Μου είπε ευθέως, ότι όποιος έχει πλούτη και φήμη σε αυτόν
τον κόσμο το κάνει μόνο επειδή το επιθυμεί, το κάνει να συμβεί,
και αν δεν το υποστηρίξει, δεν θα συμβεί, περίοδο.
Μου είπαν ότι η ζωή μου θα αποτελείται από δεν φήμη, δεν
χρήματα, δεν τίποτα... Και αλήθεια για το λόγο του, όλα όσα
προσπάθησα να κάνω στη ζωή ήταν πάντα συνθλίβονται κάτω
σχεδόν σαν κάποιο αιθέριο μαγικό χέρι παρεμβαίνει κάθε φορά που
συνθλίβει τις ελπίδες μου με πέντε δάχτυλα τους.
Έμαθα να το δέχομαι αυτό σαν τη μοίρα μου να στέκομαι
ψηλά και να κάνω το σωστό. Και ποτέ δεν κοίταξα πίσω. Και ακόμη
και επειδή δεν έχω τίποτα, δεν είναι ένα αυτοκίνητο, δεν είναι ένα
σπίτι, τίποτα, έχω ακόμα ό, τι χρειάζομαι, γιατί ο πατέρας ποτέ δεν
με αφήνει κάτω σε αυτά τα πράγματα που πραγματικά έχουν
σημασία.
Μπορεί να είμαι σωματικά φτωχός, αλλά ο πατέρας και η
μητέρα μου έχει προικισμένος με ένα μεγαλύτερο πνευματικό
όραμα, και ποτέ δεν θα το εμπόριο ότι σε κάθε ποσό της φήμης ή
χρήματα
Έχω προσπαθήσει να προειδοποιήσει τους ανθρώπους για
χρόνια αυτό που συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δυστυχώς οι
περισσότεροι δεν έχουν καμία επιθυμία να γνωρίζουν και να το
ξεσηκώνουν όλα μακριά ως kookiness. Ωστόσο, συνεχίζω να
προσπαθώ γιατί μια μέρα ξέρω ότι οι περισσότεροι θα αναζητούν
αυτή τη γνώση, ακόμη και μετά είμαι φύγει, και ελπίζουμε ότι τότε
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θα το αποκτήσουν τελικά από τα λίγα ψίχουλα ψωμιού που έχω
αφήσει πίσω, οι σπόροι που έχω φυτευτεί από τους καρπούς μου.
Θα εκπλαγείτε από το πόσες νέες ψυχές έχουν χάσει την
εσωτερική πνευματική τους φύση σε αυτή την πονηρή και απατηλή
παγίδα που τους οδήγησε στον κόσμο του σκότους και της
δουλείας.
Κάποιος πρέπει να τηρούν τους κανόνες, αν θέλετε να παίξετε
το παιχνίδι, θα πρέπει να υπακούουν στην νομοθέτης. Και σε αυτή
την περίπτωση, είναι Ο Εωσφόρος το μάτι που βλέπει.
Δεν μπορείτε να μετακινηθείτε προς τα εμπρός σε αυτόν τον
κόσμο σε αυτό που ονομάζεται επιτυχία αν δεν πληρώνουν τα
διόδια σας στην πορεία, πράγμα που σημαίνει την πώληση μέρος
της ψυχής σας σε προσαυξήσεις. Αν δεν πληρώσει το αντι, τότε θα
πρέπει να αφαιρεθεί από τα πάντα και έφερε κάτω σε τίποτα.
Είναι ισοδυναμεί με ένα βίντεο παιχνίδι όπου το avatar στο
παιχνίδι πρέπει να ανεβαίνουν σκάλες για να φτάσουμε στην
κορυφή. Ωστόσο, κατά μήκος του τρόπου υπάρχουν περισπασμούς
που θέλουν να πάρουν ό, τι είναι δικό σας μακριά από εσάς.
Εάν κάνετε τι είστε υποτιθέμενοι, θα προχωρήσετε στα
υψηλότερα επίπεδα ένα βήμα ή ένα επίπεδο σε έναν χρόνο και θα
διατηρήσετε τι έχει κερδηθεί.
Ωστόσο, αν για οποιοδήποτε λόγο, δεν παίζετε το παιχνίδι
όπως θα έπρεπε να, τότε θα πρέπει να εκδιώξουν τη σκάλα και θα
πέσουν πίσω στο έδαφος, όπου είτε χάνετε τη ζωή σας ή
τραυματισμούς σας είναι συχνά πάρα πολύ μεγάλη για να
επουλωθεί. Και όλα τα πλούτη σου θα αφαιρεθούν σε μία ώρα.
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Έχετε ακούσει την αρχαία σοφία που δηλώνει, είναι σοφό να
μείνετε γειωμένο. Αυτή είναι μια αλήθεια σφραγισμένη με καθαρή
λογική.
Όταν παίρνουμε την πτήση της φαντασίας στον κόσμο της
φήμης, αφήνουμε το έδαφος και γινόμαστε αερομεταφερόμενα ενώ
πηδάλια μας στη ζωή δεν είναι πλέον υπό τον έλεγχό μας.
Κάποιος άλλος πετάει και καθοδηγεί το αεροπλάνο στο οποίο
καθόμαστε. Η Σοφία που δηλώνει ότι είναι σοφό να είναι γειωμένο
είναι αποκαλυπτικό, δεν πηγαίνουν μετά από αυτές τις πτήσεις της
φαντασίας, επειδή το πεπρωμένο σας είναι να διαγράφονται σε ένα
μέρος που πραγματικά δεν θέλουν να πάνε, γενικώς τελικά
πρόκειται να συντριβή.
Το βρώμικο μικρό μυστικό της φήμης είναι και πάντα ήταν,
εάν θέλετε να παίξετε με εκείνους στη Σκάλα επάνω από σας,
πρέπει έπειτα να πληρώσετε τα διόδια έναρξης σας.
Κανείς δεν επιτρέπεται στα παραπάνω βήματα χωρίς να παίζει
με τους κανόνες. Οι περισσότεροι από την ανθρωπότητα ποτέ δεν
μάρτυρες αυτών των κανόνων, διότι δεν ισχύουν για αυτούς, αλλά
πραγματικά ισχύουν, ακριβώς σε ένα άλλο επίπεδο συμμετοχής.
Οι περισσότεροι άνθρωποι αγωνίζονται για να αποκτήσουν
λίγο ακόμα πάντα ελπίζοντας για την κλήρωση του μεγαλείου να
μειωθεί από την υψηλή στην αγκαλιά τους, η οποία ποτέ δεν
φαίνεται να συμβεί για την πλειοψηφία.
Εάν ο πλούτος και η φήμη έρχονται αυτό είναι όταν οι ζωές
καταστρέφονται συνήθως. Και γιατί αυτό; Εξαιτίας του κρυμμένου
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χεριού και των πυλώνων που έχουν δώσει την ευθύνη για τις νέες
ευκαιρίες που βρέθηκαν. Και γιατί οι άνθρωποι επιτρέπουν αυτούς
τους φύλακες στη ζωή τους;
Επειδή είναι όλα ένα μέρος των κρυφών κανόνων που πρέπει
να παίξετε με. Τώρα που έχετε πλούτο, έχετε πλέον γίνει
σημαντική για την πυραμίδα δομή των ελεγκτών εξουσία. Ο
πλούτος είναι δύναμη!
Οι άνθρωποι δεν επιδιώκουν για αυτούς τους ελεγκτές,
έρχονται σε σας ως καλοπροαίρετοι φροντιστές μόνο εκεί για να
σας προστατεύσουν από την ασχήμια του κόσμου ισχυριζόμενος ότι
θα χάσετε το νέο σας-βρέθηκε χρυσό σε αρπακτικά ζώα που
θέλουν να το κλέψουν από εσάς.
Αυτό που αποτυγχάνουν να σας πω είναι αυτή η ίδια λεγόμενη
καλοπροαίρετη προστασία είναι έτοιμος να αναλάβει τη ζωή σας ως
το μεγαλύτερο αρπακτικό να περπατήσει ποτέ μέσα από το
εσωτερικό άδυτο της καρδιάς σας.
Η φήμη είναι μια χαριτωμένη μικρή λέξη που σημαίνει ότι
πρέπει να γίνεις υπηρέτης του διαβόλου. Πρέπει να γίνει ένα
είδωλο που θυσιάζει την ψυχή-ζωή τους όλα για να διατηρήσουν
τα νέα υλικά υπάρχοντά και ικανοποίηση. Και φυσικά, έρχεται από
διαφορετικούς βαθμούς και επίπεδα.
Κατά την προβολή της ζωής της τίγρης, έγινε φανερό ότι η
τίγρη δεν ακολουθούσε πάντα τους κανόνες όπως πολλοί άλλοι
προσπαθούν επίσης να επαναστατήσουν εναντίον αυτών των
έγκυρων όλων των δυνάμεων. Και τι θα συμβεί όταν αθετήσεις το
συμβόλαιο, θα πληρώσεις πικρά.
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Tiger κατά μήκος του τρόπου αποφάσισε ότι δεν ήθελε να
παίξει αυτό το παιχνίδι με τον τρόπο που ήταν να μετατίθεται, και
ως εκ τούτου Tiger θα μάρτυρας την αγριότητα που εμφανίζεται
όταν αποφασίσετε να μην το κάνουμε με τον τρόπο που είναι
κατασκευασμένο.
Πιστεύεις πραγματικά ότι τα προσωπικά γεγονότα της
προσωπικής του ζωής που βγήκαν και παραλίγο να τον
καταστρέψουν ήταν ατύχημα; Ήταν όλα έξυπνα σκηνοθετημένη
για να βεβαιωθείτε ότι είχε ελεγχθεί από αυτό το κράτος δικαίου.
Πιστεύετε πραγματικά ότι οι κατηγορίες του Μάικλ Τζάκσον ως
παιδεραστή ήταν έγκυρες; Είτε ήταν ή όχι, είναι όλα μέρος του
βάζοντας τον πίσω υπό έλεγχο, όταν οι κυβερνήτες άρχισαν να
μαθαίνουν από την πιο αληθινή κίνητρα και τις πεποιθήσεις του.
Ρωτήστε οποιονδήποτε πολιτικό αν θα είναι πρόθυμοι να σας
πω τι μυστικό κρέμεται πάνω από το κεφάλι τους, που τους κρατά
ελεγχόμενη ως προς το τι λένε ή κάνουν.
Tiger γύρισε ένα σχετικά με το πρόσωπο και τη ζωή του είχε
τεθεί σε χάος. Δεν είχε σημασία πια πόσο καλό ενός παίκτη του
γκολφ ήταν, ολόκληρη τη ζωή του στράφηκε ανάποδα λόγω της
υπερβολικής προσωπικής περισπασμούς που ήταν, διαβάστε
προσεκτικά, όλα δόθηκαν σε αυτόν ως μέρος της νέας φήμης του.
Πόσοι κόκκινος-καθαρόαιμοι άνδρες θα μπορούσαν να
αποσυρθούν από την αποπλάνηση των ομορφότερων γυναικών
στον κόσμο που είναι πρόθυμοι και ακόμη και απαιτητικές να
παραδώσει τα φρούτα τους σε ένα λεπτό της Νέας Υόρκης.
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Πόσοι Αδάμ και παραμονές θα μπορούσαν να έχουν απορρίψει
το ερπετό στον κήπο; Δεν λέω ότι αυτό που έκανε η τίγρη ήταν
σωστό και πρέπον, λέω ότι ήταν σκηνοθετημένο από τους χειριστές
για να τον ελέγξουν ενάντια στις προσωπικές μελλοντικές
φιλοδοξίες του.
Ο Εωσφόρος κατανοεί την αδυναμία και τα θηράματα του
καθενός σαν λυσσασμένο σκυλί για να βεβαιώσει ότι η υπακοή
διατηρείται στο μέλλον.
Και όμως κανένα από αυτά τα πράγματα δεν είναι αυτό που
πήρε Tiger σε μπελάδες, ήταν απλά μια ασπίδα που δημιουργήθηκε
εναντίον του για να βεβαιωθείτε ότι πάντα συμμορφώνεται. Κανείς
δεν θα είχε ακούσει ποτέ για καμία από αυτές τις γυναίκες, αν
έπαιζε με τους κανόνες.
Όλα όσα πέρασε, ο ρατσισμός, απειλές θανάτου, ξαφνικά έγινε
ασήμαντο σε ό, τι συμβαίνει όταν δεν τηρείτε Masters σας.
Πιστεύεις πραγματικά ότι οι υποκριτές του δεν νοιάζονται για τις
πολλαπλές ερωτοτροπίες του; Είναι αυτοί που το προσφέρουν
ελεύθερα ως μέρος της συμφωνίας πακέτων. -Υποκριτές
Tiger ήταν χτυπημένο κάτω από την πέρκα του, πόσα επίπεδα
έπεσε είναι εικασία κανενός, αλλά ήταν όλα, αλλά καταστράφηκε,
συναισθηματικά, ψυχικά, πνευματικά και φυσικά σωματικά. Ακόμη
και το παιχνίδι του γκολφ, όπου διακρίθηκε, κατέρρευσε? μαζί με
την υγεία του.
Ας ελπίσουμε ότι έχει μάθει ότι ο πλοίαρχος αυτού του κόσμου
σημαίνει επιχείρηση, είτε συμμορφώνεστε ή είστε καταστραφεί.
Δεν έχει σημασία πόσο πλούσιος είσαι, πόσο διάσημος είσαι, ή
ακόμα και πόση δύναμη φαίνεται να ασκείς. Όποιο επίπεδο κι αν
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παίζεις στη δομή της στρατιωτικής πυραμίδας, θα είσαι πάντα υπό
πλήρη έλεγχο μέσω των επιπέδων πάνω σου.
Είτε είστε Μπιλ Γκέιτς, Ντόναλντ Τραμπ ή οποιοδήποτε άλλο
πλούσιο μεγιστάνα, θα διατηρήσει όταν υπακούτε, γενικώς θα
μπορούσαν να κοπούν κάτω σε δευτερόλεπτα σαν ένα κομμάτι
κρέας που θα είναι σε κύβους και ψιλοκομμένο και ρίχνονται στο
αρπακτικό λύκοι που ονομάζεται το παιχνίδι-σχέδιο. Και αν δεν
έχεις δύναμη πίσω σου., δεν θα σταθείς σε αυτή την
αναπτυσσόμενη.
Λοιπόν, προφανώς, η εναλλακτική λύση είναι μια τιμή που
είναι συχνά πολύ μεγάλη για να πληρώσει. Όταν κάποιος πηγαίνει
ενάντια στους πλοιάρχους τους, τότε συχνά το ένα εν λόγω
αποφασίζει να κάνει γρήγορα τροποποιεί με τους ελεγκτές του και
στη συνέχεια η ζωή τους μπορεί να αποκατασταθεί, αλλά με
προφανή εξαιρέσεις και περιορισμούς τώρα.
Βλέπεις, μόλις προδώσεις τους αφέντες σου, τότε δεν θα σου
δοθεί ποτέ εμπιστοσύνη ποτέ ξανά. Μπορεί να κερδίσετε μερικά
από αυτά που είχατε πίσω, αλλά το λουρί στο λαιμό σας είναι τώρα
παχύτερο, και πιο ισχυρή.
Έχω επιλέξει μερικούς από αυτούς τους ανθρώπους για να
αποκαλύψει μια κρυφή ατζέντα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι του
κόσμου γνωρίζουν πολύ λίγα για, αν δεν αρχίζει να ισχύει για
αυτούς.
Πολλοί είχαν τις φιλοδοξίες τους, τους στόχους τους, και η
ζωή τους γύρισε ανάποδα απλά επειδή πιστεύουν ότι ήταν
εκπληρώνοντας ένα ταλέντο που ο Θεός τους έδωσε, ή ότι
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συσσωρεύονται με δική τους αξία, και κάνουν απλά το επόμενο
λογικό πράγμα.
Θέλουν να μοιραστούν αυτό το ταλέντο με τον κόσμο και να
γίνει παρατηρήσει. Το πρόβλημα είναι ότι η Μάτι που βλέπει όλα
είναι αυτός που σε προσέχει.
Δεν έχει σημασία πόσο δομημένη είναι η ζωή σας, ή πόσο
καλά έχετε μεγαλώσει, θα πρέπει σίγουρα να πληρώσει την πικρή
τιμή που έρχεται μαζί με την επιτυχία του κόσμου.
Οι περισσότεροι ποτέ δεν συνειδητοποιούν τι θα συμβεί, το
μόνο που βλέπουν είναι στο τέλος της σήραγγας υπάρχει λάμψη
και φήμη. Και από απόσταση φαίνεται πραγματικά ελκυστική.
Δεν είναι διαφορετική από τη σήραγγα του φωτός πολλοί
περνούν μετά το θάνατο, όταν ανακυκλώνονται. Φαίνεται
πραγματικά καθησυχαστικό και προσκαλώντας μέχρι να μάθετε τι
οι κανόνες είναι από την άλλη πλευρά.
Ακριβώς όπως το glitter και εφελκυσμού στολίζουμε το
χριστουγεννιάτικο δέντρο με, για να ομορφύνει με τα φώτα και τα
αστέρια και τους αγγέλους. Σπάνια μπορούμε ποτέ να
συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε Play-ενεργώντας στο σενάριο
κάποιου άλλου να ακολουθήσει και να τηρείτε μια φαύλους πηγή,
και αν αποφασίσουμε να εισέλθουν σε αυτό το παιχνίδι της
εξαπάτησης, θα πρέπει να πληρώσουν τα διόδια.
Ο κόσμος μας είναι πλήρως
εμφανίζεται τυχαία και χωρίς σχέδιο.
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Ποιες πολλές συμπτώσεις κλήσης είναι ένα οξύ εγχειρίδιο των
τελετών και των τελετουργικών που προβάλλονται επάνω στις
καρδιές και τα μυαλά της ανθρωπότητας;
Ωστόσο, όταν το μόνο που βλέπετε είναι τα φώτα που
αναβοσβήνουν, και αντικατοπτρίζεται αντανακλάσεις και αυτό που
φαίνεται να είναι η ομορφιά και τον πλούτο, το δέλεαρ είναι πολύ
δελεαστικό να περπατήσει μακριά από. Και έτσι, μια άλλη ψυχή
έχει γίνει θύμα του πιο απατηλού κακού που παρουσιάστηκε ποτέ
σε οποιονδήποτε κόσμο.
Το παιχνίδι του καλού και του κακού.
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(6)Μαγεία το φαρμακευτικό σχέδιο
Ο φόβος είναι ο μεγαλύτερος καταλύτης για να προκαλέσει
τους ανθρώπους να χάσουν την πίστη. Η αμφιβολία και ο φόβος
πάντα θα καταστρέψουν την πίστη.
Η ιατρική επιστήμη έχει παίξει στην αμφιβολία και το φόβο μας
από την αρχή. Σήμερα δεν μπορώ να φέρει ακόμη και να
ενεργοποιήσετε την τηλεόραση λόγω της μη σταματήσει φράγμα
των διαφημίσεων αποστολή φόβος στους ανθρώπους του τι πιθανή
ασθένεια ή πάθηση μπορεί να σας μαστίζει, ή για να χτυπήσει, αν
έχετε οποιαδήποτε από χίλια πιθανά ζητήματα.
Η ιατρική επιστήμη έχει μετατοπίσει από την προσπάθεια να
επουλωθούν οι άνθρωποι όταν είναι άρρωστοι στην ώθηση των
φαρμάκων στους ανθρώπους που σκέφτονται ότι είναι άρρωστοι.
Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Φύτευση μια σκέψη στην ψυχή
κάποιου, έτσι ώστε να μπορείτε να τους πάρει για να αντιληφθεί
μια κατάσταση που πιθανότατα δεν υπάρχει είναι η βαθύτερη
μορφή του νου-ελέγχου που υπάρχει.
Πρώτα απ ' όλα, η σκέψη και μόνο αν γίνει δεκτή στη
συνείδηση σε βαθιά επίπεδα μπορούν πραγματικά να αρχίσουν να
δημιουργούν την κατάσταση, ονομάζεται το στίγματα επηρεάζουν.
Αυτή η επίδραση είναι από καιρό μάρτυρες σε ανθρώπους
εκείνων που τόσο βαθιά πιστεύουν στη σταύρωση που
κυριολεκτικά αρχίζουν να αιμορραγούν από τις αντιληπτές πληγές
που ο Ιησούς θα μπορούσε να έχει λάβει και στη συνέχεια οι ίδιοι
τραυματισμοί δημιουργημένο στο δικό τους σώμα.
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Ένα από τα πραγματικά μοτίβα που έχουν συμβεί είναι ότι
πολλοί πιστεύουν ότι ο Χριστός ήταν καρφωμένα μέσα από τα
χέρια, γιατί αυτή είναι η εικόνα και συχνά το αποτέλεσμα της
τέχνης και πίνακες που απεικονίζουν την κρεμαστή Χριστό στο
σταυρό, και τα χέρια του καρφωμένα στο ξύλο. Αυτός είναι ένας
παράγοντας ελέγχου του μυαλού του DNA.
Θύματα ή εγκληματίες σε εκείνες τις ημέρες δεν σταυρώθηκε
από καρφώνοντας τα χέρια τους στο ξύλο. Είναι αναποτελεσματική
και δεν λειτουργεί σωστά. Το σαρκώδη μέρος του χεριού είναι πολύ
μαλακό για να φέρει το βάρος του σώματος και θα το αναγκάσει
για να σχίσει κατευθείαν και να πέσει μακριά.
Θα καρφωμένο τους καρπούς με το ξύλο, εξασφαλίζοντας
έτσι μια πιο ισχυρή επίδραση του βάρους στο πλαίσιο της δομής
των οστών επιτρέποντας το θάνατο να είναι αργή πάνω από ώρες
και ακόμη και ημέρες.
Ωστόσο, επειδή οι άνθρωποι τόσο βαθιά πιστεύουν στις εικόνες
που περνούν κάτω μέσα από αυτά τα προγράμματα αλλοίωσης του
DNA, γίνονται κωδικοποιημένα και να αρχίσουν να έχουν στίγματα
επίδραση όπου αντιλαμβάνονται τις πληγές ήταν στα χέρια και
κυριολεκτικά αρχίζει να αιμορραγεί στην ίδια περιοχή και μια πληγή
φαίνεται σαν να είχε κάποιο αμβλύ αντικείμενο που κυλά μέσα.
Αυτό είναι που ονομάζεται τα στίγματα επηρεάζουν, όταν ο
νους μπορεί τόσο βαθιά και συναισθηματικά να πιστέψει κάτι που
το αναγκάζει να εμφανίζεται πάνω στο σώμα κάποιου.
Εάν μπορείτε να φυτέψετε μια σκέψη στη συνείδηση ενός
ατόμου σε επίπεδα που αγνοούν, η σκέψη μπορεί να προκαλέσει
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στίγματα επηρεάζουν και να αναδημιουργήσει την κατάσταση μέσα
στο σώμα, ακόμη και αν δεν υπήρχε ποτέ.
Προφανώς, τίποτα από αυτά δεν θα πρέπει να είναι δύσκολο
να κατανοήσουμε τώρα, μέσω αυτής της σειράς των βιβλίων που
ασχολούνται με το μυαλό πάνω από την ύλη. Έχω επιμελώς
αποκάλυψε πώς όλα αυτά είναι δυνατόν, λόγω της εικονικής
προβολής μυαλό πραγματικότητα. Εάν το μυαλό μπορεί να
προβάλει σε αυτόν τον κόσμο, μπορεί επίσης να επηρεάσει το σώμα.
Τι είναι τόσο παράξενο για αυτή τη λέξη στίγματα, αν και
προέρχονται από την περιγραφή ενός σήματος στο δέρμα σημαίνει,
ιατρική ή ιατρική.
Ωστόσο, αν κάποιος ήταν να λάβει αυτό ακόμη περισσότερο
σχετίζεται με το σημάδι του κτήνους. Το σημάδι του κτήνους
είναι το μυαλό-Ελέγχου. Είναι η ικανότητα να οδηγήσει τους
ανθρώπους από την εξαπάτηση, όπου ακολουθούν σαν να μην
έχουν καμία δύναμη της δικής τους να αρνηθούν. Μπορούν να
ενεργούν ρομποτική, όπως και απλά να κάνουμε ό, τι είναι να
ενισχυθεί στην ψυχή τους.
Εάν κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ίδιο τύπο
αποτελέσματος για να οδηγήσει χιλιάδες και ακόμη και τα
εκατομμύρια των ανθρώπων, θα είναι σε θέση να ελέγξουν τους
ανθρώπους ως κυψέλη-σκεπτόμενο σώμα, και μπορεί να
ανακατασκευάσει τον κόσμο σύμφωνα με την καθοδήγηση του
φαύλου ενός χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνική της σκέψης των
προβλέψεων από τα 4Th Διάσταση.
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Το όνομα "στίγματα" αποκαλύπτει, Mark, και αυτό το εμπορικό
σήμα του είδους ισχύει για την ιατρική, η οποία οι περισσότεροι
πιστεύουν ότι αντιπροσωπεύει θεραπεία.
Εντούτοις, η ιατρική δεν χρησιμοποιείται πάντα για τη
θεραπεία, χρησιμοποιείται συχνά για την προετοιμασία ή τη
δημιουργία του περιβάλλοντος που είναι σωστό για την ασθένεια.
Και το συνώνυμο της ιατρικής είναι φυσικά φαρμακευτική. Και
αυτό με φέρνει στο νούμερο ένα μεγαλύτερη εξαπάτηση σε αυτόν
τον κόσμο, ασχολείται με τη φαρμακευτική διαφθορά της φύτευσης
ασθενειών στο μάτι του μυαλού για να ωφελήσει το μάγο.
Γαλάτας 5/18-19 "Τώρα τα έργα της σάρκας είναι πρόδηλα, τα
οποία είναι [αυτά]? Μοιχεία, πορνεία, ακάθαρτο, ασέλγεια, λατρεία,
Μαγεία, μίσος, διακύμανση, Εξομοιωτές, οργή, διαμάχες,
εξεγέρσεις, αιρέσεις,"
Πολλοί Χριστιανοί έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το στίχο για να
καταδικάσει την τέχνη της μαγείας που δεν έχουν ιδέα ότι αυτή η
λέξη προέρχεται από την ελληνική λέξη»pharmakeia», η οποία
αντιπροσωπεύει τη μαγεία και την μαντεία χρησιμοποιώντας
φάρμακα, τα οποία πολλοί Χριστιανοί θα ορκίζονται σχεδόν ως
ένας Θεός αποστολή. Συζήτηση για μια επιχείρηση τσίμπημα με τη
μεταφορά μυαλού-ελέγχου.
Αυτό είναι το πώς η σύγχυση λειτουργεί, δημιουργεί τη
διαταραχή στη σκέψη και στη συνέχεια προκαλεί ένα να είναι μέρος
του ακριβώς πράγμα που καταδικάζουν λόγω άγνοιας και της
έλλειψης γνώσεων.
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Η πραγματική ελληνική λέξη για τη μαγεία που χρησιμοποιείται
εδώ είναι pharmakeia και αυτό σημαίνει:
1 Η χρήση ή η χορήγηση των ναρκωτικών 2)
δηλητηρίαση 3) μαγεία, μαγικές τέχνες, που συχνά
βρίσκονται σε σχέση με τη λατρεία και προωθούνται από
αυτό 4) οι απάτες και οι αποπλανήσεις της λατρείας.
Όπως μπορείτε να δείτε καθαρά τη λέξη που χρησιμοποιείται
εδώ για τη μαγεία είναι φαρμακευτικά προϊόντα. Και
αντιπροσωπεύει μια σκοτεινή χρήση της ιατρικής για να φέρει σε
δηλητήριο, να καταστρέψουν ή το σημαντικότερο συμβιβασμό και
να επαναπροσδιορίσει το DNA.
Πολλοί έχουν οπτικοποιήσει την έννοια μιας μάγισσας στέκεται
πάνω από ένα καζάνι και την τοποθέτηση τμημάτων των νεκρών
ζώων για να παρασκευάσει κάποιο φίλτρο.
Σήμερα στον σύγχρονο κόσμο τίποτα δεν έχει αλλάξει. Οι
φαρμακευτικές εταιρείες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα μέρη
των ζώων, αίμα, γατούλα και θανατηφόρες χημικές ουσίες για τη
δημιουργία λεγόμενων θεραπείες, όταν στην πραγματικότητα αυτό
που λαμβάνει χώρα είναι το DNA είναι να χειραγωγείται
χρησιμοποιώντας το θάνατο και την αποσύνθεση.
Η ίδια μαγεία ή μάγισσα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται
σήμερα, τίποτα δεν έχει αλλάξει, εκτός από τους ανθρώπους που
λένε ότι είναι μια αναβάθμιση στη σύγχρονη επιστήμη.
Μου θυμίζει ένα Star Trek δείχνουν όταν ο Δρ Leonard McCoy,
γνωστή με αγάπη ως «οστά», μιλούσε για την ιατρική και την
επιστήμη της ιατρικής, όταν πήγαν πίσω στο χρόνο. Περιέργως, ο
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χρόνος που ταξίδεψαν πίσω, από εκατοντάδες χρόνια στο μέλλον,
Ήταν In η ώρα μας.
Και όταν ήταν μάρτυρας πώς χρησιμοποιούμε την ιατρική της
ημέρας μας σήμερα, έκανε το σχόλιο σε παράφραση, "τι είναι αυτό,
η ισπανική ιερά εξέταση;" Συχνά η αλήθεια αποκαλύπτεται σε
δείχνει αν οι άνθρωποι θα ακούσουν μόνο, αλλά δεν το κάνουν,
γελούν ακριβώς μακριά και στη συνέχεια να επιστρέψουν στην
κανίβαλοι.
Αυτό που οι αρχαίοι λαοί κατανοητό είναι ότι η ιατρική είναι
και πάντα έχει χρησιμοποιηθεί ως μαγεία για την αλλαγή και τον
έλεγχο του DNA για τον έλεγχο του νου. Enki ήταν ο θεραπευτής
Θεός ως το φίδι? χρησιμοποιήθηκε πρώτιστα ως δημιουργός του
ανθρώπου καθώς επίσης και του μαγεμένου ανθρώπου με ένα
υποβαθμισμένο DNA.
Ο Σατανάς δεν έχει αλλάξει. το ίδιο κακό εξακολουθεί να
υπάρχει σήμερα, αλλά είναι κωδικοποιημένα με διαφορετικά
ονόματα για διαφορετικά παιχνίδια.
Η ιδέα ότι κάποιος μπορεί να έχει το μυαλό τους χειραγωγείται
για να δημιουργήσει μια ασθένεια δεν είναι ότι αλλόκοτος.
Το
γεγονός
είναι,
οι
περισσότεροι
άνθρωποι
δεν
συνειδητοποιούν ότι το 80% όλων των ασθενειών αρχίζει στο
μυαλό. Αν το μυαλό είναι γεμάτο με πίστη, όλες οι ασθένειες
μπορούν να ξεπεραστούν. Εάν το μυαλό, ωστόσο, είναι γεμάτη με
αμφιβολία και φόβο, τότε ασθένεια και ασθένειες μπορούν να
δημιουργηθούν από την υπο-συνείδηση.
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Ως εκ τούτου, είμαστε στοχεύουν από όλα αυτά τα μηνύματα
των πιθανών ασθενειών και ασθενειών.
Αν το μυαλό πιστεύει ότι το σώμα είναι άρρωστο, του δίνει
την εξουσία να αρρωστήσει. Εάν το μυαλό πιστεύει ότι το σώμα
είναι στην υγεία, η ίδια διαδικασία συμβαίνει, η υγεία δημιουργείται.
Όταν κάποιος λέει, έχουν μια θανατηφόρα ασθένεια συχνά δεν
διαρκούν πολύ περισσότερο. Η ίδια η ιδέα ότι «στο μυαλό» ότι
κάποιος αισθάνεται απελπιστική θα αρχίσουν να καταναλώνουν τα
καλά βακτήρια και τους ευεργετικούς οργανισμούς κυττάρων
αφήνοντας τίποτα αριστερά για την καταπολέμηση της ασθένειας.
Είναι επιτακτικό ότι κάποιος διατηρεί μια θετική ψυχική στάση
όταν αντιμετωπίζει οποιαδήποτε ασθένεια ή αλλιώς κάποιος θα
συμβάλει στη δική τους πτώση.
Μόλις το μυαλό πιστεύει ότι το αναπόφευκτο είναι βασικά
πάνω. Θυμηθείτε σχεδόν όλα τα φάρμακα είναι ένα εικονικό
φάρμακο, στο ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι πραγματική ούτε είναι
η πραγματική θεραπεία.
Το σώμα σου δεν είναι εδώ. Η συνείδηση που αναφλέγεται για
να πιστέψει αυτό ή ότι προέρχεται από το 4Th διάσταση, η οποία
αναδημιουργεί την προβολή της σκέψης που εκδηλώνεται στα 3Rd
Διάσταση.
Εάν οι σκέψεις σας γεμίζουν με το φόβο, τον τρόμο, και την
αμφιβολία, θα αναδημιουργήσετε την προβολή που προέρχεται από
το μυαλό-σφαίρα για να δημιουργήσει προφανώς ένα αρνητικό
αποτέλεσμα.
96 | Σ ε λ ί δ α

Το μυστήριο της Πυραμίδας
Θυμηθείτε είμαστε ψυχή-μυαλά που ζουν σε εικονικούς φορείς
θέμα, αλλά είναι πολύ διαδραστική σε αυτό το σύστημα. Και ο
κόσμος που ζούμε είναι ένα Βασίλειο προβολής μυαλού. Ως εκ
τούτου, το μυαλό ελέγχει αυτό το Βασίλειο.
Ωστόσο, το μυαλό μας έχει κλαπεί από τον Εωσφόρο και το
πνεύμα του. Και έτσι, οι περισσότεροι ελέγχονται από τις σκοτεινές
δυνάμεις.
Η αντικειμενικότητα της αποπλάνησης είναι να φυτέψει ένα
σκοτεινό σπόρο στη συνείδησή σας σχετικά με την υγεία σας, και
στη συνέχεια να δελεάσει ένα να λάβει τις διορθώσεις για το
πρόβλημα που έχει ακόμη ακόμη πρόδηλη.
Ένα ή τον άλλο τρόπο, φαρμακευτική φαρμακευτική αγωγή
είναι όλα βασίζονται σε πράγματα που είναι χημικά ή βιολογικά που
προέρχονται συνήθως από τη διαδικασία του θανάτου. Και τα δύο
πράγματα παρεμβαίνουν με το DNA/RNA που μπορούν να
επαναπρογραμματίσουν το σώμα και το μυαλό.
Εάν η ψυχική είναι τότε επηρεάζεται, θα δημιουργήσει μια
ψευδή επίγνωση, η οποία οδηγεί σε άγνοια προκαλώντας ένα να
εύκολα να ελιχτεί από οποιαδήποτε εξωτερική σκέψη.
Δευτερευόντως, ζούμε σε μια κοινωνία που εξαρτάται από τους
ανθρώπους που είναι άρρωστοι. Ολόκληρη η φαρμακευτική
βιομηχανία βασίζεται στη δημιουργία πλούτου για τους επενδυτές.
Δεν υπάρχουν χρήματα στους ανθρώπους που είναι υγιείς.
Ωστόσο, η εξαπάτηση και η εξυπνάδα του είναι όλα ακόμα πιο
φαύλους. Οι επενδυτές δεν έχουν χρόνο να περιμένουν για τους
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ανθρώπους να αρρωσταίνουν. Πρέπει να πουλήσουν το προϊόν
τους και πολλά από αυτά.
Έτσι, ως εκ τούτου, είναι προς το συμφέρον τους ότι εσείς,
είτε είστε άρρωστοι ή όχι, πιστεύω ότι είστε. Αυτό ανοίγει την
πόρτα για να πωλήσει έναν τόνο του περισσότερου προϊόντος
ακόμα κι αν δεν είστε άρρωστοι. Δυστυχώς, αν και τα περισσότερα
από αυτά τα φάρμακα ενεργούν ως μιμούνται.
Μόλις στο σώμα μπορούν να προσομοιώσουν την πραγματική
ασθένεια που νομίζετε ότι έχετε ή κάποια άλλη ασθένεια. Και η
ομορφιά αυτού είναι σύμφωνα με τους επενδυτές. Θα εμφανιστεί
ότι το φάρμακο που παίρνετε δεν λειτουργεί σωστά, με αυτόν τον
τρόπο η ανάγκη για έναν νέο τύπο φαρμάκου προστίθεται έπειτα
στο προηγούμενο που μπορεί να προσομοιώσει μια θεραπεία.
Και πάλι, αν και είναι μια τρελή κούρσα προς το αναπόφευκτο.
Το μαύρο τέρας σε αυτή τη συμφωνία είναι οι παρενέργειες.
90% του χρόνου οι παρενέργειες είναι χειρότερες από την
αρχική κατάσταση η ίδια, ως εκ τούτου οι επενδυτές χορηγούνται
ακόμη περισσότερους τρόπους για να συσσωρεύονται πλούτο σε
αυτό το μπουντρούμι και εικονικό κόσμο του δράκου.
Ως εκ τούτου, νέα φάρμακα που δημιουργούνται για την
ανακούφιση των προβλημάτων των παλαιών φαρμάκων. Είναι ένας
φαύλος κύκλος, ένας στρογγυλός Robin της παραμόρφωσης, όλοι
επειδή οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι ελέγχονται και χειραγωγείται.
Επομένως, οι αρχαίοι το αποκαλούσαν μαγεία, τον έλεγχο του
μυαλού χωρίς να το γνωρίζουν. Το οποίο είναι το σημάδι του
κτήνους της ψευδαίσθησης...
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(7)Χρέος σκλάβοι-οι άνθρωποι της
δουλείας
Ο κόσμος το ονομάζει ευθύνη, αλλά η ζωή μας διδάσκει κάτι
εντελώς διαφορετικό. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι εντελώς και
πλήρως εξελιχθεί γύρω από τη δημιουργία του χρέους.
Θέλετε να αγοράσετε ένα σπίτι, πρέπει να πάτε στο χρέος,
θέλετε να αγοράσετε ένα νέο αυτοκίνητο έπειτα πρέπει να
εισαγάγετε το χρέος.
Θέλετε να αγοράσετε πράγματα που δεν μπορείτε να αντέξετε
οικονομικά, δεν υπάρχει πρόβλημα, έχουμε πλαστικό για να σας
επιτρέψει να πάει στο χρέος.
Ζούμε σε έναν κόσμο που περιστρέφεται γύρω από τη
θανάσιμη πόρτα του χρέους που ταλαντεύεται σε κύκλους και ποτέ
δεν απελευθερώνει τα θύματά του.
Μας λένε ότι το χρέος είναι μέρος της ευθύνης. Ότι μας
διδάσκει να είμαστε καλοί φροντιστές και διαχειριστές των
οικονομικών μας. Μάθαμε αυτό και διδάσκονται αυτό στις διάφορες
εκπαιδεύσεις μας.
Πολλοί φοιτητές γνωρίζουν τι είναι σαν να δανείζονται
χρήματα για να πάει στο κολλέγιο και στη συνέχεια να περάσουν το
υπόλοιπο της ζωής τους προσπαθώντας να το πληρώσει μακριά.
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Χρέος είναι μια εξαπάτηση, το χρέος είναι μια ασθένεια, και το
χρέος είναι ένας παράγοντας ελέγχου που η σκοτεινή πλευρά
χρησιμοποιεί για να ισχύει πάντα ένα σε συμμόρφωση και υπακοή.
Η ζωή μας σε αυτόν τον κόσμο δεν ήταν ποτέ γραφτό να είναι
ελεύθερη, είμαστε διέπονται και μικροδιαχείριση σε επίπεδα που
είναι τόσο μυστικοπαθής ότι είναι αδύνατο να ανακαλύψει ο
μπαμπούλας στο ντουλάπι μέχρι να είναι πολύ αργά.
Το χρέος είναι μια φυλακή από αλυσίδες και μπάλες, δεν το
φοράμε ως τέτοια, επειδή είναι αόρατο. Ωστόσο, προσκολλάται σε
μας σαν ένα αόρατο τσιμπούρι, ή λεηλατεί κουνούπι. Το χρέος έχει
σχεδιαστεί για να απορροφήσει το αίμα από σας και στη συνέχεια
να αφήσει το σημάδι της αδιαφορίας.
Ο κόσμος σχεδιάζεται γύρω, και αναγκασμένος να
δημιουργήσει το χρέος. Ακόμα και τα χρήματά μας είναι ένα
χρεωστικό μέσο. Όταν αγοράζουμε ένα σπίτι, το αποκαλούμε
υποθήκη, και κυριολεκτικά σημαίνει, "συμβόλαιο θανάτου."
Προέρχεται από τη ρίζα του νεκροτομείου, και στα Ισπανικά
είναι Muertos. Το χρέος αναδομείται από τον όρο θάνατος.
Και όμως δεν πιστεύουμε τίποτα για την υπογραφή ψυχές μας
στην διακεκομμένη γραμμή, διότι μας λένε ότι αντιπροσωπεύει την
ευθύνη που δείχνει ότι έχουμε προχωρήσει μέσα από τα στάδια της
σκάλας της ζωής και όμως είμαστε που παίζεται σαν μαριονέτες.
Το πρόβλημα είναι ότι ο Μορτ-Gage αντιπροσωπεύει μια
σύμβαση θανάτου, όπως επισημαίνεται από έναν παλιό γαλλικό
νόμο. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν πληρώνουν ποτέ από τις
υποθήκες τους, πολλοί παίρνουν τη δεύτερη και τρίτη υποθήκη
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που προκαθορίζει μια μοίρα που είναι χειρότερη από το θάνατο.
Wherewith το χρέος μεταβιβάζεται στα παιδιά.
Βλέπεις σκλάβους και φυλακισμένους δεν είναι τα
αποτελέσματα της φυλάκισης μέσα σε τέσσερις τοίχους wherewith
το κλειδί είναι πέταξαν μακριά. Οι δούλοι και οι φυλακισμένοι δεν
ξέρουν καν ότι είναι στη φυλακή μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι
δεν μπορούν να εξέρχονται από αυτόν τον παράγοντα ελέγχου.
Τα πάντα στη ζωή τους είναι προκαθορισμένες και προσόντα
γύρω από το χρέος. Δουλεύεις για να ξεπληρώσεις τα χρέη σου.
Παίρνεις αυτή την έξτρα δουλειά για να ξεπληρώσεις τα χρέη σου.
Πουλάς αυτό ή αυτό για να ξεπληρώσεις τα χρέη σου. Και από την
αρχή δεν έχεις τον έλεγχο της ζωής σου, επειδή πίστευες ότι ήσουν
υπεύθυνος, δημιουργώντας το χρέος στην πρώτη θέση. Τώρα είσαι
αιχμάλωτος των περιστάσεων.
Το πρόβλημα είναι, όταν κάποιος έχει πρόσβαση μόνο αρκετά
για να εξοφλήσει το ενδιαφέρον, το χρέος δεν μειώνεται ποτέ και
δεν αφαιρείται ποτέ. Στην πραγματικότητα, το ενδιαφέρον για το
χρέος δεν μπορεί ποτέ να επιδοθεί...
Το μυστικό των ελεγκτών είναι από καιρό για να αναγκάσει
καθενός σε ένα απατηλό χρέος από τις αγορές αστικής ευθύνης,
τους τόκους και τη φορολογία για να ελέγξει τις μάζες.
Και όταν κάποιος πλησιάζει στην απομάκρυνση αυτών των
αόρατων δεσμών, τότε δελεάζεται να δημιουργήσει ένα νέο χρέος
και μια ολοκαίνουργια δουλεία με το πρόσχημα της υλικής εξέλιξης
προς την επιτυχία, η οποία δεν είναι ούτε. Είναι η ατέρμονη ιστορία,
ο χρόνος-βρόχος των κύκλων χρέους, ή των κύκλων του θανάτου.
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Και πάλι, όλα αυτά είναι προκαθορισμένα από εκείνους που
φανταχτερό τους εαυτούς τους ως θεούς που κάθονται μεταξύ των
ελίτ για την πυραμίδα εξουσία. Τίποτα από αυτά δεν είναι τυχαίο.
Η ζωή σου, οι έλεγχοι στη ζωή σου, το πεπρωμένο σου και η
μοίρα σου είναι ζωγραφισμένα ως μια ακριβής εικόνα από τη μήτρα,
πολύ πριν κάποιος έχει ποτέ μια ιδέα για το τι συνέβη με τη ζωή
τους, καθώς πλησιάζουν τον τάφο.
Νομίζετε ότι μέχρι τώρα ότι υπήρχε ένας λόγος που ο Χριστός
είπε ότι αυτό δεν είναι ο κόσμος του, ούτε είναι ο πατέρας και ο
κόσμος της μητέρας;
Είναι όλα μια ψευδαίσθηση, μια πολύ πανουργία ελεγχόμενη
ψευδαίσθηση για να δημιουργήσει κάτι που φαίνεται να είναι, αλλά
δεν είναι εκεί. Πότε θα αρχίσει να βυθίζεται στο μυαλό ότι αυτός ο
κόσμος ελέγχεται από ένα σκοτάδι που είναι επικίνδυνα απατηλό;
Φίλοι μου, ο κόσμος που ζούμε είναι υπό τον έλεγχο ενός
δαιμονικού πολέμαρχου και πάντα ήταν. Δεν είμαστε σε αυτή την
κατάσταση, επειδή οι άνθρωποι έκαναν κακές επιλογές ανά πω.
Σίγουρα, αυτό είναι το αποτέλεσμα του σχεδίου παιχνιδιού,
αλλά συνολικά οι άνθρωποι οδηγούνται από τη γέννηση για να
σιγουρευτείτε για να ακολουθήσετε μόνο μια κύρια διαδρομή, και
συχνά εάν επιλέγουν να πάνε μια άλλη διαδρομή που δεν το
κάνουν ποτέ; επειδή οι φύλακες και οι φύλακες γύρω από τους
φράχτες εξακολουθούν να χειρίζονται φλογερά σπαθιά για να
προστατεύουν από την πρόσβαση στο δέντρο της ζωής.
Ζούμε σε έναν κόσμο του θανάτου/χρέους, τα πάντα σε αυτό
έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο και την αυταπάτη ένα από ποτέ
Ανακαλύπτοντας τη σατανική θρησκεία μυστηρίου.
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Και αυτό είναι, η ανθρωπότητα είναι απλά βοοειδή και ή
πρόβατα που είναι πάχυνση για τη σφαγή.
Όλη μας η ζωή συνίσταται στην ανταλλαγή των προσπαθειών
μας για την εξυπηρέτηση όσων κυβερνούν αυτόν τον κόσμο.
Και
όταν
έχουμε
κάνει
αιμορραγία
μας,
είμαστε
απομακρύνονται από το τραπέζι και στη συνέχεια επανεπεξεργασία
πίσω στους κύκλους της ζωής και του θανάτου που ονομάζεται,
μετενσάρκωση, ή τη μεταμετανάστευση της ψυχής.
Στη συνέχεια στέλνονται πίσω σε ένα ανθρώπινο μωρό στη
δουλεία, όπως στον τύπο φορώντας δεσμά, χωρίς μνήμη ή
ανάμνηση έτσι μπορούμε να εκπαιδευτεί να υπακούουν και να
ακολουθούν τις τελετουργίες του κόσμου στο ολοκαίνουργιο κύκλο.
Έτσι, δεν έχει σημασία ποιος είσαι αν δεν αρχίσουν να
συνειδητοποιούν την αλήθεια για αυτόν τον κόσμο και τη σύνδεσή
σας με τους γονείς θεία, θα γίνει εργάτες αγρόκτημα στη φυτεία
του διαβόλου.
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(8)Οι πλοίαρχοι οικονομικού
ενδιαφέροντος
Πίσω
στο
1913
ένας
άνθρωπος
που
ονομάζεται
συνταγματάρχης Edward Μαντέλ House, μαζί με ανθρώπους όπως
ο Paul Warburg και JP Morgan επηρέασε τον Πρόεδρο κ. Wilson να
εγγραφείτε σε μια παγκόσμια τράπεζα για να μονοπωλήσει όχι μόνο
το αμερικανικό νόμισμα, αλλά τελικά ολόκληρο τον κόσμο.
Σε μια μυστική συνάντηση στο Τζέκιλ Άιλαντ, γεωργία, γύρω
στα Χριστούγεννα, όταν το μεγαλύτερο μέρος του Κογκρέσου και
της Γερουσίας ήταν σε ένα διάλειμμα, μια παράνομη ψηφοφορία
λήφθηκε για να φέρει σε αυτό το τραπεζικό θηρίο με το νέο όνομά
τους που ονομάζεται, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αποθεματικό.
Πίσω στο 1913 το εθνικό χρέος ήταν περίπου 2.000.000.000
δολάρια. Είχε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρέη από
περίπου το χρόνο του εμφυλίου πολέμου.
Ήμασταν ένα έθνος που πίστευε στην πληρωμή των
λογαριασμών του και την παροχή μιας ασφαλούς ζωής για την
επιδίωξη της ευτυχίας για τους πολίτες της. Η οικονομική ανδρεία
ενός έθνους ήταν η αληθινή ηθική κατάστασή του και από το
αποτέλεσμα δημιούργησε την ελευθερία και την ελευθερία.
Η απάτη που συνέβη στο Τζέκιλ Άιλαντ έστειλε αυτό το έθνος
κάτω σε ένα φαύλο κύκλο θανάτου, όπου σήμερα το πραγματικό
χρέος αυξάνεται σε τρισεκατομμύρια και ακόμη και quadrillions
δολάρια.
105 | Σ ε λ ί δ α

και όλοι βλέποντας το μάτι
Από αυτό το γράψιμο, γιατί κάθε μέρα το χρέος επεκτείνεται, η
Αμερική δαπανά πάνω από 200.000.000 δολάρια κάθε μία ώρα των
χρημάτων που δεν έχει.
Αυτό το έθνος χτίστηκε με την ιδέα ότι ο χρυσός και το ασήμι
θα παραμείνει πάντα αληθινό νόμισμά της, και ότι κάθε νόμισμα
που εκτυπώνεται θα ισοδυναμεί πάντα με το χρυσό και το ασήμι
που κατέχονται από το θησαυροφυλάκιο.
Πίσω, όταν οι ιδρυτές που τα θεμέλια για αυτό το έθνος, το
ενδιαφέρον ήταν τόσο ταμπού όποιος χρέωσης τόκων κρεμάστηκε.
Οι ιδρυτές κατάλαβαν τι συμβαίνει όταν τα έθνη χρεώνουν
τόκους για τα χρήματα, τους οδηγεί σε μια οικονομική κόλαση που
είναι αδύνατο να ελευθερωθεί.
Έχοντας χρυσό και ασήμι ως πραγματικά απτά χρήματα ήταν
πάντα θεμέλιο του κόσμου και τη νομισματική υποστήριξη βάση. Ο
χρυσός και το ασήμι συμβολίζουν τον πραγματικό πλούτο.
Η ιδέα ήταν και ήταν πάντα, εάν ένα έθνος έχει το χρυσό και
το ασήμι μπορούν να τυπώσουν τα δολάρια με τη μορφή χαρτιού
και νομίσματος που προέρχεται από το πόσο από το μέταλλο που
έχει στο χέρι.
Εάν έχετε 1.000.000.000 σε χρυσό και ασήμι, τότε μπορείτε
να εκδίδει σημειώσεις μέχρι 1.000.000.000 δολάρια. Οτιδήποτε
πάνω από αυτό θα ήταν παράνομο και ισοδυναμεί με παραχάραξη.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα χρυσό και ασήμι είναι το μόνο
αναγνωρίσιμα χρήματα και κάθε νόμισμα πρέπει να βασίζεται στο
μέταλλο.
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Η κατοχή της υποστήριξης μετάλλων ή η υποστήριξη του
νομίσματος του δίνει ένα θεμέλιο της δύναμης. Κρατά επίσης τους
πολιτικούς τίμιους ως προς πόσα χρήματα μπορούν να ξοδεψουν
σε αυτό ή εκείνο το πρόγραμμα.
Κρατά τη χώρα σταθερή σε μια δημοσιονομική ευθύνη, στο ότι
ό, τι νόμισμα ήταν τυπωμένο πρέπει να στηρίζεται από τα
πραγματικά χρήματα που κρατούνται σε θησαυροφυλάκια.
Το πρόβλημα είναι ότι μετά τον εμφύλιο πόλεμο τα πράγματα
άρχισαν να αλλάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και όχι για το καλό
της χώρας. Μέχρι το τέλος του 19Th αιώνας, οι νόμοι προτάθηκαν
και χορηγήθηκαν που άρχισαν να επιδεινώνουν το Αμερικανικό
Σύνταγμα.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση άρχισε να αυξάνεται στην εξουσία
πάνω από τα κράτη και από 1891 νέες πράξεις και οι νόμοι που
ασκήθηκε στο ότι κυριολεκτικά άρχισε να διαλύσει τη δύναμη του
Συντάγματος και αργά αλλά σίγουρα άρχισε να διαβρώνει τη
δικαιοδοσία του, και τα κράτη έχαναν τους Δικαιώματα.
Από 1913 η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δημιουργήθηκε
και στη συνέχεια όλη η κόλαση άρχισε να σπάσει χάσει να αλλάξει
το πιο σημαντικό όχημα που φρόντισε η χώρα ήταν υγιής.
Οι δημιουργοί του Frb είχαν ένα σχέδιο στο μυαλό, και αυτός
ήταν να αφαιρέσει το χρυσό και το ασήμι από την υποστήριξη του
δολαρίου των Ηνωμένων Πολιτειών έτσι θα ήταν ελεύθεροι να
τυπώσουν τόσο τους φορτωμένους χρέη λογαριασμούς όπως
επιθυμητός και να κολλήσουν έπειτα το χρέος στους αμερικανικούς
ανθρώπους που δεν είχαν κανέναν λόγο σε το.
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Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να επιτευχθεί, αλλά κάθε μέρα
κίνημα έγινε προς αυτή την αναπόφευκτη καταστροφή που θα
αφήσει τελικά το έθνος καλύπτεται με τη δική κοπράνων ύλη και
την απώλεια της κάθε αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια. Και δυστυχώς,
αυτή η ίδια οικονομική ασθένεια στη συνέχεια εξαπλωθεί σε όλο
τον κόσμο.
Από 1913, αυτό το νέο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα εισήχθη,
από 1916 ο νέος φόρος εισοδήματος τοποθετήθηκε ως φόρος
πολέμου για να επιστρέψει τα βαριά συμφέροντα που
δημιουργούνται από αυτήν την νέα τραπεζική κλίκα.
Από 1917 Αμερική ήταν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμό του.
Από 1929 η χρηματιστηριακή αγορά συνετρίβη, και το 1933
Ρούσβελτ συνέχισε την ίδια πορεία της αργά την άρση του χρυσού
και του αργύρου ως νόμιμο χρήμα, και την αντικατάστασή του με
ένα δολάριο Fiat.
Ένας νέος νόμος δημιουργήθηκε έπειτα αποκαλούμενος νόμος
πολεμικών δυνάμεων που έκανε ουσιαστικά το πολίτη ο εχθρός της
αμερικανικής κυβέρνησης. Αυτός ο νόμος δεν έχει ανακληθεί ποτέ.
Roosevelt κατέστησε τότε παράνομο για τους ανθρώπους να
κατέχουν χρυσό, και αυτή ήταν η πρώτη κίνηση για να ξεκινήσει η
διαδικασία της κατάργησης της υποστήριξη του νομίσματος.
Σήμερα μπορεί κανείς να το δικό του χρυσού και του αργύρου,
αλλά λίγοι κατανοούν τη σημασία του πώς είναι πραγματικά
χρήματα, επειδή είναι καλυμμένο από το ψεύτικο δολάριο.
Από 1933 το χρέος των ΗΠΑ ήταν τώρα 22.000.000.000, σε
μόλις 20 λίγα χρόνια το εθνικό χρέος ανέβηκε πάνω από 1000%.
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Ένας καρκίνος είχε αναλάβει και οι περισσότεροι αγνοούσαν την
πραγματική αιτία.
Αμερική μπήκε στη συνέχεια β ' Παγκοσμίου Πολέμου, το 1941
το εθνικό χρέος πήδηξε μέχρι 48.000.000.000 δολάρια, και στη
συνέχεια από 1945 στο τέλος αυτού του τρομακτικού πολέμου, σε
μόλις τρία και ένα εξάμηνο, το εθνικό χρέος αυξήθηκε σε ένα
απίστευτο, 258.000.000.000 δολάρια.
Χρειάζεται μια ιδιοφυΐα για να συνειδητοποιήσουμε ότι κάτι
συνέβη το 1913 που έγινε ένα νομισματικό καρκίνο σε αυτό το
κάποτε μεγάλο έθνος;
Μήπως κάποιος πρέπει να έχει διευκρινίσει πριν αρχίσετε να
κατανοούν ότι ένα κακό έχει διεισδύσει αυτή τη χώρα που είχε στα
πλοκάμια της, που εκπροσωπούν ένα μαχαίρι στο λαιμό του έθνους
από τότε;
Τότε Lo και ιδού αν αυτό δεν ήταν αρκετά κακό, Richard Nixon
περίπου 71» και 72» υπό τον έλεγχο της ίδιας άγρια eyed τρέλα
της κακίας, αποφάσισε να αφαιρέσει το δολάριο από χρυσό και
ασήμι εντελώς. Μια άμεση παραβίαση του Συντάγματος των ΗΠΑ.
Το ερώτημα που πρέπει να αναρωτηθείτε όλοι σας είναι γιατί
υπήρχε αυτή η εντολή; Ποιος ήταν ο σκοπός της κατάργησης των
πραγματικών χρημάτων από το νόμισμα;
Ήταν όλα σχετικά με τον Εωσφόρο να πάρει τα πόδια του για
το λαό της χώρας και, στη συνέχεια, τελικά τον κόσμο, έτσι ώστε
θα μπορούσε να έχει άμεσο έλεγχο της προσωπικής ζωής όλων.
Επιτρέψτε μου να εξηγήσω...
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Όλα ήρθαν στο ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον είναι αυτό που
τοποθετείται στο χρέος που πρέπει να επιδοθεί. Το πρόβλημα είναι,
δεν μπορεί να υπάρξει κανένα ενδιαφέρον χωρίς τη δημιουργία
ενός αποτελέσματος τύπου κρίσεως.
Δεύτερον ήρθε κάτω στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να
επιτρέπεται να εκτυπώσετε ό, τι τα χρήματα που ήθελαν χωρίς να
ελέγχονται από χρυσό και ασήμι.
Μπορούν να τυπώσουν όσα χρήματα θέλουν από το λεπτό
αέρα, και στη συνέχεια να το πουλήσει πίσω στην κυβέρνηση με
ενδιαφέρον. Ως παράδειγμα, εάν η Frb δημιουργεί 1000 δολάρια
από το λεπτό αέρα και στη συνέχεια δίνει αυτό στην κυβέρνηση,
γίνεται αυτόματα ένα χρέος.
Ως εκ τούτου, κάθε δολάριο που έχουμε τώρα ονομάζεται ένα
μέσο του χρέους. Δεν είναι πραγματικά χρήματα, είναι ένα
σημείωμα του χρέους, απλά Βγάλτε οποιοδήποτε νομοσχέδιο και να
το δούμε για τον εαυτό σας.
Αυτό το σημείωμα είναι νόμιμο χρήμα για όλα τα χρέη,
Δημόσια και ιδιωτικά

Τα χρήματα που έχουμε είναι ένα μειονέκτημα όχι ένα
προτέρημα. Όσο περισσότερο έχεις το μεγαλύτερο χρέος σου στον
Εωσφόρο. Νομίζεις ότι όλα αυτά τα μετρητά που κάθονται κάτω
από το στρώμα σου ήταν ασφαλή; Σκεφτείτε πάλι, είναι αυτό που
οφείλουμε πίσω με το ενδιαφέρον.
Τώρα η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρέπει να εξοφλήσει αυτό το
χρέος. Ένα χρέος που δεν δημιουργήθηκε ποτέ από πραγματική
απτή υπηρεσία ή αγαθά.
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Τώρα, ποιος πρέπει να εξοφλήσει αυτό το χρέος; Οι άνθρωποι
κάνουν με εντολές του εσωτερικού συστήματος εσόδων. Που είναι
παρακλάδι του Frb. Η εφορία είναι ο συλλέκτης των Frb.
Είναι πολύ πιο τρομακτικό από αυτό, σας δίνω μόνο τα βασικά.
Αλλά η αλήθεια είναι όταν τα χρήματα δημιουργούνται από το
λεπτό αέρα, το ενδιαφέρον δεν μπορεί ποτέ να επιδοθεί. Και τελικά
δεν θα πρέπει καν να χρεώνουν το ενδιαφέρον πια, διότι η αρχή θα
έχει αυξηθεί τόσο μεγάλο που ποτέ δεν θα επιστραφούν ούτως ή
άλλως, και ο λαός θα παραμείνει αιώνια στη φυλακή μέχρι το
έθνος έχει καταστραφεί.
Καταλάβετε, αν μια οντότητα δημιουργεί τα χρήματα, και στη
συνέχεια χρεώνει το ενδιαφέρον για τα χρήματα. Πού θα
καταφέρουν οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματα για να
επιστρέψουν τους τόκους όταν δημιουργήθηκε μόνο η αρχική αρχή;
Είναι παγίδα!
Η Frb δεν δημιουργεί τόκους χρημάτων δημιουργεί μόνο την
αρχή και το ενδιαφέρον είναι ένα φάντασμα Ghost που δεν μπορεί
να δει, το οποίο προστίθεται ως κρανίο και τα οστά-θάνατος.
Αν η Frb δημιουργεί 1000 δολάρια, αυτό είναι όλα τα χρήματα
στο σύστημα, οπότε πού είναι η πληρωμή τόκων θα προέλθει από;
Ονομάζεται ατέρμονη ιστορία. Οι άνθρωποι πρέπει να
ανταποδώσουν τους τόκους, που δεν μπορούν. Μάντεψε, πρέπει
να δανειστούν περισσότερα χρήματα για να ξεπληρώσουν τους
τόκους. Η Frb είναι περισσότερο από πρόθυμοι να εκτυπώσετε
περισσότερα πλαστά χρήματα. Περισσότερα χρήματα τυπωμένο το
μεγαλύτερο έλεγχο που συγκεντρώνουν.
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Η φρίκη και το κακό που έχει ενορχηστρωμένη σε ένα
ανυποψίαστο κοινό είναι παράλογη. Είναι ο απόλυτος έλεγχος του
διαβόλου.
Δεν μιλάμε μόνο για χιλιάδες δολάρια. Τώρα μιλάμε στα
τρισεκατομμύρια και πάνω. Σήμερα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των
ΗΠΑ έχει να εκτυπώσετε μαζικά ποσά των δολαρίων ανά μήνα για
να δώσει στην αγορά μια εμφάνιση της σταθερότητας, όταν στην
πραγματικότητα είναι για τον περισσότερο χρέος στην κορυφή του
παλαιού χρέους.
Και οι άνθρωποι είναι αυτοί που πρέπει να τα πληρώσουν όλα
πίσω, κάτι που είναι αδύνατο. Δεν μπορεί ποτέ να γίνει σε
100.000.000.000-έτη κάτω από αυτόν τον τύπο της προδοσίας.
Ο Εωσφόρος δημιούργησε ένα φανταστικό χρήμα που δεν είχε
τίποτα ακριβώς όπως ο κόσμος του, για να ελέγχει τις ζωές των
ανθρώπων με τους πιο λεπτομερείς τρόπους.
Είναι όλα μέρος του σημαδιού του κτήνους.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν ο κυρίαρχος του κόσμου
χρησιμοποιώντας πλαστά χρήματα που υπογράφονται από το
τίποτα. Και τα ίδια λεφτά που δημιούργησαν πολεμικές μηχανές,
μπορούν να αγοράσουν όσο λάδι θέλει κάποιος. Και αυτό το
χαρτονόμισμα, το οποίο ονομάζεται επίσης το παγκόσμιο
αποθεματικό νομίσματος, έχει κάνει το Δολάριο ΗΠΑ κορυφή σκυλί
στον πλανήτη.
Το πρόβλημα είναι ότι το τελικό σχέδιο του Λούσιφερ δεν ήταν
να κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες τη δύναμη της υφηλίου, το σχέδιο
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ήταν να τα αφαιρέσει και να τα καταστρέψει χρησιμοποιώντας αυτό
ως μία από τις μεθόδους.
Ο υπόλοιπος κόσμος τώρα πιάνει το τι συνέβη. Και είναι αργά
αφύπνιση για την προδοσία που έχει διαπραχθεί εναντίον τους
επίσης.
Και τώρα ο υπόλοιπος κόσμος ειδικά η Κίνα αγοράζει όλο το
χρυσό και το ασήμι για να σιγουρευτεί ότι έχουν ένα ίδρυμα όταν
καταρρέει η αμερικανική οικονομία.
Και όταν το δολάριο δεν είναι πλέον το αποθεματικό νόμισμα,
το οποίο είναι ήδη εκδηλώνεται, τότε όλος ο πλούτος στον κόσμο
θα επανέλθει σε πραγματικά χρήματα, και στους ιδιοκτήτες του
χρυσού και του αργύρου.
Και οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι αθέτηση και
θα χάσουν κάθε εμφάνιση του πλούτου και αμέσως να γίνει ένα 5 Th
Παγκόσμιο έθνος.
Όπως λέει και το παλιό ρητό, αυτός που του ανήκει ο χρυσός
κάνει τους κανόνες. Καλά τις ΗΠΑ, λόγω της εξυπηρετούν τη φωνή
του Δράκου, έχει εξαλείψει τον πραγματικό πλούτο για να παίξει
αυτό το απατηλό παιχνίδι των πλαστών χρημάτων. Και σύντομα θα
έχουν τίποτα, δεν έχουν τίποτα, και να γίνει εντελώς αφανίστηκαν
σε μία ώρα.
Ακριβώς με μια κίνηση του ένα ζευγάρι των πλήκτρων στον
υπολογιστή, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν τώρα να σβηστεί
για πάντα.
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Γιατί συμβαίνει αυτό; Πώς συνέβη αυτό στο μεγαλύτερο έθνος
στη γη; Πώς αφήσαμε αυτές τις διεφθαρμένες διεφθαρμένες
δυνάμεις να διεισδύσουν και να μας οδηγήσουν σε μια κόλαση που
είναι χειρότερη από οτιδήποτε, ο καθένας θα μπορούσε να
φανταστεί;
Η απάντηση έγκειται στο γεγονός ότι όλα αυτά ήταν
προγραμματισμένα. Όλα αυτά, ακόμα και πριν τη δημιουργία αυτού
του έθνους.
Είναι καιρός ο ένας να αρχίσει να ξυπνάει για να καταλάβει
ποιοι είναι οι θεοί αυτού του κόσμου, και πώς παίζουν και οι δύο
ρόλοι του καλού και του κακού για να δημιουργήσουν σύγχυση και
να δημιουργήσουν το προϋπάρχον βασίλειό τους ενός διαρκούς και
διαρκούς κανόνα χρησιμοποιώντας τη ράβδο του σιδήρου.
Είναι πλέον καιρός να σας πάρω σε πλήρη κατεύθυνση, καθώς
έχουμε δει πώς ελέγχονται οι μεμονωμένες ζωές μας, τώρα είναι
καιρός να μάθουμε πώς ένα σχέδιο βρίσκεται σε κίνηση που
δημιουργήθηκε από τον Θεό αυτού του κόσμου, ο οποίος ελέγχει
τη λειτουργία της απατηλής πραγματικότητας μας.
Αυτό είναι το μέρος του βιβλίου που πρόκειται να αποκαλύψει
μια κρυφή ατζέντα που είναι μυαλό-. Το να πιστεύεις ότι ο κόσμος
μας ελέγχεται σε αυτό το επίπεδο, κάνει το ένα να συνειδητοποιεί
ότι εμείς ως μεμονωμένοι άνθρωποι δεν έχουμε καθόλου έλεγχο
του περιβάλλοντός μας, μπορούμε να ελέγξουμε μόνο τον εαυτό
μας μέσα σε ένα ακραίο περιορισμένο πεδίο.
Είναι καιρός να ξετυλίξουν αυτό το δαιμονικό έργο που
κυβερνά τον κόσμο από πίσω από τις σκηνές με μεγάλη ακρίβεια
μέσω ενός αρχαίου σχεδίου που ο πατέρας μου αποκάλυψε σε μέρη
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και κομμάτια, από πάνω από 40 χρόνια αφιερωμένη έρευνα,
μελέτη και έμπνευση, μέχρι να μπορούσα να ξετυλίξουν το Κύριος
κωδικός.
Το παρακάτω είναι ένα βήμα προς βήμα αποκάλυψη αυτού του
παγκόσμιου ελεγχόμενη μανιφέστο.
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(9)Μετασχηματισμός της συζύγου του
Θεού
Ιεζεκιήλ 16/10-14 "Σε έντυσε, επίσης, με broidered δουλειά,
και σε έκανε με το δέρμα του ασβός, και σε προκαλώ με εκλεκτά
σεντόνια, και σε κάλυψα με μετάξι. Σας στολισμένη και με
στολίδια, και βάζω βραχιόλια στα χέρια σου, και μια αλυσίδα στο
λαιμό σου. Και έβαλα ένα κόσμημα στο μέτωπό σου, και
σκουλαρίκια στα αυτιά σου, και ένα όμορφη κορώνα επάνω στο
κεφάλι λεπτού.
TΧου ήταν στολισμένο με χρυσό και ασήμι; και η
ενδυμασία σου ήταν του λεπτού λινού, και του μεταξιούκαι
broidered εργασίας · εσύ έφαγες πρόστιμο αλεύρι, και το μέλι, και
το πετρέλαιο: και εσύ ήταν εξαιρετικά όμορφη, και εσύ
ευημερούσε σε ένα Βασίλειο."
Οι στίχοι παραπάνω αποκαλύψει πώς ο κύριος ο Θεός YHVH
έντυσε τη σύζυγό του, το Ισραήλ και έγινε βασίλισσα δυνάμει του
γάμου-Συμφώνου. Της δόθηκε ένα στέμμα να φορέσει. στο κεφάλι
της, και έγινε σπουδαίο Βασίλειο. Τώρα προσέξτε πολύ προσεκτικά
την περιγραφή της μεγάλης πόρνης στην αποκάλυψη 17.
Αποκάλυψη 17/44 "Έλα εδώ. Θα μοι σε σένα την κρίση της
μεγάλης πόρνης που κάθεται σε πολλά νερά. Και η γυναίκα ήταν
σε μοβ και κόκκινο, και επιχρυσωμένο με χρυσό, και
πολύτιμες πέτρες, και μαργαριτάρια, και είχε ένα φλιτζάνι
χρυσό στο χέρι της γεμάτη αποστροφή, και αισχρότητα της
πορνείας της. “
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Purple αντιπροσωπεύει Βασιλική, αυτή η γυναίκα ήταν μια
βασίλισσα, και Scarlet υποδηλώνει ότι άρχισε να πόρνη γύρω. Η
κατοχή ενός φλυτζανιού του χρυσού αντιπροσωπεύει πώς έγινε
πλούσια με την πώληση των αγαθών της σε όλους τους μνηστήρες
με την επιθυμία της προδίδοντας τη δική της.
"...Και στο μέτωπό της, ήταν ένα όνομα γραμμένο, ένα
μυστήριο, Βαβυλώνα ο Μέγας, η μητέρα του whoredoms, και
αποστροφή της γης."
Κάτι χαραγμένο πάνω στο μέτωπό της που παρομοιάζεται με
ένα μυστήριο. Κάτι γι ' αυτή τη γυναίκα δεν είχε κανένα νόημα
στην επιφάνεια, αλλά ήταν σίγουρα οικείο. Πίσω στην περιγραφή
της συζύγου του Θεού, το Ισραήλ, τοποθέτησε ένα κόσμημα στο
μέτωπό της.
Αποκάλυψη αποκαλύπτει η γυναίκα εκπροσωπεί, Μυστήριο
Βαβυλώνα, και ήταν η μητέρα των πορνείων και αποστροφή της
γης.
Μιλάει για μια γυναίκα στην αποκάλυψη 18 δίνοντας ακόμη
πιο περιγραφικά στοιχεία σχετικά με το ποιος είναι αυτή η γυναίκα
είναι πραγματικά, και από το κείμενο που δείχνει ότι εξελίχθηκε σε
ένα έθνος και ένα Βασίλειο, όπως αποκαλύφθηκε, και καθορίζει
ακόμη περισσότερο από τα ρούχα που φορούσε.
Αποκάλυψη 18/12 "Τα εμπορεύματα της Χρυσός και ασήμι,
και των πολύτιμος λίθοςs, και των μαργαριταριών, και του
λεπτού ιματισμού, και του πορφυρού, και του μεταξιού..."
Τι έκανε ο Θεός έντυσε το Ισραήλ, "Έτσι, ήσουν στολισμένος
με χρυσό και ασήμι. και το ενδυμασία σου ήταν από λεπτό λινό, και
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μετάξι, και broidered δουλειά. εσύ έφαγες καλό αλεύρι, και μέλι,
και λάδι: και εσύ ήσουν εξαιρετικά όμορφη, και εσύ ευημερούσες
σε ένα Βασίλειο.”
Μίλησε επίσης για μια γυναίκα που κάθεται επάνω σε πολλά
ύδατα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποκάλυψη 17/15 αποκαλύπτει
τι είναι τα ύδατα, "Και μου είπε, τα νερά που είδατε, όπου κάθεται
η πόρνη, είναι λαοί, και πλήθη, και έθνη, και γλώσσες.”
Ποια είναι αυτή η γυναίκα; Ο όρος που χρησιμοποιείται εδώ
για τη γυναίκα είναι gynē, αναφέρεται σε αυτή τη γυναίκα να είναι
αρραβωνιασμένη με κάποιον, και αυτό σημαίνει ότι ήταν η γυναίκα
κάποιου, έτσι η κατακραυγή ότι έχει γίνει τώρα ένα «άπιστος».
Η άλλη αντιπροσώπευση χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο για να
σημάνει μια παρθένα. Προφανώς, αυτή η γυναίκα δεν είναι
παρθένα αν είναι πορνεία γύρω. Είναι πολύ πιθανό να διαπράξει
μοιχεία κατά του συζύγου της, και αυτός είναι ο λόγος που είναι
θυμωμένος? εξαιτίας της απιστία της.
Αναφέρει επίσης ότι είναι υπό κρίση, που σημαίνει ότι
παραβίασε ένα σύμφωνο ή ένα νόμο. Αν αυτή ήταν μια
οποιαδήποτε γριά γυναίκα δεν θα υπήρχε αυτή η κατακραυγή και η
κλήση για να την φέρει σε κρίση.
Αλλά αυτή η γυναίκα είναι ένα μυστήριο, στο μέτωπό της
αποκαλύπτει το μυστήριο. Έχει πάρει μεγάλη δύναμη για τον εαυτό
της και το έχει χρησιμοποιήσει για να πόρνη με όλους τους βασιλείς
της γης.
Δεν ήταν απλά μια γριά γυναίκα. Αυτή η γυναίκα ήταν
βασίλισσα. Ήταν Βασιλική. Το πετράδι στο μέτωπό της
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αντιπροσώπευε τα βασιλικά κοσμήματα σε ένα στέμμα. Ωστόσο,
αυτό το κόσμημα στο μέτωπό της έχει γίνει ένα μυστήριο, γιατί
κανείς δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει ποιος είναι πραγματικά ή
από πού ήρθε και τι είναι αυτό στο μέτωπό της.
Αυτό το κόσμημα στο μέτωπο, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει
ακόμα σε ισχύ όπως την Ινδία, αντιπροσωπεύει το τρίτο μάτι, είναι
το συμβολικό όλα-βλέποντας μάτι για να επιτρέψει σε ένα για να
γίνει ενήμερο της σφαίρας πέρα από. Είναι από το πίσω κέντρο του
εγκεφάλου από ένα μέρος που ονομάζεται επίφυση.
Και τι είναι η επίφυση, είναι ένα μικρό μικροσκοπικό κόκκος
του ρυζιού μεγέθους αντικειμένου που συνδέεται με το 4Th
Διάσταση.
Αυτή η επίφυση είναι σε όλους από τη γέννηση, αλλά συνήθως
δεν είναι ενεργοποιημένο για όλους. Ο Εωσφόρος άνοιξε την
επίφυση για να συνδεθεί προσωπικά με τη γυναίκα του.
Με άλλα λόγια, η επίφυση είναι μια συσκευή πομποδέκτης σαν
ένα έντομο, ή ένα καθετήρα που κρατά τον Εωσφόρο συνδεδεμένο
με μια ορισμένη ομάδα ανθρώπων με βάση την πιο καθαρότερη
καταγωγή. Εάν δεν είστε αυτής της ομάδας, οι πιθανότητες είναι ο
πομποδέκτης σας είναι αποκλεισμένη ή έχει καταχωρηθεί σε άλατα
με την πάροδο του χρόνου χωρίς χρήση.
Αυτό το κόσμημα είναι μια ασύρματη συσκευή επικοινωνίας
στο 4Th Διάσταση.
Η γυναίκα είναι στη συνέχεια αναφέρεται ως, «Βαβυλώνα η
μεγάλη», μητέρα των πορνείων. Μάθαμε ότι η Βαβυλώνα αποτελεί
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σύγχυση. Προφανώς, αυτό δεν αναφέρεται στο Βασίλειο της
Βαβυλώνας, γιατί έχει πολύ παρελθόν στους αιθέρες του χρόνου.
Κάποιοι πιστεύουν ότι εκπροσωπεί τη Ρώμη σαν τον τύπο της
Βαβυλώνας. Και πάλι, αυτή η πεποίθηση ήταν συγκέντρωσε στο
Μεσαίωνα κατά τη διάρκεια της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και
οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια εκείνης της εποχής πίστευαν, λόγω
των βαριών διώξεων από την εκκλησία στη Ρώμη, ότι η εκκλησία
μπορεί να είναι το αίνιγμα λυθεί ως προς το ποια είναι αυτή η
γυναίκα. Και πάλι, λάθος!
Αυτό που θα σας αποκαλύψω σε αυτά τα τελικά κεφάλαια είναι
ότι αυτή η πεποίθηση δεν ήταν καθόλου ακριβής. Ακριβώς όπως
πολλοί στην ημέρα και την ηλικία μας έχουν πάντα την τάση να
πιστεύουν όταν κάτι συμβαίνει σε ένα σύγχρονο σκηνικό που
νομίζουν ότι είναι εκπληρώνοντας κάποια προφητεία και όμως τόσο
συχνά έχουν παρερμηνευθεί η πρόγνωση και έτσι δημιούργησε τη
δική τους θεωρία ότι στερείται οποιαδήποτε στερεά ουσία .
Σας διαβεβαιώνω ότι το μυστήριο δεν ήταν ότι αυτή η γυναίκα
είναι εκκλησία, το μυστήριο ήταν ότι ήταν Βασιλική και ήταν
παντρεμένη με κάποιον πολύ σημαντικό.
Η εκκλησία είτε μια αληθινή εκκλησία ή μια ψευδή εκκλησία
δεν είναι παντρεμένη με κανέναν, στην καλύτερη περίπτωση είναι
μια νύφη στην αναμονή για τον γαμπρό της. Μερικοί πιστεύουν ότι
η εκκλησία είναι παντρεμένη με τον Χριστό, αλλά αυτό δεν είναι
επίσης ακριβές.
Ο γάμος δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί για τον Χριστό να
παντρευτεί τη νύφη του να είναι. Ο Χριστός αποκαλύπτει ακόμη και
αυτό στην παραβολή των δέκα παρθένες αναμένοντας την
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πρόσκληση να παρουσιαστούν εις το γαμπρό τους. Η εκδήλωση
αυτή έρχεται στο τέλος της ημέρας, όταν ο Χριστός συγκεντρώνει
τη νύφη του από όλο τον κόσμο. Αυτό είναι γνωστό ως το
Συγκομιδή.
Η εκκλησία δεν είναι η γυναίκα σε αυτή την ιστορία. Αυτή η
γυναίκα ανήκε σε κάποιον άλλο και τώρα είναι πορνεία και να γίνει
μυστηριώδης Βαβυλώνα. Και τι είναι η μυστηριώδης Βαβυλώνα.
Είναι η απόρριψη του Θεού του Ισραήλ να αρχίσει να ακολουθήσει
ένα άλλο.
Αυτή η γυναίκα πρόκειται να πηδήσει επάνω στα θηρία
βασίλεια που θα αναγνωρίσω σύντομα, και θα αρχίσω την πορνεία
με τους που παρομοιάζονται προς ένα πρόσωπο που καβαλάει ένα
άλογο. Θα πηδήξει πάνω σε αυτό το θηρίο και θα αρχίσει να το
ελέγχει με δύναμη και εξουσία.
Αυτό που πρόκειται να μάθετε είναι ότι η γυναίκα που ήταν
διακοσμημένη με Χρυσός, και ασήμι, και της πολύτιμης πέτραςs,
και των μαργαριταριών, και του λεπτού ιματισμού, και του
πορφυρού, και του μεταξιού… ήταν η γυναίκα του Θεού, και
ονομαζόταν Ισραήλ. Αυτή ήταν η σύζυγος ή συμβατική συμφωνία
μεταξύ των ανθρώπων της υπόσχεσης και του κυρίου τους Θεού,
YHVH.
Ωστόσο, υπάρχει ένα μεγάλο μυστήριο, κάτι συνέβη. Ο Θεός
χώρισε τη γυναίκα του πολύ καιρό πριν λόγω της απιστία τους και
την πορνεία τους γύρω με άλλους μνηστήρες.
Ο Θεός είχε δημιουργήσει όπως θα δούμε, μια άλλη σύμβαση
με το Ισραήλ και πάλι στο μέλλον, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι θα
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ανταρτών και να απορρίψει το Θεό τους και να φέρει σε αυτούς
ανείπωτη τιμωρίες.
Όταν το Ισραήλ ομιλείται στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχουν δύο
διαφορετικές προθεσμίες. Ένας που μιλάει για τους αρχαίους
Ισραηλίτες και τον Ιούδα, οι οποίοι ήταν παντρεμένοι με τον Θεό,
ωστόσο χώρισε Δύο.
Και το άλλο είναι το φουτουριστικό κωδικοποιημένο Ισραήλ.
Αποκαλύπτει τι πρόκειται να συμβεί σε αυτούς, ενώ έρχονται κάτω
από μια μεγάλη τιμωρία και την κρίση που ασκήθηκε σε αυτά, διότι
για άλλη μια φορά... είναι πόρνηd Γύρω.
Μέρος του μυστηρίου είναι, οι Ισραηλίτες δεν είναι το
Ισραήλ του μέλλοντος, αλλά το φουτουριστικό Ισραήλ συνδέεται
με κάποιο τρόπο με τους Ισραηλίτες του παλαιού. Είναι όλα κώδικα.
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(10) Ο γιος του όλεθρο
Είναι επιτακτικό να αρχίσεις να καταλαβαίνεις το μυστικό πίσω
από την μυστηριώδη Βαβυλώνα.
Έπειτα είναι κρίσιμο ότι καταλαβαίνετε ότι ο Ιησούς μίλησε για
όλα αυτά τα πράγματα στον κώδικα.
Η νύχτα που προδόθηκε ο Ιησούς, μεταδόθηκε σε κώδικα. Ο
Ιούδας Ισκαριώτης που έπαιξε το γιο της απώλειας, που σημαίνει
ότι αντιπροσώπευε τον προδότη, δεν ήταν ο γιος της απώλειας.
Μας είπαν ότι ο Ιούδας χρησιμοποιήθηκε για να εκπληρώσει τη
γραφή του Υιού του όλεθρο, για να προδώσει τον Χριστό. Τώρα
γιατί ήταν τόσο σημαντικό; Εννοείς ότι κάποιος χάνει την αιώνια
ζωή του για να εκπληρώσει τις γραφές; Πολύ περίεργο, εκτός κι αν
έχεις τον κωδικό.
Μας είπαν ότι ο Χριστός προδόθηκε το βράδυ, σε έναν κήπο.
Τον πρόδωσε ένας δικός του. Και εξαιτίας αυτής της προδοσίας,
τον έστειλαν στο θάνατό του.
Ωστόσο, περιέργως, όπως πιστεύουν οι περισσότεροι
Χριστιανοί, ο Χριστός έπρεπε να πεθάνει ή αλλιώς κανείς δεν θα
μπορούσε να σωθεί από το αίμα του, σωστά; Έτσι, αν ο Ιούδας το
έκανε αυτό και έγινε ο ένας της απώλειας λόγω της εκπλήρωσης
της γραφής από συνήθεια, τότε δεν έκανε ο καθένας μια χάρη;
Τότε γιατί να καταδικαστεί;
Μας είπαν ότι ο Ιούδας ήταν κακός σ ' αυτή τη συμφωνία.
Πρόδωσε τον Κύριό του και αυτό τον έκανε γιο της απώλειας, ή το
παιδί της κολάσεως. Ο Χριστός είπε ακόμη, όλα όσα ο πατέρας του
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είχε δώσει κράτησε, εκτός από το γιο της απώλειας, έτσι ώστε οι
γραφές θα μπορούσαν να εκπληρωθούν. Αυτό ακούγεται
περισσότερο σαν μια αλληγορία από μια αληθινή ιστορία.
Τώρα τι είναι λάθος με αυτή την ιστορία; Το πρόβλημα είναι
ότι δεν υπάρχει πουθενά στην παλαιά διαθήκη που αποκαλύπτει
έναν άνδρα που ονομάζεται ο γιος του όλεθρο, ούτε αναφέρεται σε
ένα που είναι ο γιος του όλεθρο να έρθει, εκτός από τον Daniel
αποκάλυψη για το βδέλυγμα που είναι να κάνει έρημη, αλλά αυτό
το γεγονός δεν θα υλοποιεί ε μέχρι πολύ μετά τον Χριστό ήταν εδώ,
με βάση αυτό που αποκάλυψε ο Daniel.
Το πιο κοντινό πράγμα από τον Daniel μπορεί να ήταν το
βδέλυγμα που κάνει έρημη που είχε συσταθεί στο ναό πριν από τον
Χριστό ήταν ποτέ εδώ. Αλλά αυτό είναι επίσης αμφίβολο.
Ωστόσο, υπάρχουν γραφές στην Παλαιά Διαθήκη όπου ο
Χριστός είχε την προφητεία να έρθει και μετά να πεθάνει με
βάναυσο τρόπο. Αν οι γραφές έπρεπε να εκπληρωθούν, τότε ο
Ιούδας ή κάποιος έπρεπε να προδώσει τον Χριστό. να εκπληρώσει
τις γραφές του να τεθεί σε θάνατο. Αυτό το γεγονός έπρεπε να
συμβεί.
Η προδοσία του Ιούδα ήταν μια πράξη εκπλήρωσης των
Γραφών, αν δεν το έκανε, τότε δεν θα είχαν εκπληρωθεί.
Τώρα το βιβλίο του Θεσσαλονικείς αποκαλύπτει για τον ερχομό
ενός κακού ανθρώπου, γνωστός ως ο άνθρωπος της αμαρτίας.
Ωστόσο, αυτό φαίνεται τρομερά παράξενο, δεδομένου ότι ο
Χριστός αναφέρεται Ιούδας ως ο γιος του όλεθρο, αυτός που είχε
εκπληρώσει τις γραφές των βιβλίων του 70, η οποία έτυχε να είναι
οι γραφές που είχαν πρόσβαση στην ημέρα τους.
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Τι έλεγε ο Χριστός; Και αν ο Ιούδας ήταν ο γιος της απώλειας,
τότε τι ήταν Θεσσαλονικείς αποκαλυπτικό; Πόσοι γιοι της κολάσεως
είναι εκεί; Και αν ο γιος της χαμός είχε εκπληρωθεί με τον Ιούδα,
τότε δεν θα υπήρχαν άλλοι να έρθουν, σωστά; Επειδή μόνο το ένα
ήταν απαραίτητο για να εκπληρώσει το σχέδιο.
Πώς εκπλήρωσε ο Ιούδας τις γραφές; Και γιατί ο πατέρας να
δώσει στον Χριστό μια ψυχή που ήταν προ-χειροτονήθηκε να
καταδικασμένη; Επιτρέψτε μου να σας πω ένα μικρό μυστικό για
τον Ιησού και τα πράγματα που έκανε. Αποκάλυψε μυστήρια για
τους οπαδούς του, όπως θα μπορούσαν να αποκρυπτογραφήσει
τους. Με τον τρόπο αυτό θα επινοήσει σχέδια για να διδάξει
μυστικά χρησιμοποιώντας παραβολές.
Ο Ιησούς ήταν δάσκαλος, και χρησιμοποίησε ευκαιρίες για να
αποκαλύψει κρυμμένα μυστικά μέσω μυστικιστικές συσκευές. Δεν
ήρθε απλά και αποκάλυψε πράγματα, άφησε τον μαθητή να το
καταλάβει για να μπορέσει να κάνει το μυστήριο.
Το ερώτημα είναι, ήταν ο Ιούδας ο γιος της απώλειας ή ο
Χριστός αποκαλύπτοντας ένα κρυμμένο μυστήριο για εκείνους στο
μέλλον. Και ο Ιούδας έπαιζε ένα ρόλο για να βοηθήσει να
εκπληρώσει ό,τι ήταν στις γραπτές γραφές, ώστε να αποκαλυφθεί;
Ο Χριστός αρχίζει την επιχείρηση με τη λήψη των μαθητών
του σε έναν κήπο όπου η προδοσία πρόκειται να εκδηλωθεί.
Οι αναγνώστες μου της θείας μυστικής σειράς κήπων
γνωρίζουν ήδη ότι ο κήπος είναι ο τόπος όπου φυτεύτηκαν οι
σπόροι. Οι σπόροι ήταν τα παιδιά του πατέρα και της μητέρας και
τους σπόρους του «πεσμένου αγγέλου» και των παιδιών του.
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Πλέον, ήταν οι σπόροι της πραγματικής λέξης σε σχέση με
τους σπόρους της ψευδούς λέξης, όλα αναμειγνύονται μαζί μέχρι
τη στιγμή της συγκομιδής, και αυτοί οι σπόροι ή οι λέξεις
φυτεύτηκαν σε αυτό που ονομαζόταν Byblos, Βαβέλ, ή Αγία Γραφή.
Καθώς το μυστήριο ξετυλίγεται αρχίζουμε να βλέπουμε τα
κλειδιά που δόθηκαν. Η προδοσία στον κήπο, όπου ο Ιησούς πήρε
τους μαθητές του αντιπροσώπευε ένα γεγονός που προκλήθηκε
από αυτόν τον κόσμο, ένα μέρος που ονομάζεται ο κήπος της Εδέμ.
Ο Ιούδας του δόθηκε το καθήκον να παίξει το ρόλο του
Σατανά. Ο Ιησούς ήταν ο Άνταμ. Επομένως, έχουμε τον Σατανά να
προδίδει τον Χριστό στον κήπο. Ωστόσο, όπως αποκάλυψα στο
βιβλίο δύο, θα έπρεπε να συμβεί, στην πραγματικότητα ο Χριστός
ήταν ακόμη και εκεί στο δέντρο, έτσι ώστε να συμβεί και το σχέδιο
θα μπορούσε να εκπληρωθεί.
Ο Σατανάς πρόδωσε τον Αδάμ και την Εύα στον κήπο. Και
όπως οι αναγνώστες μου έχουν μάθει, ο Ιησούς ήταν ο Αδάμ στην
πρώτη ενσάρκωση του από αυτή τη γη για να ορίσετε τη διαδρομή
και το δρόμο για όλους τους πραγματικούς σπόρους να
ακολουθήσουν, μέχρι την αλλαγή.
Αλλά παρατηρήσετε το μυστήριο καθώς ξετυλίγεται ακόμη
περισσότερο. Ο Ιούδας ήταν ένας από τους πιστούς μαθητές, ήταν
ένας εκλεκτός. Και αν ο Ιούδας ήταν μεταξύ των μαθητών ως ένας
από τους εκλεκτούς, τότε ο Σατανάς πρέπει να ήταν μεταξύ των
άλλων θεών ως ένας από τους Ελοχίμ.
Και ακριβώς όπως ο Σατανάς επιλέχθηκε μεταξύ των θεών για
να παίξει τον συνήγορο του διαβόλου, ο Ιούδας επιλέχθηκε μεταξύ
των μαθητών για να κάνει το ίδιο πράγμα.
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Ο Ιησούς έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικός στο πώς
παρουσίασε την αλήθεια. Ακόμη και με τους μαθητές του ήξερε ότι
δεν ήταν ακόμη πνευματικά σε αρμονία αρκετά για να είναι σε
θέση να χειριστεί κάποιες από τις γνώσεις, έτσι αποκάλυψε τα
πράγματα στο μυστήριο που πρέπει να αποκωδικοποιηθεί από το
μυαλό της ψυχής ξύπνησε.
Για κάποιο λόγο, επέλεξε τον Ιούδα για να παίξει αυτό το ρόλο
και να το κρατήσει μακριά από τους άλλους, έτσι ώστε αυτό το
μυστήριο, αν και δεν ήταν κατανοητό κατά το χρόνο από τους
υπόλοιπους μαθητές, θα αποκαλυφθεί αργότερα στο μέλλον.
Όπως αποκάλυψε Θεσσαλονικείς, το μυστήριο της ανομίας έχει
ήδη αφθονούν. Όλα αυτά ήταν ένα μυστήριο που αποκάλυψε σε
εκείνους που μια μέρα θα γίνει ξύπνησε.
Αυτό που ξέρουμε τώρα είναι ο Αδάμ και η Εύα η
εκπροσώπηση του πατέρα και της μητέρας όλων των επιλεγμένων
σπόρων, προδόθηκαν στον κήπο.
Θέλω να καταλάβετε αυτό, ο Αδάμ και η Εύα δεν είχαν
εξαπατηθεί όπως θα μπορούσαμε να εξακριβώσουμε, προδόθηκαν.
Αλλά πώς θα μπορούσαν να έχουν προδοθεί.
Επειδή ένας από τους άρχοντες, του Ελοχίμ, που γνώριζαν ως
ένας από τους θεούς, πρόδωσε τον Αδάμ και την Εύα και τους
έστειλε στο θάνατό τους. Εκ των υστέρων, προδόθηκαν από τον
ίδιο τους τον Θεό. Ο γιος του όλεθρο είναι ο Σατανάς που ενεργεί
ως ο Υιός του Θεού, ο οποίος με τη σειρά του ήταν επίσης στον
τύπο, Εωσφόρος.
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Τι προσπαθούσε να κάνει ο Χριστός, χρησιμοποιώντας μια
περίοδο στη ζωή του που ήταν η πιο κρίσιμη; Προσπαθούσε να
αφήσει ένα μυστήριο πίσω όπως έκανε πάντα πριν, αλλά αυτό το
μυστήριο δεν θα μπορούσε να γίνει αντιληπτό μέχρι το τέλος του
χρόνου ή τις τελευταίες ημέρες πριν από την επαναφορά.
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(11) Η ανομία και η ερχόμενη προδοσία
Έχω προσπαθήσει να μοιραστώ αυτό το μυστήριο σε όλη
βιβλία μου στη θεία μυστική σειρά κήπο. Αλλά αυτό το μυστήριο
δεν πρόκειται να πάει πέρα από καλά επειδή πάρα πολλοί έχουν
παραβιαστεί στο πνεύμα.
2 Θεσσαλονικείς 2/7-9 “Για το μυστήριο της ανομίας έχει ήδη
εργαστεί: μόνο αυτός που τώρα αφήνει θα αφήσει, μέχρι να ληφθεί
από το δρόμο.”
Ποιο είναι το μυστήριο της ανομίας; Ανομία σημαίνει αμαρτία,
ή Ανομία. Αλλά Πώς είναι αυτό ένα μυστήριο; Δεύτερον, δηλώνει,
μόνο αυτός που τώρα αφήνει θα αφήσει... Αυτή είναι μια τρομερή
παράδοση της πραγματικής Ελληνικής ορολογίας.
Ο όρος αυτός προέρχεται από την ελληνική λέξη
"katechōσημαίνει να κρατάς πίσω ή να συγκρατείς. Και τότε ο
στίχος τελειώνει με, μέχρι «αυτός» να ληφθεί από το δρόμο. Και
πάλι, μια φρικτή μετάφραση.
Αυτά εναντίον γράφτηκαν για να αποκαλύψει μια εξέλιξη των
γεγονότων που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί πριν από τη μεγάλη
και φοβερή ημέρα του Κυρίου έρχεται.
Η εξέλιξη αρχίζει όταν αποκάλυψε υπήρχαν βήματα που
επρόκειτο να συμβεί και μετά από όλα αυτά τα βήματα
αποκαλύπτονται, τότε το τέλος θα έρθει.
Τα βήματα ξεκινούν πρώτα με μια μεγάλη αποστασία που
εκτυλίσσεται. Αυτό είναι το πρώτο γεγονός που θα συμβεί σε μια
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αλληλουχία των γεγονότων. Και τι είναι η αποστασία; Είναι όταν οι
άνθρωποι απορρίπτουν την εσωτερική καθοδήγηση του πυρήνα
τους και να απορρίψει όλα αυτά είναι σωστή και αληθινή και να
αρχίσουν να ακολουθούν ωμής τους πόθους της πεσμένης φύσης.
Είναι όταν πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να απορρίπτουν μια
ανώτερη δύναμη και να αρχίσουν να ζουν σαν ζώα χωρίς λόγο,
ούτε ακολουθούν το νόμο. Γίνονται οι παράνομοι.
Καθώς το γεγονός αυτό αυξάνεται από το βάθος του σκότους,
ένα άλλο γεγονός λαμβάνει χώρα αμέσως, είναι όταν η ανομία
ένα Εμφανίζεται.
Για να κατανοήσουμε αυτό, καλύτερα, αυτά τα πράγματα
συμβαίνουν στο πραγματικό έθνος του Ισραήλ κατά την τελευταία
ημέρα, περισσότερο για να έρθει.
Η ανομία μπαίνει στη σκηνή, γιατί οι άνθρωποι έχουν γίνει
τόσο βυθισμένοι στην εξαπάτηση και ψέματα που τώρα εύκολα θα
δεχτούν την ανομία να τους οδηγήσει. Και αυτό είναι ό, τι
συμβαίνει. Η ανομία εισέρχεται και κάθεται στο ναό του Θεού και
αρχίζει να δείχνει ότι είναι ο Θεός. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα.
Τώρα μπαίνουμε στο τρίτο βήμα. 2 Θεσσαλονικείς 2/7-9 "Για
το μυστήριο της ανομίας έχει ήδη εργαστεί: μόνο αυτός που τώρα
αφήνει θα αφήσει, μέχρι να ληφθεί από το δρόμο.”
Αυτό το στίχο είναι μεταφραστεί εσφαλμένα και λόγω αυτού οι
περισσότεροι είναι σε θέση να κατανοήσουν. Ο όρος, «ας» στην
ιδιωματική μας φαίνεται να συνεπάγεται ένα που επιτρέπει κάτι.
Ωστόσο, ο όρος αυτός δεν είναι σωστά μεταφραστεί από την
Ελληνική, αυτό σημαίνει, να περιορίσει, μπλοκ, ή να εμποδίσει.
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Λέει κάποιος έρχεται στη σκηνή και σταματά τον άνθρωπο της
αμαρτίας, και αυτό το «άτομο» αναλαμβάνει για ένα χρόνο για να
θέσει τέρμα στη λειτουργία του ανθρώπου της αμαρτίας.
Αυτό συμβαίνει ταυτόχρονα με πολλά άλλα γεγονότα που
αποκαλύφθηκαν στη Βίβλο, they δεν είναι ταυτόχρονη με αυτές τις
άλλες εκδηλώσεις, είναι το ίδιο γεγονός εκτίθενται με πολλούς
τρόπους. Θα φτάσω σε αυτό σύντομα.
Αυτό που είναι αποκαλυπτικό είναι ένας άλλος άνθρωπος
έρχεται στη σκηνή και αφαιρεί τον άνθρωπο της αμαρτίας από το
ναό του Θεού, και αυτός περιορίζει τη λειτουργία του ανθρώπου
της αμαρτίας για ένα χρόνο, χρόνους και ένα μισό του χρόνου.
Μετά από αυτό το συμβάν, τότε τα ακόλουθα είναι ό, τι συμβαίνει.
“Και τότε θα το κακό να αποκαλυφθεί, τον οποίο ο κύριος θα
Καταναλώνουν με το πνεύμα του στόματός του, και θα
Καταστρέψει με τη φωτεινότητα του Έρχονται:”
Αυτός ο όρος «ανομία» προέρχεται από την Ελληνική,
«Anomia,» και ο όρος, «Wicked» είναι από την Ελληνική, «Anomos,
«και οι δύο αντιπροσωπεύουν είναι χωρίς νόμο.
Και πάλι, ρωτώ, ποιο είναι το μυστήριο της ανομίας; Το
μυστήριο δεν είναι για την ανομία, είναι για το πώς χρησιμοποιείται
για να εξαπατήσει τις μάζες για να εισέλθουν ανομία.
Αυτό που ξέρουμε είναι ότι αυτό το μυστήριο ήταν πάντα εκεί
από την αρχή. Δεν είναι νέο, δεν σκάει ακριβώς επάνω στη σκηνή.
Ήταν εκεί από τον κήπο της Εδέμ. Εάν δίνετε προσοχή πρέπει ήδη
να καταλάβετε μερικά από τα βασικά.
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Τώρα ας επιστρέψει στο επόμενο στίχο και πάλι...
"και τότε θα το κακό να αποκαλυφθεί, τον οποίο ο κύριος θα
Καταναλώνουν με το πνεύμα του στόματός του, και θα
Καταστρέψει με τη φωτεινότητα του ερχομό του:”
Κάποιος έρχεται που θα καταστρέψει αυτό το κακό αυτός που
έχει τώρα αποκαλυφθεί, όταν έρχεται σε φωτεινότητα. Αυτό που
αναφέρεται στο όταν το προσθέτετε όλα επάνω είναι αυτό που
είναι εδώ δημιουργώντας ανομία, είναι ο Σατανάς ο αντίπαλος, ο
Θεός αυτού του κόσμου από κάτω, ενώ κατέχει τον άνθρωπο της
αμαρτίας.
Ήταν επίσης αυτός που ήταν στον κήπο που έβαλε στον
πειρασμό το αρσενικό και το θηλυκό, και τώρα όπως έχουμε μάθει
ήταν επίσης αυτός που πρόδωσε τον Αδάμ και την Εύα. Ωστόσο,
κάποιος πρόκειται να έρθει σε μεγάλη φωτεινότητα, και αυτός
πρόκειται να καταστρέψει τον Σατανά.
Τώρα εδώ πρέπει να σταματήσω και να εξηγήσω κάτι. Οι όροι
που χρησιμοποιούνται στο παραπάνω στίχο, «καταναλώνουν» και
«καταστρέψουν» δεν σημαίνει να εξοντώσει, ούτε σημαίνει
δολοφονία, σκοτώνουν ή να τερματίσει μια ζωή.
Ο όρος «καταστροφή» προέρχεται από την ελληνική
λέξη»katargeō.' Και ο όρος «καταναλώνουν» προέρχεται από την
ελληνική λέξη, «analiskō.'
Αυτό που πρόκειται να αποκαλύψω είναι ότι θα κάνει πολύ
κόσμο να θυμώσει. Στο βιβλίο δύο μου αποκάλυψε ότι ο Θεός και ο
διάβολος εργάζονταν μαζί στον κήπο για να υποδούλωση την
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ανθρωπότητα να γίνει υπηρέτες στη δουλεία με τον αλλοδαπό
Ελοχίμ.
Ο ρόλος του φιδιού ήταν απλά να εκπληρώσει τη θέληση του
YHVH. Αυτό το έχω αποδείξει επανειλημμένως και θα συνεχίσω να
το κάνω με ακόμη περισσότερες αποδείξεις.
Τώρα εδώ βλέπουμε ότι ο Σατανάς θα αντιμετωπιστεί μόλις
αποκαλυφθεί αυτό το μυστήριο και ο άνθρωπος της αμαρτίας. Αλλά
ποιο είναι το μυστήριο;
Αναφέρει ότι ο «ερχομός του Κυρίου», ο οποίος μεταφράζεται
σε Κυριοσ, θα καταναλώσει και θα καταστρέψει τον Σατανά με τη
φωτεινότητα του ερχομό του. Φυσικά, γνωρίζουμε ήδη τον ορισμό
της εβραϊκής όρος για τον Λόρδο, είναι, Yhvh.
Μέχρι τώρα φαίνεται να είναι αυτονόητο. Προφανώς, κάθε
Χριστιανός θα σας πω αυτό σημαίνει ότι όταν ο Χριστός επιστρέφει
για να αναλάβει τη δύναμη του Βασιλείου του στη γη ότι πρόκειται
να απαλλαγούμε από τον Σατανά και να γίνει βασιλιάς του κόσμου.
Περίμενε όχι τόσο γρήγορα.!
Πόσες φορές έχω εξηγήσει ο Χριστός δεν έρχεται πίσω για να
αναλάβει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο, επειδή δεν είναι ο κόσμος
του και ποτέ δεν ήταν. Επομένως, ποιος είναι αυτός που έρχεται
τότε; Είναι καιρός να καταλάβετε τι σημαίνει να καταναλώνετε και
να καταστρέφετε.
Καταναλώνουν μέσα για να δαπανήσουν, σαν να δαπανήσουν
χρήματα για να πληρώσει ή να πληρώσει-off, σαν να υπάρχει
κάποιο είδος της συναλλαγής που συμβαίνουν, όπως μια
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δωροδοκία. Η οποία οδηγεί στη λέξη για την καταστροφή, αυτό
σημαίνει να καταστεί άνεργοι, να γίνει αδρανής, να μην έχουν
πλέον τη δουλειά ή την εξουσία.
Σε βασικούς όρους, κάποιος πληρώνεται μακριά για μια
εργασία που έχουν κάνει, και έχουν συγχωρήσει έτσι ώστε κάποιος
άλλος μπορεί να έρθει στη σκηνή και να αναλάβει.
Ξέρουμε ότι το μυστήριο ήταν πάντα εδώ από την αρχή. Αλλά
τώρα κάποιος έρχεται να εκθέσει το μυστήριο και να γίνει ο Λόρδος
και ο βασιλιάς του κόσμου, ενώ αφαιρώντας αυτόν που έχει
απεικονίσει τον Σατανά.
Ως εκ τούτου, ο Χριστός, ενώ στον κήπο, επέλεξε να
αποκαλύψει αυτό το σχέδιο και το μυστήριο, αφήνοντας να παίξει
έξω σαν να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της κατάρτισης ενός δασκάλου.
So, Ποιος είναι αυτός που έρχεται να αντικαταστήσει, ή να
ρίξει έξω Σατανά?
"ακόμα και αυτός, του οποίου ο ερχομός ‘είναι μετά την
εργασία του Σατανά’ με όλη την δύναμη και τα σημάδια και
τα ψέματα θαύματα. "
Περίμενε ένα λεπτό.... Σταματήστε τις πρέσες... Teh Κύριος
που έρχεται χρησιμοποιεί επίσης τη δύναμη του Σατανά, με όλες
τις δυνάμεις, τα σημάδια και τα ψέματα θαύματα;
Θυμηθείτε, το μυστήριο της ανομίας δεν έρχεται, ούτε ο
Σατανάς έρχεται, ή ο άνθρωπος της αμαρτίας. Όλα αυτά είναι
παρελθόν σε αυτό το σημείο, αυτά έχουν ήδη αποκαλυφθεί. Οι
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φίλοι μου που μας πρόδωσαν, μας έχουν πει ψέματα, μας έχουν
εξαπατήσει. Μας παρέσυραν.!
Αν ήταν ο Σατανάς. καθώς ο άνθρωπος της αμαρτίας
αναδιπλώνεται στην Αγία Γραφή, τότε, γιατί λέει, ‘ακόμη και αυτόν’
του οποίου ο ερχομός είναι μετά τη δύναμη του Σατανά, αυτό δεν
έχει κανένα νόημα, αν δεν το ένα που έρχεται είναι επίσης
συνδεδεμένες με σκοτεινή δύναμη, αλλά είναι διαφορετικός με
κάποιο τρόπο.
Τι λέει για τον Θεό αυτού του κόσμου; Λέει, β ' Κορινθίους 4/4
'ο Θεός αυτού του κόσμου τους τύφλωσε που δεν
πιστεύουν...'
Ο Θεός αυτού του κόσμου έχει εξαπατηθεί σκόπιμα όλους, ενώ
τους τυφλώνει για να βεβαιωθείτε ότι δεν μπορούν να
αναγνωρίζουν το πραγματικό μυστήριο.
2 Θεσσαλονικείς 2/11 αποκαλύπτει, "Και για αυτό το σκοπό, Ο
Θεός θα τους στείλει ισχυρή ψευδαίσθηση, ότι θα πρέπει να
πιστεύουν ένα ψέμα:”
Εδώ είναι και πάλι, «ο Θεός» θα στείλει ισχυρή αυταπάτη να
πιστέψω ένα ψέμα?
Ταυτότητα επιλυθεί...
Ο Θεός αυτού του κόσμου hath τύφλωσε τους που δεν
πιστεύουν, ή καλύτερα κατανοητό, τα οποία δεν καταλαβαίνουν το
πραγματικό μυστήριο.
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Θεέ μου, αυτός που έρχεται, εξασφαλίζει ότι η ανθρωπότητα
συνεχίζει να αγνοείται. Δεν θέλει να υπολογίζεις ότι δουλεύει πλάιπλάι με την πολική του ταυτότητα ως Σατανά, όπως είναι η γνώση
του καλού και του κακού.
Δεν θέλει να αναγνωρίσετε ότι αυτός που έρχεται στη
φωτεινότητα, είναι ο Εωσφόρος- το φωτεινό και το πρωινό αστέρι.
Έτσι, έρχεται στη φωτεινότητα για να καταστρέψουν ή να
εξοφλήσει τον Σατανά για μια καλή δουλειά και τώρα είναι η σειρά
του να αναλάβει, και το κάνει μετά την εργασία του Σατανά, με
όλη την ίδια δύναμη, σημάδια, και ψέματα θαύματα.
Βλέπετε ό, τι συμβαίνει εδώ που φαίνεται σαν ένα θαύμα πέρα
από αυτό που ο πατέρας και η μητέρα μπορεί να κάνει, είναι απλά
μέρος της εικονικής πραγματικότητας τεχνητή προσομοίωση. Και
έτσι, λέγεται, δύναμη, σημάδια, και ψέματα θαύματα. Έννοια είναι
όλα κατασκευασμένα…
Ο Χριστός αποκάλυπτε ότι στον κήπο, οι θεοί απεικονίζονται
εις τον Αδάμ και την Εύα ως ευεργέτες τους, οι Ελοχίμ ήταν όλοι
μαθητές ενός υπερ-άρχοντα.
Ο Αδάμ και η Εύα γνώριζαν όλους τους θεούς, όπως όλοι οι
μαθητές γνώριζαν ο ένας τον άλλο. Ωστόσο, νόμιζαν ότι ήταν όλοι
στην ίδια ομάδα.
Εννοώ ότι ήταν όλοι στο εβραϊκό Πάσχα που έκαναν παρέα
μεταξύ τους. Ποτέ δεν ξημέρωσε για τους ότι ένας από αυτούς
επρόκειτο να προδώσει τον Ιησού και όταν ο Ιησούς υπαινίχθηκε
σε αυτό, ήταν όλοι συγχέονται.
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Αυτό αποδεικνύει ότι υπήρχαν περισσότεροι από πιθανοί
δώδεκα ισχυροί άρχοντες στον κήπο που ο Αδάμ και η Εύα
συναντήθηκαν και ο Σατανάς ήταν ανάμεσά τους.
Τώρα ας επανεξετάσει το στίχο του περιορισμού, μόνο αυτός
που θα είναι τώρα συγκράτηση θα συνεχιστεί μέχρι να είναι που
λαμβάνονται από το δρόμο.
Ο όρος που λαμβάνονται από το δρόμο με τα ελληνικά μέσα
για να απομακρυνθεί από ανάμεσά τους. Όποιος κι αν είναι αυτός ο
άντρας που αντιστέκεται ή συγκρατεί τον άνθρωπο της αμαρτίας,
θα ωθήσει πίσω τον άνθρωπο της αμαρτίας, μέχρι να πρέπει επίσης
να απομακρυνθεί. Ο περιορισμός είναι σαν ένας δεσμοφύλακας, ή
ένας φύλακας ενός φυλακισμένου.
Αλλά αυτό δεν είναι κάποιος που είναι έξω από τις πύλες να το
πω έτσι, αυτό είναι ένας άνθρωπος που έρχεται στη σκηνή δεξιά
από τη μέση όλων των άλλων, συμπεριλαμβανομένου του
ανθρώπου της αμαρτίας.
Ποιος είναι αυτός;
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(12) Joshua ο περιορισμός
Ας ξεκινήσουμε αυτή την ιστορία με Joshua...
Ζαχαρίας 3, 1-3, "Και μου ανήγγειλε Joshua ο αρχιερέας
στέκεται μπροστά στον άγγελο του Κυρίου, και ο Σατανάς στέκεται
στο δεξί του χέρι για να του αντισταθεί. Και ο Κύριος είπε στον
Σατανά, ο κύριος να σε επιπλήξει, ο Σατανάς. ακόμη και ο κύριος
που έχει επιλέξει την Ιερουσαλήμ επίπληξη σοι: δεν είναι αυτό ένα
εμπορικό σήμα βγαλμένο από τη φωτιά;
Τώρα ο Τζόσουα ήταν ντυμένος με βρώμικα ρούχα, και
στάθηκε μπροστά στον άγγελο. Και απάντησε και SPoκαι σε
εκείνους που στάθηκαν μπροστά του, λέγοντας, πάρτε μακριά τα
βρώμικα ενδύματα από αυτόν. Και σ ' αυτόν είπε, Ιδού, έχω
προκαλέσει την ανομία να περάσει από σένα, και θα σε ντύσω με
την αλλαγή του ενδυμασία.”
Αυτό που είμαστε μάρτυρες είναι ένας άνθρωπος που στέκεται
στο τέλος των ημερών που ο Σατανάς έλεγχε, ήταν μέρος του
σατανικού στο πλήθος, ως μία από τις πλούσιες ελίτ.
Αλλά μετά τον έβγαλε από τη φωτιά. Λέει ότι τα ενδύματά του
ήταν βρώμικα, αντιπροσωπεύοντας τις ενέργειές του δεν ήταν
δίκαιοι. Αυτό συμβαίνει επειδή ενεργούσε με τον τρόπο του κόσμου,
κάνοντας πράγματα που δεν ήταν κατάλληλα.
Και τότε ένας άγγελος στάθηκε μπροστά του, και είπε,
αφαιρέστε τα βρώμικα ενδύματα από αυτόν και να προκαλέσει τις
αμαρτίες του να περάσει από αυτόν, και του δόθηκε μια αλλαγή
των ενδυμάτων.
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Ας συνεχίσουμε... Ζαχαρίας 3, 5-8, "Και είπα, ας τους
αφήσουμε να κάνουν μια δίκαιη διαβάσεις στο κεφάλι του. Έτσι
έβαλαν μια δίκαιη λοξοτομή στο κεφάλι του, και τον έντυσε με τα
ενδύματα. Και ο άγγελος του κυρίου στάθηκε κοντά.
Και ο άγγελος του κυρίου διαμαρτυρήθηκε εις Joshua,
λέγοντας, έτσι λέγει ο κύριος των ξενιστών? Αν θέλεις να
περπατήσεις με τους τρόπους μου, και αν συνεχίσεις να με
χρεώνεις, τότε θα κρίνεις και το σπίτι μου, και θα κρατήσεις και τα
γήπεδά μου, και θα σου δώσω μέρη να περπατήσεις μεταξύ αυτών
που είναι σε ετοιμότητα.
Ακούστε τώρα, ο Joshua ο αρχιερέας, εσύ, και σου παιδιά που
κάθονται μπροστά σου: γιατί είναι άνδρες αναρωτιούνται σε: για,
Ιδού, θα φέρει εμπρός υπηρέτης μου το υποκατάστημα.”
Αφού αυτός ο άνθρωπος καθαρίστηκε για να το πω έτσι, του
δόθηκε μια δίκαιη λοξοτομή, αυτό ισοδυναμεί με το ρητό ήταν
χρισμένος να είναι ένας βασιλιάς του Ισραήλ.
Αυτός ο άνθρωπος θα συνδεθεί με το εβραϊκό Βασίλειο είτε
από τη Βρετανία είτε από τη Σκωτία.
Ήταν τότε είπε, αν θα ακολουθήσει με τους τρόπους μου και
να διατηρήσουν την ευθύνη μου και να κρίνουν το σπίτι μου και να
διατηρήσουν τα γήπεδά μου, τότε θα σας δώσω μέρη για να
περπατήσει μεταξύ αυτών που βρίσκονται σε αναμονή.
Θυμηθείτε τι είπε για τον περιορισμό, θα έρθει από μέσα ή από
τη μέση του. Έχει περιβάλλεται από τους ανθρώπους της ίντριγκας,
οι άνθρωποι που είχαν δύναμη και τον έλεγχο.
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Αυτό είναι επίσης όπου ο άνθρωπος της αμαρτίας προήλθε. Και
τώρα είμαστε μάρτυρες ενός από τους δικούς τους να ξεριζωθεί
από τη φωτιά, ώστε να μιλήσει και στη συνέχεια να αναλάβει το
Ισραήλ ως δικαστής και βασιλιάς.
Τώρα το «υποκατάστημα» είναι η ρίζα ή Βασιλική γραμμή του
Δαβίδ που κλητήρες στην ψευδή Χριστό, όπως εξήγησα στα γραπτά
μου.
Joshua αλλάζει και λέγεται ότι πρέπει να σταθεί στο σπίτι του
Ισραήλ, το οποίο είναι ο ναός του Θεού και να αρχίσει να καθαρίσει
το σπίτι.
Είναι αποκαλυπτικό ότι θα αυξηθεί μεταξύ εκείνων που
στέκονται κοντά, δηλαδή εκείνοι που έχουν τον έλεγχο, η ελίτ που
λατρεύουν τον Σατανά, και δεν είναι καν θα είναι σε θέση να
σταματήσει Joshua καθώς συνεχίζει να αυξάνεται σε ανάστημα,
δύναμη και δύναμη...
Τότε αποκαλύπτει τι θα κάνει ο Τζόσουα μόλις πάρει το μανδύα
και γίνει Κριτής.
Ζαχαρίας 3, 9-10 "Για Ιδού η πέτρα που έχω που πριν Joshua?
μετά από μια πέτρα θα είναι επτά μάτια: Ιδού, θα χαράξω την
graving τους, λέγει ο κύριος των ξενιστών, και θα αφαιρέσω την
ανομία αυτής της γης σε μια μέρα. Σε εκείνη την ημέρα, λέγει ο
κύριος των ξενιστών, θα καλέσετε κάθε άνθρωπο γείτονά του κάτω
από το αμπέλι και κάτω από τη Συκιά.”
Η πέτρα που πριν Joshua είναι προφανώς πέτρα πυλώνα του
Ιακώβ που αντιπροσωπεύει την ψευδή γενεαλογία των κατόχων
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σκήπτρο, αντιπροσωπεύει ότι Joshua δίνεται μεγάλη δύναμη και
την εξουσία να κυβερνήσει πάνω από το έθνος, και η πέτρα θα
προκαλέσει την αμαρτία ενός ολόκληρου έθνους να αφαιρεθεί και
όλοι θα είναι ένας γείτονας και θα κατοικήσει μαζί.
Ακριβώς όπως και η ιστορία του Ηλία που είναι το ίδιο γεγονός
γραπτή άλλο τρόπο, όπου γυρίζει τις καρδιές των πίσω του πατέρα
εις τα παιδιά, και τα παιδιά πίσω στις καρδιές των πατέρων, ή
μετατρέποντας την καρδιά της χιλιετίας πίσω στους ηλικιωμένους
και την θεώρηση στίχους.
Ζαχαρίας 4, 1-5 "Και ο άγγελος που μίλησε μαζί μου ήρθε και
πάλι, και aWakeNeεγώ, σαν άντρας που ξυπνήσει από τον ύπνο
του. Και μου είπες, τι είδες;
Και είπα, έχω κοίταξε, και ιδού ένα κηροπήγιο όλο το χρυσό,
με ένα μπολ στην κορυφή του, και επτά λαμπτήρες του επ ' αυτού,
και επτά σωλήνες για τις επτά λαμπτήρες, οι οποίες είναι κατά την
κορυφή του:
Και δύο ελαιόδεντρα από αυτό, το ένα στη δεξιά πλευρά του
μπολ, και το άλλο στην αριστερή πλευρά του. So, Απάντησα και
SPoκαι στον άγγελο που μου μίλησε, λέγοντας, τι είναι αυτά,
άρχοντά μου; Τότε ο άγγελος που μίλησε μαζί μου απάντησε και
μου είπε, δεν ξέρω τι είναι αυτά; Και είπα, όχι, άρχοντά μου.”
Μόλις μάθαμε τι συνέβη με τον Joshua ο οποίος είχε γίνει αυτό
το κηροπήγιο, απομακρύνθηκε από την ομάδα του Σατανά, έτσι
ώστε θα μπορούσε να κρίνει στη συνέχεια το σπίτι του Ισραήλ, η
οποία είχε πέσει εις κακή φήμη. Αυτό συνέβη λόγω της μεγάλης
αποστασίας, καθώς και του ανθρώπου της αμαρτίας που είχε
καθίσει στο ναό πριν? πριν αποκαλυφθεί.
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Μάθαμε ότι Joshua δόθηκε η πέτρα που είχε επτά μάτια πάνω
του, αυτοί είναι οι άγγελοι παρατηρητής που καθοδηγούν Joshua ο
οποίος έχει πλέον αλλάξει. Αυτοί είναι εξωγήινοι που στάλθηκαν
από τον Εωσφόρο προστατεύοντας και καθοδηγώντας τον Τζόσουα,
και δίνοντάς του μεγάλη δύναμη.
Τώρα διαβάζουμε και πάλι για αυτό το κηροπήγιο, αλλά τώρα
υπάρχουν δύο ελαιόδεντρα που στέκονται σε κάθε πλευρά του. Δεν
θα είναι μόνο ένας άνθρωπος που έρχεται σε κάνει την αλλαγή,
ένας δεύτερος άνθρωπος θα βοηθήσει το ένα, όπως ο Ηλίας και ο
Ελίσα.
Το κηροπήγιο αντιπροσωπεύει την προηγούμενη ιστορία του
προφήτη Joshua ο οποίος είχε αλλάξει και επέστρεψε σε αυτό που
ήταν πριν πέσει. Και τώρα του δίνεται το όνομα της δόξας του, η
οποία επεκτάθηκε πίσω στην αρχή του «αυτό» το σπίτι του Ισραήλ.
Ζαχαρίας 4, 6-10 "Στη συνέχεια απάντησε και SPoke προς
εμένα, λέγοντας, αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου εις Ζοροβάβελ,
λέγοντας, όχι από τη δύναμη, ούτε από την εξουσία, αλλά από το
πνεύμα μου, λέγει ο κύριος των ξενιστών.
Ποιος είσαι, Μεγάλε Μάουντεν; Πριν Ζοροβάβελ εσύ θα γίνεις
ένας απλός: και θα φέρει την ταφόπλακά του με φωνές, κλάματα,
χάρη, χάρη σ ' αυτό.
Επιπλέον, ο λόγος του Κυρίου ήρθε σε μένα, λέγοντας, τα
χέρια του Ζοροβάβελ έθεσε τα θεμέλια του σώματος · τα χέρια του
θα το τελειώσουν επίσης. και θα μάθεις ότι ο άρχοντας των
ξενιστών με έστειλε σ ' εσένα.
Για το ποιος απεχθάνεται την ημέρα των μικρών πραγμάτων;
γιατί θα χαρούν, και θα δουν την κατακόρυφη πτώση στο χέρι του
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Ζοροβάβελ με αυτά τα επτά? είναι τα μάτια του Κυρίου, που
τρέχουν πέρα δώθε μέσα από όλη τη γη."
Τώρα μαθαίνουμε το όνομα του Joshua πριν εισέλθει αμαρτία
και άρχισε να υποτροφία με εκείνες του Σατανά, όταν Joshua είχε
πέσει.
Το όνομά του ήταν Ζοροβάβελ, που σημαίνει ότι κάποιος που
προέρχεται από ή γεννήθηκε από σύγχυση, ως Βαβέλ. Ανακοίνωση
Ζοροβάβελ έχει την ταφόπλακα τώρα που δόθηκε στον Joshua,
αποδεικνύοντας ότι είναι η ίδια οντότητα.
Αυτή η ταφόπλακα είναι η πέτρα συγχώρεση που χορηγούνται
στο Ισραήλ για να επιτρέψει τις αμαρτίες τους να συγχωρεθεί για
ένα χρόνο και εποχή.
Αναφέρει ότι Ζοροβάβελ έθεσε τα θεμέλια αυτού του σώματος,
και τα χέρια του θα το τελειώσουν επίσης. Όταν λέει, αυτό το
σώμα, αναφέρεται στις ημέρες λήξης του πραγματικού έθνους του
Ισραήλ, και εκείνων που καθιέρωσαν το σύμφωνο με το Ισραήλ τις
τελευταίες ημέρες.
Είπε, τα χέρια του που έχει συσταθεί το θεμέλιο αυτού του
σπιτιού, και λέει τα χέρια του θα το τελειώσει επίσης. Έτσι, αυτός
που έρχεται να εκπληρώσει αυτό το ρόλο ήταν επίσης ένας από
τους ιδρυτές του τελευταίου οίκου του Ισραήλ.
Ζοροβάβελ ήταν ένας από τους ιδρυτικούς πατέρες που έθεσε
την πέτρα από την αρχή και πρόκειται επίσης να το τελειώσω ως
την μετενσάρκωση Ηλία/Joshua.
Ζοροβάβελ είναι ένα άτομο που θα ολοκληρώσει το έργο και
να τελειώσει το έργο. Αλλά ποιο είναι το σχέδιο; Είναι το γωνιακό
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πέτρινο σκηνικό πάνω στην πυραμίδα, το επιστέγασμα.
Αντιπροσωπεύει την παγκόσμια κυβέρνηση για τον Εωσφόρο, αυτό
που απομακρύνεται από τον Σατανά.
Έτσι, είναι σε είδος, όπως ο αληθινός Χριστός, του οποίου το
όνομα είναι Joshua ή Jeshua, ο οποίος στη συνέχεια ελήφθησαν
πριν από τον Σατανά, όπως ο Σατανάς του αντιστάθηκε και είχε
σκοτωθεί.
Ωστόσο, μέσω αυτής της αλλαγής στο να γίνει ο Χριστός όλες
οι αμαρτίες συγχώρησαν. Έτσι, αυτή η ιστορία είναι μια ρεπλίκα ή
αντικατάσταση ιστορία ενός άλλου ανθρώπου που αρέσει Jeshua, ο
οποίος έγινε ο Χριστός και πάλι να εκπληρώσει το έργο. Αλλά αυτό
δεν είναι ο αληθινός Χριστός, είναι ο προφήτης του Λούσιφερ
Ηλία/Jeshua/Ζοροβάβελ/Joshua!
Ζοροβάβελ είναι ο Ηλίας αυτός που είναι να επανέλθει στο
τέλος των ημερών για την αποκατάσταση του Ισραήλ. Ωστόσο, τι
σημαίνει αυτό, "ω μεγάλο βουνό; πριν Ζοροβάβελ εσύ θα γίνεις
ένας απλός: "
Είναι μιλώντας για τις ημέρες τέλος, όταν ο Σατανάς ήταν
ακριβώς για να καθιερώσει παγκόσμια νέα παγκόσμια τάξη του, η
οποία αναγνωρίζεται ως ένα βουνό στη Βίβλο, αλλά πριν από το
νέο και αναθεωρημένο Joshua, θα γίνει μια πεδιάδα, όπως μια
ερημιά, θα καταρρεύσει εντελώς. Ο Τζόσουα/Ελάιτζα θα
καταστρέψει τη νέα παγκόσμια τάξη.
Αυτός ο άνθρωπος θα έρθει στη σκηνή τις τελευταίες μέρες,
και θα έχει τη δύναμη ενός πνεύματος που τον οδηγεί και τίποτα
δεν θα μπορέσει να τον σταματήσει.
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Δεν έχει σημασία τι προσπαθούν να κάνουν για να σταματήσει
αυτός ο άνθρωπος, θα κερδίσει, και να κερδίσει μεγάλο. Είναι η
πτώση του Σατανά και πάλι, και όλοι οι οπαδοί του Σατανά θα έρθει
συντριβή κάτω...
Και οι δύο άνδρες που θα αυξηθούν, οι οποίοι αναγνωρίζονται
ως τα δύο ελαιόδεντρα, είναι στον τύπο, ο Ηλίας και ο Ελίσα, ή
Joshua και Ζοροβάβελ, προσπαθώντας να φέρει το Ισραήλ πίσω
στα θεμέλια του, και να φέρει την ειρήνη στο έθνος και τον κόσμο,
αλλά θα είναι μισητός , γιατί θα τους κρίνει και θα αποκαλύψει όλη
την ανομία τους.
Μετά τον άνθρωπο της αμαρτίας απομακρύνεται από το ναό
του Θεού για μια εποχή και εποχή, Joshua θα καθίσει στη συνέχεια
στο ναό του Θεού, όπως η αντικατάσταση.
Αυτός ο περιορισμός έρχεται στη σκηνή για να προδώσει τους
δικούς του, από τους κακούς. Σε μια μυστηριακή έννοια, ένα από
τα κακά αυτά προδίδει τη δική τους, όπως αυτή προέρχεται από τις
καλές, αλλά έπρεπε να υπενθυμίσουμε. Θυμήσου ότι είναι όλοι το
ίδιο δέντρο.
Ο γιος του όλεθρο και ο άνθρωπος της αμαρτίας είναι του
Σατανά, και ο γιος του Λούσιφερ είναι το αντίθετο πολικό. Αυτό
που προσπαθώ να πω, είναι ότι ο Εωσφόρος παίζει τον καλό Θεό,
και ο Σατανάς παίζει τον σατανικό Θεό.
Μεταξύ αυτών και οι δύο έχουν ορισμένους οπαδούς, οι
οπαδοί του Σατανά φιλοδοξούν να το κακό, και εργάζονται από
κάτω στη γη. Και οι οπαδοί του Λούσιφερ φιλοδοξούν να το καλό
μέρος του δέντρου που εργάζονται από ψηλά, στο διάστημα. Ως εκ
145 | Σ ε λ ί δ α

και όλοι βλέποντας το μάτι
τούτου, ο άνθρωπος της αμαρτίας είναι του Σατανά, και αυτός που
περιορίζει προέρχεται από τον Εωσφόρο.
Και όταν το παιχνίδι τελειώσει, ο Εωσφόρος το φωτεινό και το
πρωινό αστέρι θα εισέλθουν και να αφαιρέσει τον Σατανά, τον
πληρώνουν για μια καλή δουλειά και στη συνέχεια θα πάρει πίσω
τον κανόνα του ως Λόρδος και ο Θεός αυτού του κόσμου και
βασιλεύει πικρά με μια ράβδο του σιδήρου για 1000 χρόνια.
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(13) Η προδοσία του Τζέικομπ του ίσα
Υπήρχε ένα άλλο διττό νόημα ως προς το γιατί ο Χριστός
αποκάλυπτε αυτό το μυστήριο με αυτόν τον τρόπο, παίρνοντας
τους μαθητές του στον κήπο τη νύχτα της προδοσίας του.
Πρέπει να κοιτάξουμε πίσω στο χρόνο, όταν ο Ιακώβ έκλεψε
τον νόμιμο κληρονόμο μακριά από το ίσα, ο οποίος
εκπροσωπήθηκε από τον Ιούδα που το πήρε μακριά από τον Ιησού.
Η προδοσία του Τζέικομπ του ίσα και η κλοπή του νόμιμου
κληρονόμου και της υπόσχεσης, ως πρωτότοκος, είχαν γίνει η
Βασιλική γραμμή μέσω των απογόνων του Ιούδα που οδηγεί στον
ψευδή Χριστό που έρχεται να αναλάβει αυτόν τον κόσμο.
Είναι η ίδια ιστορία ακριβώς που προσδιορίζεται σε
διαφορετική μορφή. Jacob πήγε στον πατέρα ενός λαού που έγινε
οι Ισραηλίτες εκείνων που ήρθαν υπό το σύμφωνο γάμο του YHVH?
και το Ισραήλ και ο Ιούδας έγινε σε τύπο, η σύζυγός του.
Αργότερα μεταξύ αυτών των ανθρώπων ένα τμήμα τους
αναγνωρίστηκε μόνο από το όνομα του Ισραήλ ότι ο Λόρδος YHVH
θα παντρευόταν με να έρθει σε μια άλλη συμβατική συμφωνία με
τους στο μέλλον.
Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Οι περισσότεροι άνθρωποι
πιστεύουν στη συζήτηση του Ισραήλ ότι ένας μιλάει για τους
Εβραίους. Αυτό είναι ένα ψέμα που βασίζεται σε σκόπιμη ψευδή
αντιπροσώπευση.
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Ήταν όλα μέρος της σύγχυσης που ο Σατανάς έφερε σε αυτόν
τον κόσμο για να πάρει τους ανθρώπους να επικεντρωθεί σε μη
σημαντικά θέματα, ενώ το δεξί του χέρι κάνει κάτι άλλο. Είναι
μάγος και ερπετό.
Οι Εβραίοι προέρχονται από τον πατέρα τους Ιούδα, ήταν
μόνο μία των Δώδεκα γιοι του Ιακώβ. Οι Εβραίοι σήμερα δεν
εκπροσωπούν και τις δώδεκα φυλές, είναι μια ενιαία φυλή, την
περίοδο, και οι περισσότεροι σήμερα ισχυρίζονται ότι είναι Εβραίοι
δεν είναι καν Εβραίοι.
Οι δώδεκα γιοι του Ιακώβ αντιπροσωπεύουν τα δώδεκα
επίπεδα της κυβέρνησης του Λούσιφερ ως προδότη ή supplanter.
Όπως και οι δώδεκα άρχοντες που κυβερνούν με τον Εωσφόρο.
Ο Ιούδας εκπροσωπούσε τον Τζέικομπ, τον προδότη του "ίσαΕΚΑΜ-Ιησού". Εξαιτίας αυτής της προδοσίας, η νόμιμη γενεαλογία
άλλαξε από τον ίσα στον Τζέικομπ. Και ήταν μέσω του Ιούδα, όπου
το ψευδές γενεαλογία σκήπτρο τέθηκε σε ύπαρξη. Και στη
συνέχεια, μέσω
του
Ιωσήφ
είναι
όπου
το
πρόσφατα
κωδικοποιημένο Ισραήλ θα έρθει από το μέλλον.
Ο Ιησούς προσπαθούσε να αποκαλύψει αυτή την κρυμμένη
γνώση χρησιμοποιώντας έναν άνθρωπο που ονομάζεται Ιούδας, η
οποία είναι η σωστή μετάφραση για τον Ιούδα.
Γιατί να το κάνει αυτό; Επειδή ο Ιησούς προσπαθούσε να
αποκαλύψει ότι ορισμένοι στην γενεαλογία του Ιούδα ήταν μια
ψευδή γενεαλογία που θα οδηγήσει σε ψευδή Χριστό. Είπε ακόμη,
beware των ψευδών Χριστού.
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Αλλά ο Ιησούς προσπαθούσε να αποκαλύψει ότι η προδοσία
του ήταν πολύ περισσότερο από τον Ιούδα τον πρόδωσε, ήταν
εκπληρώνοντας τις γραφές που αποκάλυψε μια ψευδή Χριστό ήταν
να συσταθεί λόγω της προδοσίας του Ιακώβ και την εξαπάτηση του.
Είναι αρκετά ενδιαφέρον όταν κάποιος καταλαβαίνει ότι όταν
ο Ιησούς προδόθηκε, φρόντισε η προδοσία συνέβη σε έναν κήπο.
Γιατί είναι στον κήπο που έχουμε θυσιάσει όλοι για να
εκπληρώσουμε το σχέδιο.
John 18/1 "Όταν ο Ιησούς είχε μιλήσει αυτά τα πράγματα,
πήγε εμπρός με τους μαθητές του πάνω από το ρυάκι κίντρον,
όπου «εκεί» ήταν ένας κήπος, στο οποίο μπήκε, «με» τους μαθητές
του."
Θυμήσου ότι όλα αυτά είναι μέρος του κώδικα που
αποκάλυπτε. Ότι υπήρχαν δύο διαφορετικοί σπόροι φυτεύονται
στον ίδιο κήπο.
Η χρήση της λέξης κίντρον που αντιπροσωπεύεται από την
Παλαιά Διαθήκη, «ρυάκι κίντρον,» αντιπροσωπεύει ένα μέρος του
σκότους από τη ρίζα του που σημαίνει, για να θρηνήσει, για να
είναι σκοτεινό.
Ο Ιησούς πήρε τους μαθητές του στον κήπο όπου ήταν
κατεστραμμένο. Έχω εξηγήσει ότι ο κήπος είναι η γη, και έχουμε
ρίξει στο πρόγραμμα της γης σαν να είναι θαμμένος στη γη, όπου
είναι σκοτεινό και νοσηρό? εκπροσωπώντας το θάνατο.
Ο Ιησούς δίδασκε τους μαθητές του στον κώδικα ότι ένας
μεταξύ τους θα απεικονίσει το γεγονός ότι δύο σπόροι φυτεύτηκαν
μαζί στον ίδιο κήπο. Ο Ιούδας ήταν μεταξύ των αρχικών μαθητών,
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ήταν φυτεμένος στον ίδιο κήπο, αλλά ο Ιούδας πρόδιδε τον
αδελφό του Ιησού.
Θυμηθείτε αρχικά, αποκαλύφθηκε στο θείο μυστικό βιβλίο
κήπων ένα, πώς η παραβολή των σπόρων ήταν να αποκαλύψει ότι
ο πατέρας και η μητέρα τοποθέτησαν τα παιδιά τους εδώ και έπειτα
παράλληλα με τα παιδιά τους, ο εχθρός φύτεψε τα παιδιά τους
επίσης. Είναι που παίζεται έξω ότι μέσα στο μαθητή ότι ένας ήταν ο
εχθρός που φυτεύτηκαν μεταξύ τους.
Αυτό είναι ό, τι ο γιος του όλεθρο σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι
είναι ένα παιδί του Σατανά ή το γιο της κόλασης, η οποία
αποκαλύπτει τον τόπο όπου υπάρχουν επί του παρόντος, ο
κήπος/γη, ισούται με κόλαση/θάνατο.
Χρησιμοποίησα τη λέξη απεικόνιση επειδή ο Ιούδας δεν ήταν ο
γιος του όλεθρο, έπαιξε ακριβώς αυτό το ρόλο για να αποκαλύψει
τι συνέβη πριν από τον κόσμο ήταν, καθώς και τι συνέβη στον
κήπο της Εδέμ. Και πάνω απ ' όλα ήταν για το τι Jacob έκανε μέσω
του Ιούδα να φέρει σε μια ψευδή γενεαλογία να επιφέρει μια
ψευδή Χριστό ή Αντίχριστος σύστημα που οδηγεί ένα σε όλεθρο.
Και αυτό ακριβώς έκανε ο Τζέικομπ στον ίσα, πρόδωσε τον ίσα
για να κλέψει αυτό που ήταν δικαιωματικά δικό του. Και όμως,
πολλοί στον θρησκευτικό κόσμο κοιτάζουν αυτή την προδοσία και
την κλοπή, καθώς όλα είναι αρκετά ωραία και αγνοούν πόσο δόλια
και ύπουλα ήταν όλα.
Και οι δύο σπόροι αντιπροσωπεύουν την ανάπτυξη μιας
γενεαλογίας των ανθρώπων που αργότερα θα πρέπει να γεννηθεί ή
να σπέρνονται σε αυτή τη γη, όπως η διαδικασία του θανάτου
μέχρι τη ζωή συνεχίζεται.
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(14) Τα δύο έθνη του Ισραήλ
Μια ψευδής γενεαλογία ήταν σπαρμένη σε αυτή τη γη που
ονομάζεται Ισραήλ. Το κλειδί τώρα είναι να μάθουμε ποιος και τι
είναι πραγματικά το Ισραήλ. Θα αποκαλύψει πολύ περισσότερες
λεπτομέρειες σε ένα φουτουριστικό βιβλίο που ονομάζεται, "η
απαγορευμένη κληρονομιά των θεών," θα φυσήξει το μυαλό σας.
Για τώρα, θα ξεκινήσω αυτό με την αποκάλυψη του μυστικού
κώδικα, ότι το όνομα του Ιακώβ άλλαξε στο Ισραήλ, δύο έθνη θα
βγει από Jacob με τον προσδιορισμό σημάδι της supplanter, και να
αναλάβει το νέο όνομα του Ιακώβ, το Ισραήλ.
Κανένα από τα άλλα παιδιά δεν θα έπαιρνε αυτό το όνομα, αντ
' αυτού θα έπαιρνε το όνομα των πατέρων τους. Ως παράδειγμα, τα
παιδιά του Ιούδα ήταν Εβραίοι, ή αργκό για τους γιους του Ιούδα.
Ένας άλλος θα ήταν Dan, ο οποίος ήταν επίσης των δώδεκα.
Το όνομα του Dan σημαδεύτηκε από τα παιδιά των παιδιών του ως
waymark όπου και αν ταξίδευαν, όπως η Δανία, όπως είναι, το
σήμα του Dan.
Αλλά μόνο δύο γιοι με διάταγμα του συμβολαίου θα φέρουν το
όνομα Ισραήλ. Το όνομα Ισραήλ αντιπροσωπεύει ένα σύμφωνο,
ένα είδος γάμου. Τα παιδιά του Ιακώβ θα είναι πάντα γνωστή ως
Ισραηλίτες, επειδή είναι τα παιδιά του Ιακώβ ή Υιοί του Ισραήλ. Το
όνομα του Ιακώβ άλλαξε στο Ισραήλ από YHVH για αυτόν ακριβώς
τον λόγο.
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Γένεση 32/28 "Και είπε, tτο ψευδώνυμο δεν θα ονομάζεται
πλέον Jacob, αλλά το Ισραήλ: γιατί ως πρίγκιπας είσαι δύναμη με
τον Θεό και με τους άνδρες, και η βιασύνη επικράτησε."
Παρατηρήστε πώς ο όρος Prince χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με τον Ιακώβ να γίνει το Ισραήλ. Τι YVHV του λέει
αποκαλύπτει το πραγματικό όνομα της ish RA EL? Ο σατανικός
Θεός RA κυβερνά τον άνθρωπο.
Ακόμα κι αν Jacob ήταν του δικαιώματος ως πρίγκιπας,
αποκαλύπτει επίσης ο πρίγκιπας αυτού του κόσμου, η οποία πολλές
φορές προσδιορίζεται ως ο Σατανάς στη Βίβλο. Jacob εκπροσωπεί
τον Σατανά ως προδότης, ο αντίπαλος, εχθρός, και supplanter,
έχοντας εξουσία τόσο με τον Θεό και τους άνδρες, έτσι το όνομα
ish RA EL.
Προσέξτε προσεκτικά ότι δηλώνει, έχοντας εξουσία τόσο με
τον Θεό και τους άνδρες. Τώρα αυτός είναι ο υποτιθέμενος
καθορισμός, αλλά είναι σύγχυση που χρησιμοποιεί το πλαίσιο
λανθασμένα. Η εξαπάτηση είναι, ότι έχει εξουσία όπως ο Θεός
κυβερνά την ανθρωπότητα.
Συνεχίζει... Pμε τον Θεό και με τους άνδρες, και η βιασύνη
επικράτησε. Ο όρος Επικράτησε σημαίνει κατάκτηση και ο Λόρδος
τελείωσε. Έτσι, το πλαίσιο είναι κωδικοποιημένο. Θα πρέπει να πω,
το Ισραήλ έχει τώρα τη δύναμη ως Θεός και θα Λόρδος πάνω από
την ανθρωπότητα. Προφανώς, αν το Ισραήλ ήταν σύζυγος του
Θεού, τότε θα είχε επίσης τη δύναμη του συζύγου της, ως Θεού.
Τώρα, όταν το όνομα του Ισραήλ ορίζεται στο μέλλον γίνεται
ακόμη πιο αποσυντονίστηκα. Η εξαντλητική συμφωνία του ισχυρού
(SEC) δηλώνει ότι το Ισραήλ σημαίνει ότι ο Θεός κυριαρχεί πάνω
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από τον άνθρωπο, που είναι μια καλύτερη μετάφραση, τουλάχιστον
ένας καλύτερος ορισμός από ό, τι η Βίβλος αναφέρεται ως,
«έχοντας εξουσία με το Θεό και τον άνθρωπο να επικρατήσουν. "
Θα έπρεπε να έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ ως εξουσία ως Θεός
ήταν να κυβερνήσει πάνω από την ανθρωπότητα. Μόνο μια μικρή
αλλαγή αποκαλύπτει έναν τόνο της πραγματικότητας.
Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι, δεν υπάρχει
συμβολισμός ότι η λέξη ish διαχωρίζεται από τον όρο RA. Αλλά το
πιο σημαντικό, ο όρος «RA» αγνοείται εντελώς στον ορισμό. Φίλοι
μου αυτό δεν είναι ένα μικρό λάθος. Αυτό είναι τεράστιο!
Τώρα γιατί νομίζεις ότι θα συμβεί αυτό; Πηγαίνει έξω από το
δρόμο του για να καθορίσει τον Θεό, προφανώς ως El, αυτό
σημαίνει ότι ish είναι ο άνθρωπος, γιατί δηλώνει Ο Θεός και ο
άνθρωπος ή ο Θεός πάνω από τον άνθρωπο, bΤι γίνεται με τον
ρα;
Γιατί να αφήσει τη σημαντικότερη λέξη όλων σε αυτήν την
ακολουθία της Εβραϊκά έκφρασης από τον καθορισμό, το ίδιο το
όνομα αυτού του Θεού;
Ξέρατε ότι το δέντρο του καλού και του κακού που βρέθηκαν
στην εβραϊκή ονομάζεται, "towb και Ra'?" Αλήθεια πιστεύεις ότι
είναι σύμπτωση; Καλό και κακό;
Είναι γνωστό από καιρό ότι RA ήταν ο Αιγύπτιος Θεός ήλιων ή
η ηλιακή θεότητα. Η εκπροσώπησή του στα ιερογλυφικά είναι, RA,
ο Θεός του ήλιου, έχοντας το επικεφαλής ενός γερακιού και ο
ήλιος-δίσκος στηρίζεται στο κεφάλι του.
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Τώρα όλα αρχίζουν να γίνονται πολύ σαφέστερα. Jacob
δόθηκε το νέο του όνομα για να εκπροσωπεί την Θεός-RA ή «η
Καλό Και Κακό Ένα.'
Έτσι, RA σημαίνει, κακό-Κυρ, ish σημαίνει άνθρωπος στον
κήπο ή τον άνθρωπο στη γη. Και El σημαίνει Θεός ή καλή απόφαση
για τον άνθρωπο. Έτσι, έχουμε τον άνθρωπο στον κήπο με το
δέντρο του καλού και του κακού, Εωσφόρος/God και ο Σατανάς
Είναι απόφαση μαζί πάνω από την ανθρωπότητα,
χρησιμοποιώντας τους απογόνους τους.
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(15) Γυναίκες ντυμένες με τον ήλιο
Αποκάλυψη 12/1 "Και εκεί εμφανίστηκε ένα μεγάλο θαύμα
στον ουρανό? μια γυναίκα ντυμένη με τον ήλιο, και το φεγγάρι
κάτω από τα πόδια της, και πάνω της Κεφάλι ένα στέμμα από
δώδεκα αστέρια:”
Στην Αποκάλυψη 12 αποκαλύπτει μια γυναίκα, την οποία θα
αποκαλύψει πολύ περισσότερα για αργότερα, και αυτή είναι
ντυμένη με τον ήλιο.
Αυτή η γυναίκα είναι το Ισραήλ, ή ish RA Ελ. Τώρα γιατί να
ντυθεί με τον ήλιο μαζί με το φεγγάρι κάτω από τα πόδια της;
Απλά επειδή ο Θεός της είναι RA- "ο Θεός του ήλιου" και ήταν
παντρεμένος μαζί της. και η ρα την έντυσε επίσης? Ο ίδιος
τυλιγμένο γύρω της ως ένα συμβόλαιο γάμου μέσω πνευματικής
επαφής.
Και από αυτήν ήρθε ένας ψευδής Χριστός ως το μικρό παιδί να
είναι η αντίθεση του πραγματικού Χριστού, ή ο αντι-Χριστός. Ο
αληθινός Χριστός βγήκε από το αίμα του ίσα. Έτσι, η Αποκάλυψη
12 είναι διπλή, εκπροσωπώντας τον ψευδή Χριστό και τον αληθινό
Χριστό.
Ωστόσο, λέει ότι αυτό το παιδί ήταν να κυβερνήσει όλα τα
έθνη με μια ράβδο του σιδήρου- Η ταυτότητα λύθηκε ξανά.
Αλλά πριν από αυτό αναφέρει ότι αυτό το παιδί έχει πάρει πίσω στο
Θεό κάθεται μαζί του στο Θρόνο. Ακούγεται πολύ σαν ο Ιησούς να
επιστρέφει
στον
πατέρα,
έτσι
δεν
είναι;
Ωστόσο,
ας
αποκωδικοποιήσει αυτό το μήνυμα.
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Χρειάζεστε ακόμα περισσότερες αποδείξεις ότι αυτός που
κυβερνά αυτό το σύμπαν δεν είναι ο πατέρας, αλλά ο Εωσφόρος,
και είναι ο Θρόνος του που αντιπροσωπεύει τη δύναμη του κανόνα
του σε αυτόν τον κόσμο από τους ουρανούς, ή στο διάστημα;
Τώρα το φεγγάρι κάτω από τα πόδια της είναι ο Σατανάς. Αυτό
είναι το πολικό άκρο του RA σαν τον ήλιο. Για να γίνει το σχέδιο
έργο, ο Σατανάς πρέπει να εισέλθουν στην εικόνα και να πάει μετά
από αυτή τη γυναίκα να έχει καταστραφεί, το οποίο ήταν το σχέδιο
από την αρχή... όλα αυτά θα αποκαλυφθούν σύντομα.. Αλλά ο
Σατανάς, το καλό φεγγάρι που ονομάζεται αμαρτία, και ο
Εωσφόρος ο ήλιος, είναι όλα ένα και το ίδιο οικογένεια παίζει
διαφορετικούς ρόλους για το παιχνίδι.
Αποκαλύπτει επίσης ότι είχε ένα στέμμα στο κεφάλι της από
δώδεκα αστέρια. Προφανώς, αντιπροσωπεύει στη συνολική εικόνα
των αστερισμών. Οι αστερισμοί είναι πάνω από τον ήλιο.
Παρ ' όλα αυτά, το πραγματικό νόημα είναι, «οι δώδεκα φυλές
του Ισραήλ. " Ακριβώς όπως ο RA αναγνωρίζεται ως ο ηλιακός
δίσκος, ο οποίος ήταν στο κεφάλι του, αποκαλύπτειEd την
ταυτότητά του-ότι είναι ο Κυρ Θεός.
Αυτή η γυναίκα που έχει δώδεκα αστέρια στο κεφάλι της
εκθέτει την ταυτότητά της. Τα δώδεκα αστέρια είναι οι δώδεκα γιοι
του Ιακώβ. Και τα αστέρια εκπροσωπούν τους υιούς του Θεού, και
ο Θεός είναι ο Εωσφόρος, δηλαδή ο RA, ο οποίος είναι
παντρεμένος με αυτή τη γυναίκα, παρομοιάζεται με ένα μανδύα
που φοριέται γύρω από την εκπροσώπηση της διαθήκης του γάμου.
Αυτή η γυναίκα είναι ντυμένη με τον ήλιο, είναι παντρεμένη με
τον ρα.
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Αποκάλυψη 12 αποκαλύπτει έναν τόνο των πληροφοριών
μόλις καταλάβετε τον κώδικα.
Ένα από τα ιστορικά χαρακτηριστικά για RA είναι αυτός
συγχωνεύθηκε σε επίσης να είναι όπως Horus. Τώρα, όταν
μελετάτε το μύθο του Horus θα ανακαλύψετε σύντομα ότι
αντιπροσωπεύει ένα αντίγραφο του Χριστού. Δεν έχω χρόνο να
μπω σ ' αυτό εδώ. Αλλά ο Εωσφόρος συγχωνεύεται με τον πατέρα
και τον Χριστό για να συνεχίσει με μια τεράστια εξαπάτηση.
Αυτή είναι η βάση του μυστηρίου Βαβυλώνα και τη θρησκεία
της, η οποία ήρθε μέσα από την Αγία Γραφή/Βαβέλ, η οποία είναι
σύγχυση σε εκείνους που δεν ταξινομούν μέσα από αυτό σωστά.
Τώρα αφήστε μας να μπούμε στα κρυμμένα μυστήρια ως προς
το τι εκτυλίσσεται σε αυτόν τον πλανήτη και γιατί.
Όπως έχουμε μάθει Jacob ο οποίος ονομάστηκε το Ισραήλ είχε
δώδεκα γιους, δέκα από αυτούς τους γιους ήταν να πάει για να
γίνει έθνη ως σπόρος τους μεταφέρονται εις τις τέσσερις γωνιές
της γης.
Από αυτά τα παιδιά, ένα μόνο μέρος της γενεαλογίας του
Ιούδα θα πάει για να κυβερνήσει τη γη ως βασιλείς, βασιλιάδες και
βασίλισσες, όπως αυτή που μεταφέρει το σκήπτρο. Αυτό είναι το
νόημα της λέξης επικρατεί ή κανόνας πάνω, η οποία δόθηκε στον
Ιακώβ.
Σκήπτρο: ένα τελετουργικό προσωπικό, ράβδος, ή ραβδί που
χρησιμοποιείται ως έμβλημα ενός αρχή του μονάρχη.
Τα παιδιά του Ιούδα από μια συγκεκριμένη γενεαλογία, θα
καθίσει πάνω σε θρόνους πάνω από τον κόσμο, αλλά δεν θα ήταν
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ακόμα η Κωδικοποιημένες Ισραήλ. Αυτό το σκήπτρο δεν ισχύει για
όλους τους γιους του Ιούδα, μόνο ένα κλάσμα από αυτά, μία μόνο
γενεαλογία.
Το υπόλοιπο των γιων ή των Εβραίων του Ιούδα είναι όπως
όλοι οι άλλοι ως σπόροι διάσπαρτα στους τέσσερις ανέμους που
αναμιγνύουν μαζί τόσο καλό και το κακό, όπως είναι κάθε φυλή
στη γη.
Από την γενεαλογία του Levi αυτά θα γίνει η ιεροσύνη, θα
μπορούσε κανείς να πει τις μυστικές κοινωνίες και τη θρησκευτική
πτυχή της λατρείας αυτού του μοντέλου.
Οι άλλοι γιοι θα γίνονταν έθνη, όπως σημειώνεται ανωτέρω,
όπως Dan τοποθέτησε το σημάδι του όπου προσγειώθηκε πάντα και
επομένως οι θέσεις όπως τη Δανία είναι αποκαλυπτικές όπου Dan
και τα παιδιά του έληξαν. Η Ιρλανδία είναι μια θέση των παιδιών
του Dan.
Τώρα είναι σημαντικό να μην κοιτάξετε αυτά τα έθνη ως
αμόλυντη. Λες και οι άνθρωποι παρέμεναν pureblooded. Δεν είναι
έτσι. Το αίμα τους έχει αναμιχθεί σε όλη τη γη, αν και οι κοινωνικοί
πολιτισμοί είναι κάπως καθαρότεροι. Η μόνη αποκαλυπτική περιοχή
μεγάλης σπουδαιότητας σε αυτήν την διατριβή είναι η ενιαία
γενεαλογία που είναι σημαντική για τον κανόνα αίματος.
Εκτός από αυτό, όλο το αίμα έχει αναμιχθεί τώρα. Συνεπώς, οι
φυλετικές διακρίσεις δεν αποτελούν επιλογή. Μόνο ο Σατανάς
επιθυμεί και προσπαθεί να ρίξει εχθρότητα στις φλόγες για να
δημιουργήσει φυλετικό μίσος. Αυτό δεν είναι για αγώνες ανά πω,
αλλά φιλοξενεί μεταφορέα.
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Είναι τόσο πολύ κρίσιμο να κατανοήσουν, ότι
θρήσκευμα και το χρώμα είναι μόνο σημαντικό για τον
και τον Σατανά. Ο πατέρας και η μητέρα αγαπούν όλα
τους το ίδιο, και δεν έχει σημασία τι avatar ψυχή
καλυμμένο κάτω.

η φυλή,
Εωσφόρο
τα παιδιά
σας είναι

Η ψυχή σου μέσα είναι το μόνο που έχει σημασία. Όποιος
πάρει
αναδεύεται
με
φυλετικό
μίσος
και
πολιτιστικές
προκαταλήψεις είναι εντελώς λείπει το σήμα. Ο πολιτισμός και η
φυλή δεν είναι τίποτα περισσότερο από την προγραμματισμένη
μήτρα για να παραπλανήσουν.
Είτε είστε μαύρο, Εβραϊκό, καυκάσιο, ανατολίτικο ή Ινδικό,
όλα τα είδωλα σκάφος κατέχουν είτε το σπόρο του σκότους ή το
σπόρο του φωτός. Η μόνη σου διάκριση είναι οι καρποί του
πνεύματος. Μέσω αυτών των καρπών κάποιος πρέπει να γνωρίζει
την εσωτερική αγνότητα της θείας καταγωγής του ή την έλλειψή
της.
Όταν το όνομα του Ιακώβ άλλαξε στο Ισραήλ, το οποίο
σημαίνει ότι εκείνοι που ακολουθούν το Θεό RA, ή οι λάτρεις του
Θεού Κυρ ή οι οπαδοί του Λούσιφερ. Είχε ένα πολύ σημαντικό
νόημα.
Το Ισραήλ έγινε κώδικας για το μέλλον. Δεν έχει να κάνει με
το όνομα μιας φυλής ανθρώπων. Και αυτό θα γίνει προφανές,
διότι το πραγματικό μέλλον του Ισραήλ είναι ένα μείγμα από κάθε
φυλή, θρήσκευμα και το χρώμα στη γη.
Jacob/Ισραήλ δεν πέρασε το όνομα του Ισραήλ, εις τους
δώδεκα γιους του. Ως εκ τούτου, ούτε, Ρούμπεν, Συμεών, Levi,
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Ιούδας, Dan, Νεφθαλί, Γκαντ, Άσερ, Ισσάχαρ, ζέμπιουλον, Ιωσήφ
ή Benjamin... μετέφερε το όνομα του Ισραήλ.
Αυτά τα πράγματα είναι όλα αποκάλυψε στη Βίβλο, αλλά
παραβλέπεται επειδή οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τον κώδικα.
Θα πρέπει να είναι προφανές από τώρα ότι υπάρχουν και πάντα
έχει δύο κώδικες στη Βίβλο το ένα είναι ο κώδικας που αναφέρεται
από τον Χριστό μέσα από τα μυστήρια του, όπως η καλή λέξη που
φυτεύτηκαν στη γη.
Το άλλο είναι το μυστήριο Babylon κώδικα του Λούσιφερ που
ήταν επίσης φυτευτεί δίπλα-δίπλα με τον αληθινό κώδικα. Κύριε
Φελπς, η δουλειά σας είναι να διαχωρίσετε τους δύο κώδικες πριν
τελειώσει η ταινία, η κασέτα θα αυτοκαταστραφεί στιγμιαία.
Για όσους από εσάς δεν θυμάστε, αυτό ήταν από την
παράσταση, «αδύνατη αποστολή» τηλεοπτική σειρά μεταξύ 66»73».
Οι Εβραίοι δεν είναι το Ισραήλ, Ρούμπεν δεν είναι το Ισραήλ.
Δεν είναι καν Joseph είναι το Ισραήλ, αν και καλείται η πέτρα του
Ισραήλ, επειδή είναι ο πατέρας σε εκείνους που θα αναλάβουν το
νέο όνομα του Ιακώβ του Ισραήλ, καθώς και αυτός είναι
αναφαίρετο δικαίωμα του Ιακώβ του την υπόσχεση.
Ο Τζέικομπ δεν έδωσε ποτέ το όνομα Ισραήλ στους γιους του.
Αυτό είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τον κώδικα του μυστηρίου
Βαβυλώνα.
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(16) Ιωσήφ ο πατέρας στο Ισραήλ
Αν και ο Ιούδας ήταν ο νομοθέτης και κρατούσε το σκήπτρο,
και Levi ήταν το υψηλό ιερατείο. Όταν ο Ιακώβ πέρασε τελικά το
όνομά του, το Ισραήλ, πήγε να του, αιγυπτιακή εβραϊκή εγγόνια
του.
Η γενεαλογία του Ιωσήφ είναι μία από τις μεγάλες εισαγωγές.
Οι περισσότεροι γνωρίζουν την ιστορία του Ιωσήφ και το παλτό
των πολλών χρωμάτων. Επίσης, πώς ο Ιωσήφ πουλήθηκε στη
σκλαβιά και έφυγε για νεκρό από τα έντεκα αδέλφια του.
Είναι σε είδος όπως αυτό των δώδεκα μαθητών, πώς ο ένας
αδελφός αδερφός Ιούδας θεωρήθηκε νεκρός μεταξύ των δώδεκα,
αλλά έπαιζε ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την περαιτέρω
αντιπροσωπεύουν τον κώδικα.
Πιστεύω ότι αυτό αποκαλύπτει ότι ο Ιούδας έπαιζε μόνο το
μέρος του σε ένα ρόλο για να προδώσει τον Χριστό, ώστε το κλειδί
κώδικα θα πρέπει να δοθεί για να κατανοήσουμε ότι αναφερόταν
στην προδοσία του Ιακώβ του ίσα.
Σε κάποια χαμένα έγγραφα που υποτίθεται ότι έγραψε ο
Ιούδας, αποκάλυψε αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι εργαζόταν με
τον Ιησού για να παίξει αυτό το ρόλο για να εκπληρώσει τις γραφές,
αλλά λίγοι κατάλαβαν τι σήμαινε αυτό.
Δεν ήταν εκπληρώνοντας έτσι θα μπορούσε να γίνει ο γιος του
όλεθρο, ήταν εκπληρώνοντας γραφή για να αποδείξει ποιος Jacob
ήταν και η προκύπτουσα γενεαλογία του Ιούδα που έφερε σε μια
ψευδή Χριστό.
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Τώρα ο Τζόζεφ ήταν ο αγαπημένος του Τζέικομπ. Και όταν
έμαθε την είδηση ότι ο Ιωσήφ είχε σκοτωθεί από ένα άγριο ζώο, το
οποίο ήταν το ψέμα που τα αδέρφια του επινόησαν. Έδειξαν Jacob
το παλτό που του δόθηκε από τον Ιακώβ και ήταν κουρέλια,
σχισμένο και γεμάτο με αίμα των ζώων.
Η ιστορία έπαιξε ότι ο Ιωσήφ πουλήθηκε στη σκλαβιά στην
Αίγυπτο. Τώρα που δεν μπορώ να ξοδέψω πολύ χρόνο σε αυτή την
περιοχή. Joseph θα γίνει πολύ ισχυρό στην Αίγυπτο, λόγω των
ερμηνειών των ονείρων του, ή τουλάχιστον αυτό είναι που οι
συντάκτες ήθελαν να πιστεύουμε.
Τελικά, ο Ιωσήφ έγινε δεύτερος στη διοίκηση της Αιγύπτου
κάτω από έναν από τους κυβερνώντες του Φαραώ.
Αυτό που η Βίβλος δεν αποκαλύπτει, αλλά αιγυπτιακό ρεκόρ
φαίνεται να δείχνει ότι ο Ιωσήφ, δηλαδή. Γιοσέφ ή ιμούθης,
προήλθε από μια γραμμή του ίδιου του Φαραώ που προέρχονται
από πριν και μέσω της γενεαλογίας του Αβραάμ προπάππου του.
Περισσότερα για αυτό, "η απαγορευμένη κληρονομιά των θεών."
Αυτοί ονομάζονταν ποιμένας βασιλιάδες και ήταν μια
διαφορετική ομάδα από τους αρχικούς Φαραώ. Και αυτοί οι
ποιμένες βασιλιάδες κυβέρνησε από μια άλλη περιοχή στην Αίγυπτο
ως δύο Φαραώ κυβέρνησε και τα δύο μέρη της κατώτερης και
ανώτερης αρχαίας πόλης.
Οι ποιμένες βασιλιάδες κυβέρνησε πλάι-πλάι με τους άλλους
κυβερνήτες αυτής της γης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν από το
σκοτεινό σπόρο, αλλά ήταν αναμεμειγμένα στον κόσμο. Θυμηθείτε
μετά την πλημμύρα οι σπόροι ήταν όλα αναμειγνύονται.
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Ο Τζόζεφ ήταν σε μια γενεαλογία των Φαραώ των βασιλιάδων
των βοσκών. Και ήταν δύο γιοι του Εφραίμ και Μανασσή
γεννήθηκε εις αυτόν μέσω της αιγυπτιακής συζύγου του, που είχε
τελικά το κωδικό όνομα, το Ισραήλ, που τους δόθηκε.
Τώρα γιατί είναι αυτό σημαντικό; Και πώς θα μπορούσε το
Ισραήλ να προέρχεται από αιγυπτιακό αίμα, αν αυτή είναι η
εβραϊκή φυλή των ανθρώπων. Ο όρος εδώ διαφοροποιεί μεταξύ
των παιδιών του Ισραήλ που είναι γνωστά ως Ισραηλίτες εναντίον
του κώδικα όνομα του Ισραήλ, το οποίο παραδόθηκε στα παιδιά
του Ιωσήφ για να αντιπροσωπεύσει ποιοι θα γίνονταν τελικά από
το σχέδιο.
Τώρα, θα πρέπει να διαβάσετε την ιστορία πώς αυτή η
ευλογία/κατάρα ήρθε για τον εαυτό σας.
"Γένεση 48/1-22"Και ήρθε να περάσει μετά από αυτά τα
πράγματα, ότι ένας είπε ο Ιωσήφ, Ιδού, ο πατέρας σου είναι
άρρωστος: και πήρε μαζί του δύο γιους του, Μανασσή και Εφραίμ.
Και ένας είπε Jacob, και είπε, Ιδού, ο γιος σας Joseph έρχεται
σε σας: και το Ισραήλ ενίσχυσε τον εαυτό του, και κάθισε πάνω
στο κρεβάτι.” (Σε αυτό το σημείο στο χρόνο Jacob ήταν πολύ
παλιά και κοντά στο θάνατο, και αυτός Ήταν Μόνο γνωστή
ως, Ισραήλ, αυτό ήταν τώρα το όνομά του ότι πέρασε)
Και το Ισραήλ είπε προς τον Ιωσήφ, ο Παντοδύναμος Θεός
(YHVH) εμφανίστηκε σε μένα στο Luz στη γη του καναν, και
ευλόγησε με.
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Και μου είπε, Ιδού, θα σε κάνω καρποφόρο, και θα σε
πολλαπλασιάσω, και θα σου κάνω ένα πλήθος Εθνών; και θα
δώσει αυτή τη γη στο σπόρο σου μετά από σένα για μια αιώνια
κατοχή.
Πολλά παγιδευτεί εδώ νομίζοντας ότι ήταν να πάρει μόνο τη
γη του καναν δεδομένου ότι είναι όπου αναφέρει αυτούς τους
ανθρώπους ήταν. Θα έρθει τελικά να συνειδητοποιήσουν πολλά
από αυτό ήταν μια εξαπάτηση για να ρίξει από το μέγεθος του πόσο
μεγάλη αυτοί οι άνθρωποι θα γίνουν, δεν ήταν μόνο Κανάν, θα
κυβερνήσει πάνω, αλλά ολόκληρο τον κόσμο.
Ωστόσο, για να σημειωθεί: το γεγονός ότι αναφέρει ότι οι
σπόροι τους θα γίνει ένα πλήθος Εθνών, προφανώς αναφέρεται σε
πολύ περισσότερα από Κανάν.
Συνεχίζοντας... "Και τώρα οι δύο γιοι σου, Εφραίμ και
Μανασσή, που γεννήθηκαν εις σοι στη γη της Αιγύπτου πριν έρθω
σε σένα στην Αίγυπτο, είναι δικοί μου. όπως ο Ρούμπεν και ο
Συμεών, θα mΕιναι.
Και το θέμα σας, το οποίο εσείς παίρνει μετά από τους, θα
είναι λεπτός, και θα κληθεί μετά από το όνομα των αδελφών τους
στην κληρονομιά τους.
Και το Ισραήλ έκρινε τον Ιωσήφ’γιοι του, και είπε, ποιοι είναι
αυτοί;
Και ο Ιωσήφ είπε στον πατέρα του ότι είναι γιοι μου, τους
οποίους ο Θεός μου έδωσε σ ' αυτό το μέρος. Και είπε, φέρ ' τους,
προσεύχομαι σ ' εμένα, και θα τους ευλογήσω.
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Τώρα τα μάτια του Ισραήλ ήταν αμυδρό για την ηλικία, έτσι
ώστε δεν μπορούσε να δει. Και τους έφερε κοντά σ ' αυτόν. και
τους φίλησε, και τους αγκάλιασε.
Και το Ισραήλ είπε στον Ιωσήφ, δεν είχα σκεφτεί να δω το
πρόσωπό σου: και, Lo, ο Θεός μου έδειξε και τον σπόρο σου. “
(Τώρα θυμηθείτε τη γυναίκα του Ιωσήφ ήταν αιγυπτιακή,
και αν οι Αιγύπτιοι δεν είχαν ήδη συνδεθεί μέσω του αίματος
στους Εβραίους, τότε αυτό δεν θα μπορούσε να είναι σπόρος
του Ιακώβ, αλλά όπως σας τώρα συνειδητοποιούν από αυτό
το γεγονός, είναι Πραγματικά Είναι σπόρων του αν είναι
μέρος αιγυπτιακή ή όχι. Είναι βecause του δευτερογενούς
αίματοςΓραμμή που έτρεξε μέσω της Αιγύπτου Μέσω
Ποιμένας βασιλιάδων)
Και ο Ιωσήφ τους έβγαλε από τα γόνατά του, και έσκυψε με το
πρόσωπό του στη γη.
Και Joseph πήρε τους δύο, Εφραίμ στο δεξί του χέρι προς το
αριστερό χέρι του Ισραήλ, και Μανασσή στο αριστερό του χέρι
προς το δεξί χέρι του Ισραήλ, και τους έφερε κοντά σ ' αυτόν.
Και το Ισραήλ άπλωσε το δεξί του χέρι, και το έθεσε πάνω στο
κεφάλι του Εφραίμ, ο οποίος ήταν ο νεότερος, και το αριστερό του
χέρι πάνω στο κεφάλι του Μανασσή, καθοδηγώντας τα χέρια του
με πρόθεση. για Μανασσή ήταν ο πρωτότοκος. (Εδώ είναι το
μεγάλο διακόπτη)
Και ευλόγησε τον Ιωσήφ, και είπε, ο Θεός, πριν από τον οποίο
ο πατέρας μου Αβραάμ και ο Ισαάκ περπάτησε, ο Θεός που μου
τρέφονται όλη τη ζωή μου καιρό εις αυτή την ημέρα.
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Ο άγγελος που μου εξαγοράζονται από όλα τα κακά, ευλογεί
τα παλικάρια? καιαφήστε το όνομά μου» να ονομαστεί σε
αυτούς, (εδώ αναγνωρίζουμε ότι ο Jacob δίνει το όνομά του
«Ισραήλ» σε αυτούς τους δύο γιους, Μόνο και το όνομα του
Αβραάμ και του Ισαάκ του πατέρα μου. και να τους αφήσουμε να
αναπτυχθούν σε ένα πλήθος στη μέση της γης.”
(σπαρμένος σε όλο τον κόσμο? Ο Αβραάμ και ο Ισαάκ
ήταν επίσης οι πατέρες του σπόρου. Εδώ είναι που έρχεσαι
να μάθεις για τους γιούς του Ισαάκ. Στην ιστορία, ήταν
γνωστοί ως Σάξονες.)
Ανακοίνωση επίσης Jacob ισχυρίζεται ότι ήταν ευλογημένος
από έναν άγγελο και συγχώρεσε από όλα τα κακά. Αυτό
προστέθηκε για να κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι το
τέχνασμα που έπαιξε για τον Ισαάκ συγχώρησε.
Εντούτοις, οι άγγελοι δεν μπορούν να συγχωρήσουν ή να
εξαργυρώσουν εκτός αν είναι ένας πεσμένος άγγελος που κάνει το.
Και έτσι, η κλοπή της υπόσχεσης του νόμιμου κληρονόμου απλά
σύρθηκε κάτω από το χαλί. Λοιπόν ξέρουμε διαφορετικά Τώρα,
έτσι δεν είναι;
Και όταν ο Ιωσήφ είδε ότι ο πατέρας του έβαλε το δεξί του
χέρι πάνω στο κεφάλι του Εφραίμ, τον δυσευχαριστεί: και κράτησε
το χέρι του πατέρα του, για να το αφαιρέσει από το κεφάλι του
Εφραίμ προς το κεφάλι του Μανασσή.
Και ο Ιωσήφ είπε στον πατέρα του, όχι έτσι, ο πατέρας μου:
για Μανασσή είναι ο πρωτότοκος? Βάλε το δεξί σου χέρι πάνω στο
κεφάλι του.
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Και ο πατέρας του αρνήθηκε, και είπε, το ξέρω, ο γιος μου, το
ξέρω: επίσης, θα γίνει ένα έθνος, και αυτός επίσης θα είναι
μεγάλη: αλλά πραγματικά του Νεότερος ο αδελφός θα είναι
μεγαλύτερος από αυτόν, και ο σπόρος του θα γίνει πλήθος
(Κοινοπολιτείας) των Εθνών...και οι βασιλιάδες θα βγαίνουν από
τα σπλάχνα σου. (Είναι ο Ιούδας που κρατά το βασιλικό
σκήπτρο)
Γένεση 49/10 "Το σκήπτρο δεν θα απομακρυνθεί από τον
Ιούδα, ούτε ένα νομοθέτης ανάμεσα στα πόδια του, μέχρι Σάιλο
Έλα και σ ' αυτόν θα γίνει η Σύναξη των ανθρώπων.”
Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό το σάιλο είναι ο Χριστός. Λέω ότι
έχει ένα διττό νόημα, ένα που εκπροσωπεί τον αληθινό Χριστό ο
άλλος που εκπροσωπεί τον ψευδή Χριστό.
Ωστόσο, αν κοιτάξετε προσεκτικά και να συνειδητοποιήσουν τα
λόγια ήταν διακριτικά άλλαξε για να αλλάξετε την έννοια, σάιλο
προέρχεται από μια λέξη που δεν σημαίνει ότι βασίζεται σε «κάτι
που ανήκει σε ένα», όπως ένας λαός που ανήκουν σε κάποιον,
όπως και οι Ισραηλίτες που ανήκουν στο Θεό τους. Το όνομα
υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύει ένα μέρος της ειρήνης όχι
απαραίτητα ως πρόσωπο.
Είναι επίσης πιθανό το σάιλο να έχει γραφτεί λανθασμένα
σκόπιμα, μπορεί να ήταν, Sheol ή SHEE-OHL που είναι ο τόπος του
Σατανά στην κόλαση. Η προφορά του είναι Shē· lō, δεν χρειάζεται
ένας επιστήμονας πυραύλων για να δει θα μπορούσε να ήταν μια
παράσταση με λέξεις, ως σάιλο.
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Τώρα Sheol εκπροσωπεί επίσης όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν
μετά πεθαίνουν. Αντιπροσωπεύει τους ανθρώπους σκιά ή άρχοντες
σκιά που παίρνουν την ψυχή στο σκοτάδι για να εισέλθουν στη
σήραγγα του φωτός που θα επαναφυτευτούν και πάλι.
Το βασιλικό σκήπτρο των γραμμών αίματος σε αυτόν τον
κόσμο είναι του διαβόλου όχι του πατέρα. Και πάλι, επαναλαμβάνω,
αυτός ο κόσμος ούτε τα βασίλειά του είναι του πατέρα και της
μητέρας.
"... Και τους ευλόγησε εκείνη την ημέρα, λέγοντας, σε σένα θα
το Ισραήλ ευλογεί, λέγοντας, ο Θεός να σας ως Εφραίμ και ως
Μανασσή: και έβαλε τον Εφραίμ Πριν Μανασσή.”
(Εφραίμ σε όλη το μέλλον από αυτή τη στιγμή θα λάβει
την κληρονομικότητα υπόσχεση πρώτη και είναι η ευλογία
του πρωτότοκου, θα είναι πάντα A Μεγαλύτερη Ευλογία Από
ακόμη και τι ο αδερφός του Μανασσή δόθηκε, ακόμη και αν
Μανασσή γίνεται πιο ισχυρή. Μανασσή Θα Μόνο Λάβετε a
δευτεροβάθμια ευλογία, δηλαδή ατημέλητη δευτερόλεπτα)
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(17) Οι γιοι του Συμφώνου, ΗΠΑ και οι
Βρετανοί
Οι δύο γιοι του Ιωσήφ θα γίνουν γνωστοί ως οι γιοι της
διαθήκης.
Στη Γένεση 49, Jacob/Ισραήλ αρχίζει να εξηγεί τι ευλογίες ή
κατάρες θα απονεμηθεί κατά δώδεκα γιους του. Αλλά ήταν μέσω
Joseph που κλήθηκε, η πέτρα του Ισραήλ που θα λάβει τελικά την
ευλογία και το όνομα Ισραήλ που τοποθετείται επάνω στους δύο
γιους του. Αυτός είναι ο κώδικας.
Τώρα, ανά την ευλογία, Εφραίμ ήταν να γίνει ένα πλήθος των
Εθνών, όπου βασιλιάδες και βασίλισσες θα κυβερνήσει επίσης μέσα
από τη γη του, και ο σπόρος του θα εξαπλωθεί σε όλη τη γη.
Αυτή είναι η ανάμειξη των σπόρων συνολικά επάνω στο
πρόσωπο του πλανήτη.
Επίσης, το σκήπτρο θα βρεθεί σε Εφραίμ, που σημαίνει μια
ειδική γενεαλογία του Ιούδα ο οποίος είναι ο γιος που φέρει το
σκήπτρο, θα αναλάβει το ρόλο του δικαιώματος διαβίωσης μέσα
στη σφαίρα του Εφραίμ.
Η σύμβαση που πέρασε κάτω για να Εφραίμ ήταν απλά γνωστή
ως το σύμφωνο, πέρασε κάτω από τον πατέρα εις τα παιδιά τους
από τον Αβραάμ για κάτω για να Εφραίμ. Ήταν γνωστή ως η
διαθήκη του γιου.
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Αυτά ήταν παιδιά της διαθήκης, ή άνδρες της διαθήκης. Στην
αρχαία εβραϊκή, ήταν γνωστή ως Bĕriyth iysh, που σημαίνει
"άνθρωπος της διαθήκης".
Ο όρος Σύμφωνο είναι γραμμένο στα Εβραϊκά, όπως αυτό,
«βĕriyth» ή (BA-REETH). Και η λέξη «άνθρωπος/γιος» φαίνεται
σαν αυτό, «iysh» ή (EESH,) αυτό είναι σε αντίθεση με τις γυναίκες
ή τα θηλυκά. Αρχικά ο άνθρωπος ήταν απλά Adam και Adam ήταν
τόσο αρσενικό και θηλυκό, αλλά «ish» αντιπροσωπεύει το αρσενικό
σε σχέση με το θηλυκό. Είναι ανδρική γενιά.
Ως εκ τούτου, το όνομα του Υιού του Συμφώνου είναι Bĕriythiysh.
Όπως προφέρεις τον όρο, Bĕriyth-iysh, είναι προφανές πώς
συγκρίνει φωνητικά με ένα άλλο όνομα που χρησιμοποιούμε συχνά
σε αυτόν τον κόσμο Ονομάζεται, ‘Βρετανική.’ Καθώς τα φωνήεντα
προστέθηκαν πολύ αργότερα, και οι δύο αυτοί όροι προέρχονται
από ' BRTSH '.
Πιστεύετε πραγματικά ότι αυτό ήταν μια σύμπτωση το γεγονός
ότι ένα όνομα αποκάλυψε στα εβραϊκά ως ο γιος του Συμφώνου,
το οποίο είναι το όνομα κώδικα του Ισραήλ, θα εμφανιστεί
αργότερα ως «Βρετανοί» πολλούς αιώνες στο μέλλον μετά από
αυτό το σύμφωνο έγινε;
Είναι ενδιαφέρον το ότι δεν υπάρχει πραγματικός Ορισμός
ούτε για τις λέξεις της Βρετανίας ή της Βρετανίας, εκτός από τα
νησιά που αποτελούν το Ηνωμένο Βασίλειο ή τους ανθρώπους που
ζουν εκεί, ή τους γιους της Βρετανίας.
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Θεωρώ ότι είναι nefariously περίεργο το πώς ο πραγματικός
ορισμός του, όπου ο όρος «Βρετανοί» προέρχεται από είναι όλα,
αλλά θαμμένος για να κρύψει το μυστικό του ποιοι πραγματικά
είναι.
Δεν ξέρω πόσο περισσότερες αποδείξεις θα χρειαζόταν από το
να κατανοήσει τη Βρετανία είναι η σύγχρονη Εφραίμ.
Σε ένα χρόνο ο ήλιος δεν έθεσε ποτέ στη βρετανική σημαία
λόγω της κυβέρνησης και του μονάρχη του επίσημου κανόνα έξω
από τα σύνορά του, που κυβερνά πέρα από πολλά έθνη του
πλανήτη.
Η Βρετανία κυβέρνησε ολόκληρο τον κόσμο και κατείχε και
κατείχε εδάφη και ήταν η κυρίαρχη κυβέρνηση του λαού από όλες
τις γλώσσες, που εκπροσωπούν τα ύδατα. Και ονομαζόταν, η
«Κοινοπολιτεία των Εθνών.
Ο μονάρχης στη Βρετανία, η βασιλεύοντας βασιλιάδες και
βασίλισσες που σχετίζονται με σχεδόν όλους τους θρόνους στη γη,
είναι η απόφαση σκήπτρο πάνω από πολλά έθνη, σε τόσα πολλά,
έτσι ώστε αυτά τα άλλα έθνη κοίταξε τον βασιλιά και τη βασίλισσα
ως δική τους, ακόμη και ως σήμερα, δηλαδή τον Καναδά ,
Αυστραλία, και ακόμη και πριν από την αλλαγή, το Χονγκ Κονγκ,
κλπ.
Βρετανία ως το Bĕriyth-iysh είναι ο φημισμένος Εφραίμ που
πριν από πολύ καιρό προβλέπεται να αποφανθεί ένα μεγάλο μέρος
αυτής της γης, αλλά το πραγματικό του όνομα είναι το
κωδικοποιημένο Ισραήλ από Jacob ο σφετεριστής.
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Και όμως δεν σταματά εκεί, Μανασσή ήταν επίσης
προβλέπεται να γίνει μια ενιαίο μεγάλο έθνος μετά Εφραίμ, και
Μανασσή θα κερδίσει επίσης την ευλογία του ως ένα ισχυρό
Βασίλειο, αλλά θα είναι διέπεται εσωτερικά. (πολλά κράτη μέσα
του) Δεν θα έχει σχεδόν τόσο κυρίαρχο κανόνα σε σχέση με άλλα
έθνη πέρα από το βασίλειό του, εκτός αν πρόκειται για στρατιωτική
ή οικονομική εισβολή σε άλλα εδάφη.
Τι ενιαίο έθνος που ήρθε μετά τη βρετανική αυτοκρατορία
πήγε για να γίνει ένα ισχυρό λαό και έθνος;
Προφανώς, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αμερική
γεννήθηκε από τη Βρετανία από την ίδρυσή της μέσω των
προσκυνητών, όταν Προτεστάντες Χριστιανοί οι οποίοι ήταν το
σπάσιμο μακριά από το στέμμα αναζητώντας μια χώρα της δικής
τους, ταξίδεψε σε όλο τον Ατλαντικό για την πρακτική νέα πίστη
τους, καθώς έφυγαν από το Isle βασίλεια και ήρθε στο Νέο κόσμο
σε περίπου 1620AD.
Τζέιμσταουν τελικά ιδρύθηκε και στη συνέχεια οι αμερικανικές
αποικίες άρχισαν αργά να εξελίσσονται στο δικαίωμά τους, καθώς
διαχωρίζονται από την αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, μέχρι την
Great RΕξέλιξη, όπου η Αμερική έγινε τελικά ότι «ενιαίο μεγάλο
έθνος’ σύμφωνα με το νέο σύμφωνο, ως ευλογία του δεύτερου
Υιού που ονομάζεται, Μανασσή-Ισραήλ.
Ωστόσο, η Αμερική ποτέ δεν διαχωρίζονται, μόλις έγινε το
δευτεροβάθμιο Ισραήλ, όπου Εφραίμ, Μεγάλη Βρετανία θα
εξακολουθούν να συνδέονται σε μυστική και ακόμη και
αποκομίζοντας την ευημερία και τα οφέλη της Αμερικής από τη Fiat.
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Και αν και η Αμερική είναι πολύ πιο σύγχρονη με την έννοια
της τεχνολογίας, καθώς και η στρατιωτική δύναμη, ο πλούτος του
έθνους είναι ακόμα δανεικά από τη Βρετανία, όπως το νομισματικό
σύστημα ισχύος εξακολουθεί να χαιρετά από την, «πόλη του
Λονδίνου,» και δεν τις ΗΠΑ, όπως οι περισσότεροι πιστεύουν.
Το όνομα «Ισραήλ» ανήκει στη Μεγάλη Βρετανία και τις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και όχι στο μικροσκοπικό κομμάτι
γης στη Μέση Ανατολή. Αυτό δεν είναι τώρα ούτε έχει ποτέ το
Ισραήλ, είναι όμως, Σιών, ένα μυστικό κώδικα της κοινωνίας της
έδρας του Σατανά.
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(18) Σιωνισμού
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχετε κατά νου, Σιωνιστές δεν
είναι Εβραίοι. Πίσω περίπου 1000-έτη πριν, μια ομάδα είχε
αναλάβει τα Εβραϊκά τελωνεία και ενσωμάτωσε ακόμη και τις
πεποιθήσεις τους μαζί με τη γλώσσα από μια περιοχή
αποκαλούμενη, Khazaria της Ουκρανίας.
Κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής, οι Khazarian κατέκτησαν
τους Εβραίους, βίασαν και λεηλάτησαν τους ανθρώπους, και
ενσωματώθηκαν στα έθιμά τους και στις πεποιθήσεις τους και απλά
έγιναν ο λύκος στα ρούχα των προβάτων.
Θέλω να καταλάβετε πραγματικά ότι ο Σατανάς μπήκε στο
εβραϊκό σύστημα για να διαδραματίσει έναν ρόλο ως Azazael
αποδιοπομπαίος τράγος. Στην αποκάλυψη 3/9 αυτό το σενάριο
αποκαλύπτεται, "Ιδού, εγώ θα τους κάνει από τη συναγωγή του
Σατανά, που λένε ότι είναι Εβραίοι, και δεν είναι, αλλά κάνουν
ψέματα?”
Τώρα προσέξτε ότι όλα ξεκίνησαν περίπου 1000 χρόνια πριν,
όταν έγινε η ανάληψη. Η δημιουργία του συστήματος του Σατανά
στη γη είναι γνωστή ως σιωνισμού ξεκίνησε για τα 10Th Αιώνας ως
μικροσκοπική νεοσύστατη ομάδα.
Από εκεί, πολύ αργά και μεθοδικά Σιωνιστές τελικά διεισδύει
στον κόσμο και να δημιουργήσει την ψεύτικη πατρίδα στο Ισραήλ
της Μέσης Ανατολής για να γίνει το σπίτι των εκτοπισμένων
Εβραίων ανθρώπων που είχαν διάσπαρτα από το πρόσωπο της γης.
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Αλλά δεν ήταν η αληθινή πατρίδα., ήταν όλα μια πρόσοψη. Ο
κόσμος έχει οδηγήσει να πιστέψει ότι αυτό είναι οι εκλεκτοί του
Θεού που έχουν επιστρέψει στο σπίτι. Το γεγονός είναι, οι Εβραίοι
είναι από τον πατέρα τους Ιούδα. Ήταν διάσπαρτα σε όλο το
πρόσωπο της γης. Δεν έπρεπε ποτέ να επιστρέψουν στο σπίτι τους,
επειδή δεν είναι το Ισραήλ, είναι Ιούδας.
Γένεση 49/8 "Ιούδα, εσύ είσαι αυτός που οι αδελφοί σου θα
επαινέσουν: (Τα αδέλφια του Ιούδα θα τον επαινέσω) το χέρι
σου θα είναι στο λαιμό των εχθρών σου. (Αυτό δείχνει a βίαιη
δύναμη πάνω από άλλες φυλές έθνος) τα παιδιά του πατέρα
σου θα υποκλίνονται μπροστά σου." (Ξανά, αδελφοί του θα
υποκύψει πριν Ιούδα παρομοιάζεται εις Δικαιωμάτων)
Ο εβραϊκός λαός έχει εξαπατηθεί όπως κάθε άλλη φυλή στη γη,
και τώρα μια απάτη τους έχει αναλάβει και προσπαθούν να τους
μιμηθούν για να εξαπατήσει τον κόσμο. Ωστόσο, υπάρχει μια
μοναχική εβραϊκή γενεαλογία που εξακολουθεί να υπάρχει στο αίμα,
είναι το μπλε βασιλικό αίμα.
Σιών αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο βουνό αυξάνεται στη γη ως
ένα Βασίλειο για τον Σατανά ή τους ανθρώπους κώδικα που
ονομάζεται Σιωνιστές. Και όλα άρχισαν στο σύνθημα ακριβώς
περίπου 1000 χρόνια, πριν. Αυτό είναι ένα άλλο κλειδί για να
κατανοήσουμε την παγίδα που έχουμε κορόιδο σε. Ένα 1000-έτος
διαρκούς Βασίλειο χωρίς τέλος.
Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο Βασίλειο
παγκοσμίως, αλλά ποτέ δεν συμβαίνει, επειδή ο κόσμος ή το
πρόγραμμα έρχεται πάντα στο τέλος του και στη συνέχεια
επανέρχεται.
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Με αυτόν τον τρόπο ο Σατανάς χάνει πάντα την εξουσία του
στον Εωσφόρο στο τέλος των ημερών ως μέρος του σεναρίου,
εκπροσωπώντας τον μεγάλο πόλεμο στον ουρανό, όπου ο
Εωσφόρος έχει συσταθεί ως βασιλιάς του κόσμου «μέσω ενός
ανθρώπου». Και ο Σατανάς φαίνεται να έχει εξοριστεί και πάλι για
άλλα 1000 χρόνια, μέχρι να ελευθερωθεί και πάλι για να
δημιουργήσει τον παγκόσμιο όλεθρο. Όλα αυτά είναι ένας κώδικας.
Αυτό είναι μέρος της μεγάλης εξαπάτησης που δημιουργεί από
τις θρησκείες και τις μυστικές κοινωνίες για να κρατήσει τους
ανθρώπους μακρυά από την εκμάθηση του μυστικού της θρησκείας
μυστηρίου της Βαβυλώνας.
Έτσι,
όπως
αναφέρθηκε
νωρίτερα,
όταν
YVHV
ξαναπαντρεύτηκε το Ισραήλ, παντρεύτηκε το κωδικό όνομα Ισραήλ,
όχι οι Ισραηλίτες. Και το κωδικοποιημένο Ισραήλ είναι τώρα το
σύμφωνο Υιοί, ενώ οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους
Ισραηλίτες αναμειγνύονται στην Ευρώπη, γνωστή ως Σάξονες,
Κέλτες, Σκωτσέζοι, Ιρλανδικά, Ουαλικά και πολλά άλλα.
YHVH ήδη χώρισε τους Ισραηλίτες καθώς και τον Ιούδα πολύ
καιρό πριν. Ωστόσο, αυτό το νέο γάμο, ή νέο σύμφωνο (Bĕriythiysh) ήταν επιφέρει σε ένα διαφορετικό λαό, αλλά εξακολουθεί να
συνδέεται με την αρχική υπόσχεση του Jacob/Ισραήλ μέσω των
δύο γιων των ευλογίες του Ιωσήφ, αποκαλύπτοντας ότι οι σπόροι
τους θα διεισδύσει σε ολόκληρο τον κόσμο.
Ιερεμίας 3/8 "Και είδα, όταν για όλες τις αιτίες κατά τις οποίες
η οπισθοδρόμηση του Ισραήλ διέπραξε μοιχεία την είχα βάλει
μακριά, και της έδωσα ένα διαζύγιο.; Ωστόσο, η ύπουλη αδελφή
της Ιούδα δεν φοβόταν, αλλά πήγε και έπαιξε την πορνεία επίσης."
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Ως εκ τούτου, όταν μιλάμε για το Ισραήλ του σήμερα, δεν
είναι συνδεδεμένες με το αίμα των αρχαίων Ισραηλίτες. Είναι τώρα
ένα νέο σύμφωνο και ένα νέο λαό με το σπόρο εξαπλωθεί σε όλο
τον κόσμο ανάμειξη σε άλλους σπόρους.
Αυτός είναι ο λόγος αποκάλυψη 17 αποκάλυψε ότι τα ύδατα
της πόρνης κάθεται επάνω είναι, λαών, και πλήθη, και τα έθνη, και
γλώσσες. (Η Κοινοπολιτεία)
Ήταν YHVH που ευλόγησαν αυτά τα δύο έθνη να γίνουν
μεγάλες και ισχυρές αυτοκρατορίες. Και όλα έγιναν για να
δημιουργήσει αυτό που θα καταλήξει να είναι το Βασίλειο της
YHVH/Εωσφόρος πάνω σε αυτή τη γη μετά την τραγική και φρικτή
γεγονότα λαμβάνουν χώρα όπου το κωδικοποιημένο Ισραήλ θα
καεί με φωτιά και να καταστραφεί, και στη συνέχεια όλα θα
επανεκκινήσετε ξανά.
Όλα αυτά σχεδιάστηκαν πολύ νωρίτερα, αλλά όχι για κανένα
καλοπροαίρετο λόγο. Ήταν εξαιρετικά κακόβουλο.
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(19) Το νεκρό Ισραήλ & η επανεκκίνηση
Καθώς προχωράμε, υπάρχουν προφητείες που αποκαλύπτουν
ότι το νέο Ισραήλ θα τιμωρηθεί σε μεγάλο βαθμό. Αυτές οι
προφητείες του Ισραήλ όλα αναφέρονται στο κωδικοποιημένο
Ισραήλ του μέλλοντος, δηλαδή τώρα! Και είναι ως επί το πλείστον
αναφέρεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεδομένου ότι είναι η
τελευταία δύναμη στη γη πριν από το μεγάλο γεγονός.
Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, κάτι θα συμβεί που θα αλλάξει
την πορεία της Αμερικής έχει για, ένας άνθρωπος θα αυξηθεί για
την αποκατάσταση της Αμερικής και τους νόμους της, όπως ο
δικαστής του Ισραήλ για ένα σύντομο χρονικό διάστημα.
Περισσότερα αργότερα...
"ο λαός μου καταστράφηκε από έλλειψη γνώσης."
Αυτό που μαθαίνετε εδώ είναι ένα αντίγραφο της προφητείας
στην αποκάλυψη 18, όπου η γυναίκα ονομάζεται Βαβυλώνα και
είναι εντελώς τιμωρείται και καταστρέφεται.
Θα μάθεις ότι αυτό το μυστικό μήνυμα έχει προκαλέσει σε όλο
τον κόσμο να πιστεύει σε ένα ψέμα που είναι τόσο μεγαλιθικά που
θα είναι σχεδόν αδύνατο να ελευθερωθεί από.
Το Ισραήλ, η μεγάλη Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες
πρόκειται να γίνουν η μεγάλη πόρνη που ομιλείται στην
αποκάλυψη 17 και 18 ως μέρος του σχεδίου όχι μόνο για να τους
τιμωρήσει αλλά για να δημιουργήσει μια μια παγκόσμια
κυβερνητική κυβέρνηση με τη χρησιμοποίηση αυτών των δύο
Εθνών ως ευεργέτες με τα έξοδα του δικού τους πολίτη. Ωστόσο,
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είναι περίπλοκη
λεπτομερώς.

έτσι

μείνετε

μαζί

μου,

όπως

εξηγώ

αυτό

Οι Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό το σημείο στο χρόνο έχει
γίνει μια ρωμαϊκή Γερουσία τύπου της κυβέρνησης και το σύστημα
χρήματος είναι εξ ολοκλήρου Βαβυλώνα, η οποία εκδίδεται από την
Τράπεζα της Αγγλίας, η οποία παραβλέπει το ομοσπονδιακό
απόθεμα.
Αλλά όλο αυτό βασίζεται σε μυστικές δημιουργίες της
κοινωνίας κάτω από την πυραμίδα δομή του Λούσιφερ για τον
έλεγχο αυτού του κόσμου και να οδηγήσει σε μια παγκόσμια
κυβέρνηση που μας παίρνει πίσω 1000 χρόνια, όπου η διπλή Ρώμη,
δηλαδή η Τουρκία και η Ιταλία ήταν μέρος της Αγίας Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας , όπου ο Εωσφόρος θα κυβερνήσει ξανά το βασίλειό
του, με μια ράβδο από σίδερο.
Αυτή είναι η πραγματική παγκόσμια τάξη δεν είναι η νέα
παγκόσμια τάξη, γιατί αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Δεν μπορούμε να
προχωρήσουμε περαιτέρω στο μέλλον.
Και όταν πάμε πίσω 1000-χρόνια κατά τη διάρκεια του
χρόνου-βρόχου, ή την επαναφορά, ο Σατανάς, μέσα από την
εκκλησία στη Ρώμη, θα είναι για άλλη μια φορά να
αναδιαμορφώσει τα παγκόσμια γεγονότα διακριτικά, πίσω από τις
σκηνές, ενώ ο Εωσφόρος κυβερνά τον κόσμο, μέχρι ο Σατανάς στη
συνέχεια απελευθερώνεται από τον κόσμο 1000 , η οποία είναι
τώρα η ώρα μας. Και τότε ο Σατανάς αποδίδει τον εαυτό του στις
κυβερνήσεις του κόσμου μέσω της μεγάλης πόρνης. Είναι όλα ένα
επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα.
Το πρόβλημα είναι ότι το Βασίλειο του Λούσιφερ πρόκειται να
καθιερωθεί για να βασιλεύει πέρα από τον κόσμο του παρελθόντος
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όχι το μέλλον. Και η Βασιλεία του θα διαρκέσει για 1000-χρόνια
μέχρι ο Σατανάς είναι χαλαρά και πάλι για s σύντομη σεζόν.
Ο Σατανάς θα δοθεί δωρεάν βασιλεύει και πάλι, δεδομένου ότι
έχει ως επί το πλείστον υπόγεια και εργάζονται μέσω της Εκκλησίας
στη Ρώμη, όπου στη συνέχεια αρχίζει την καταστροφή του
«κωδικοποιημένο Ισραήλ» μέσω διείσδυσης, να επαναλάβει τη
διαδικασία σε αυτό το ατέρμονο διαβολική ιστορία. Όπως
δηλώθηκε, δεν υπάρχει τίποτα νέο κάτω από τον ήλιο, είναι όλα
ένα επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα.
Αυτό είναι ό, τι το βιβλίο της αποκάλυψης ήταν διδασκαλία, ότι
μετά το 1000-έτος Βασίλειο, ο Σατανάς είναι στη συνέχεια
κυκλοφόρησε ένα σύντομο χρονικό διάστημα για να εξαπατήσει και
πάλι ολόκληρο τον κόσμο.
Πολλοί πιστεύουν στο χριστιανικό κόσμο, ότι είναι ο Ιησούς
βασιλεύει στο βασίλειό του για 1000-χρόνια, και στη συνέχεια, στο
τέλος αυτής της 1000-χρόνια της ουτοπίας, ο Σατανάς
απελευθερώνεται και πάλι να βίδα τα πάντα, για να μάθετε πόσοι
άνθρωποι μπορούν να μπουν στον πειρασμό να ακολουθήσουν τον
Σατανά και πάλι.
Δεν ξύνετε το κεφάλι σας...; Γιατί ο Ιησούς θα απελευθερώσει
ποτέ τον Σατανά, και πάλι, για να εξαπατήσει ολόκληρο τον κόσμο
αφού πέρασε όλο αυτό το διάστημα τον καθαρισμό, ανά πω? ως
άρχοντας και ηγεμόνας του πλανήτη;
Αν ο Χριστός είναι τώρα άρχοντας και ηγεμόνας κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου, τότε οτιδήποτε επιτρέπει στον
Σατανά να επιστρέψει είναι επειδή ο Χριστός το επέτρεψε, ή ακόμα
και το συνέταξε. Γιατί ο Χριστός που είναι η επιτομή της διαφθοράς
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επιτρέπει τη διαφθορά της σύγχυσης που είναι Αντίχριστος, να
επιστρέψει στο βασίλειό του;
Κάτι δεν πάει καλά με αυτή την εικόνα. Όλα είναι σκόπιμα
παραποίηση.
Θυμήσου, ο πατέρας δεν δελεάζει κανέναν με κακό, ούτε
χρησιμοποιεί το κακό σε οποιαδήποτε μορφή. Έτσι, επιτρέποντας
Σατανά να απελευθερωθούν μετά την υποτιθέμενη αλήθεια Χριστός
έχει τον πλήρη έλεγχο, δεν αποτελεί καλό οιωνό για το ποιος είναι
αυτός ο Χριστός είναι πραγματικά. Προφανώς, αυτό αποκαλύπτει
ότι κάτι πολύ διαφορετικό συμβαίνει από ό, τι πολλοί έχουν πει.
Στην περιγραφή στην αποκάλυψη δηλώνει ότι μετά από τα
1000-έτη και έπειτα αφότου χαλαρώνει ο Σατανάς για έναν
σύντομο χρόνο που εξαπατά ολόκληρο τον κόσμο, κατόπιν ο
πατέρας θα έρθει στη γη για να βασιλεύει για πάντα.
Γιατί ο πατέρας να έρθει σε μια μικρή κηλίδα σκόνης σαν
πλανήτης για να βασιλεύει; Κυβερνά όλο το πνευματικό σύμπαν ως
εσωτερικό πνεύμα, όχι σαν ένα ον εξωτερικής μορφής.
Και γιατί λέει ότι ο πατέρας έρχεται στη γη για να καθίσει στο
θρόνο και για να κυβερνήσει για πάντα, αλλά έπειτα λέει, θα
υπάρξουν Νέοι Ουρανοί και νέα γη; Συγνώμη? Προφανώς δεν
μιλάμε γι ' αυτή τη γη, έτσι; Ή είμαστε; Ακόμα μπερδεμένος;
Στη συνέχεια, λέει ότι δεν θα υπάρξει ήλιος, για το φως του
πατέρα θα δώσει φως στον κόσμο. Προφανώς, υπάρχει κάτι
περίεργο σε όλη αυτή την περιγραφή.
Και να θυμάστε, είπε επίσης, ότι όταν ο Χριστός επέστρεψε ότι
αυτή η γη θα είναι το βασίλειό του για πάντα και ποτέ. Ωστόσο, για
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κάποιο λόγο είναι γύρισε πίσω στον πατέρα μετά από μια απλή
1000-χρόνια.
Φίλοι μου, αυτό που διαβάζετε είναι μια διπλή Περιγραφή της
αλήθειας αναμιγνύεται με το ψέμα. Είναι η πονηρή τέχνη της
εξαπάτησης που καλλιεργείται μακριά από τον Εωσφόρο, καθώς
αναμιγνύει το αληθινό Βασίλειο του πατέρα με την πεσμένη σφαίρα
του, ενώ προσπαθεί απεγνωσμένα να μιμηθεί τον πατέρα και τον
Χριστό.
Ο Εωσφόρος είναι ο Θεός αυτού του κόσμου, και κυβερνά από
το διάστημα από τους ουρανούς. Κυβερνά αυτόν τον κόσμο σε ένα
αιώνιο Βασίλειο χιλιάδων ετών. Και στο τέλος αυτού του 1000χρόνια, αυτός επιτρέπει στη συνέχεια ο Σατανάς να εξαπατήσει
ολόκληρο τον κόσμο και στη συνέχεια ο Εωσφόρος φαίνεται να
καθαρίσει όλα ως ο πατέρας αυτού του κόσμου, και στη συνέχεια
αρχίζει η διαδικασία ξανά από την αρχή. Αυτό είναι απερισκεψία!
Αυτό είναι όλα μέρος του μυστηρίου Βαβυλώνα θρησκεία,
όπου το κωδικοποιημένο Ισραήλ δεσμούς με την Αγία
Γραφή/Βαβέλ να παράγει μια θρησκεία μυστήριο του καλού και του
κακού, και χειροτερεύει από εδώ και πέρα.
Αυτό που πρόκειται να μάθετε είναι οι μπλε εκτυπώσεις για
αυτήν την εξαγορά που αποκαλύπτεται και είναι εκπληκτική και
ανησυχητική μόλις συνειδητοποιήσετε την αλήθεια.
Τώρα που καταλαβαίνετε ποιος είναι το πραγματικό Ισραήλ
και πώς όλα αυτά συστάθηκε, είναι καιρός να κατανοήσουμε την
πραγματική έννοια της προφητείας και του χρόνου-βρόχου.

183 | Σ ε λ ί δ α

και όλοι βλέποντας το μάτι

(20) Τι είναι η προφητεία
Τώρα ας αρχίσουμε να κατανοούμε τι είναι πραγματικά η
προφητεία και γιατί έχει δοθεί στον κόσμο. Αν κάποιος μπορεί να
δει στο μέλλον αυτό σημαίνει ότι έχει ήδη συμβεί.
Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως η πραγματική προφητική
διορατικότητα μιας χρονικής περιόδου που δεν έχει υπάρξει ακόμα.
Είτε τα γεγονότα του μέλλοντος έχουν ήδη παιχτεί, ή δεν υπάρχει
κανένας τρόπος να δει στο μέλλον.
Το γεγονός είναι, αν κάποιος θα μπορούσε να δει τα γεγονότα
του μέλλοντος, αν μάντης, Άγγελος ή ο Θεός τότε αυτό σημαίνει
ότι το μέλλον είναι ήδη σωζόμενο και να τεθεί σε πέτρα. Μην το
περιπλέκεις άλλο.
Η ιδέα ότι υπάρχει ένα μέλλον που δεν έχει συμβεί ακόμα,
είναι καθαρή ανοησία. Όποιος είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση
στο μέλλον, ούτως ή άλλως σχήμα ή μορφή, επαληθεύει ότι
υπάρχει ήδη. Ακριβώς όπως μια ταινία σε ένα DVD, ολόκληρη η
ταινία υπάρχει ήδη.
Είτε παρακολουθείτε την αρχή, τη μέση ή το τέλος, έχει ήδη
ολοκληρωθεί, και καθώς ο χρόνος κινείται προς τα εμπρός τελικά ο
καθένας που παρακολουθεί την ταινία θα αναγνωρίσει το ίδιο τέλος
που υπάρχει για όλους να μάρτυρας, συνεχώς.
Τώρα κάποιοι θα αμφιβάλλουν για την έννοια αυτή λέγοντας,
"είναι ένα προβλεπόμενο μέλλον, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ήδη
υπάρξει? σημαίνει απλά με βάση αυτό που συμβαίνει επί του
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παρόντος, ότι αυτές είναι οι καλύτερες
εκπλήρωση του εν λόγω γεγονότος.

αποδόσεις

για

την

Και πάλι, πλήρης παραλογισμός!
Με βάση τις πολύ μικρές και μακρές αποφάσεις από κάθε πηγή
διαβίωσης κάθε δευτερόλεπτο κάθε ημέρας, δεν υπάρχει κανένας
πιθανός τρόπος να είναι γνωστό τι το μέλλον κρατά βασισμένο στο
νόμο της ελεύθερης επιλογής εκτός αν έχει συμβεί ήδη.
Κάθε γενιά φέρνει σε γνωρίζει εξελίξεις? Μερικοί που θα
μπορούσαν να προβλεφθούν περισσότερο που δεν μπορούν. Κάθε
ανάπτυξη ή ενίσχυση μέσω του χρόνου, αλλάζει την
πολυπλοκότητα του κόσμου από τις αποδόσεις που είναι πέρα από
την αφομοίωση.
Κανείς ακόμη και στην στροφή του 20ου αιώνα δεν θα
μπορούσε να οραματιστεί μια ακρίβεια στον κόσμο που ζούμε
σήμερα, εκτός αν είχαν προηγουμένως γνώση της ύπαρξής του.
Και αυτό είναι το κλειδί, προφητεία ή προφητική διορατικότητα
δεν επέφερε κάποια υπέρμετρη ικανότητα να δούμε σε ένα μέλλον
που δεν έχει ακόμη υπάρξει. Κάποιος θα μπορούσε να είναι σε θέση
να μαντέψει σε ορισμένα στοιχεία ή ακόμη και ορισμένες φύσεις
που οφείλονται σε προϋπάρχοντα ζητήματα, αλλά η ακρίβεια του
όλα θα ήταν πολύ λείπει.
Αν προφητεία ήταν στην πραγματικότητα μια πραγματικότητα,
τότε η ελεύθερη επιλογή θα ήταν έξω από το παράθυρο και οι
άνθρωποι του κόσμου δεν θα ήταν τίποτα περισσότερο από ένα
B.O.R.G. δηλαδή βιολογικό ρομποτικό οργανισμό. Θα ήταν απλά
στατική παίκτες σε ένα παιχνίδι που έχει ήδη προ-σχεδιαστεί, αντί
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των διαδραστικών παικτών. Πρέπει να έχουμε ελεύθερη επιλογή
λόγω ενός κεντρικού νόμου αυτού του Βασιλείου.
Αυτό μας φέρνει στο λογικό σκεπτικό γεγονός, ότι ο μόνος
τρόπος για να δει κανείς ένα μέλλον είναι, επειδή έχει ήδη συμβεί.
Έχουμε ήδη κάνει τις επιλογές και τις αποφάσεις μας. Ακόμη και η
Βίβλος αποκαλύπτει αυτό και ακόμα λίγοι εάν οποιαδήποτε το
έχουν αναγνωρίσει πάντα πριν.
Θα παραδεχτώ ότι οι προφητικές εκφράσεις του παρελθόντος
έχουν έναν μυστηριώδη τρόπο να καταλήγει στην πραγματικότητα.
Και αν πιστεύετε σε αυτά ή όχι, τα γεγονότα που ήταν προφητεία
από μυριάδες διαφορετικούς πολιτισμούς, φαίνεται να εμφανίζεται
πάντα μια φορά κατανοητό, και εκπληρώνονται δικαίωμα στο
σύνθημα σε όλες τις γενιές.
Το πραγματικό ερώτημα είναι, πώς μπορούμε να έχουμε
ελεύθερη επιλογή θα είναι, αλλά για κάποιο μυστηριώδη λόγο
συνεχίζουμε να παίζουμε το ίδιο ή σχεδόν ίδιο σενάριο του κόσμου
από την αρχή μέχρι το τέλος; Αυτό είναι το πιο τρομακτικό μέρος
όλων.
Κοιμόμαστε και η ψυχή μας σέρνεται μέσα από
τη ζωή, όπου οι περισσότεροι ποτέ δεν
επιχειρούν να αλλάξουν όπου η ζωή τους
κατευθύνεται, μέχρι να ξυπνήσουν.
Εάν δεν μπορείτε να διακρίνετε σωστά πώς προφητεία έρχεται
περίπου τότε δεν θα έχετε ποτέ τις απαντήσεις που επιθυμείτε.
Solomon μας έδωσε το λόγο για τον οποίο προφητεία είναι πάντα
πληρούνται και δεν οφείλεται σε καμία θεϊκή μελλοντική
μεγέθυνση της κάποια δίκαιη κρίση, αλλά στην πραγματικότητα μια
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επαναλαμβανόμενη ανωμαλία που εμφανίζεται επανειλημμένα στον
κύκλο της γης.
Η απάντηση είναι προφανής, μόλις καταλάβετε την
πραγματική ερμηνεία αυτής της λεγόμενης αδικίας. Η ιδέα ότι κάθε
θεϊκή οντότητα θα μπορούσε να αποκαλύψει με ακρίβεια ένα
μέλλον και μαζί με αυτό θα μπορούσε να κάνει ήδη μια απόφαση
σχετικά με τους συμμετέχοντες του εν λόγω παιχνιδιού, δεν
προέρχεται από μια δίκαιη θεότητα, αλλά μια διεφθαρμένη
κυβερνών τύραννος εκδηλώνοντας τις προθέσεις τους του
προγράμματος.
Όπως με οποιοδήποτε αγαπώντας γονέα, εάν θα μπορούσατε
να δείτε το μέλλον και να αναγνωρίσετε εκ των προτέρων την
πτώση των παιδιών σας, δεν θα προβλέψατε την απόφαση επάνω
σε τους, θα φροντίζατε τα παιδιά ότι σας προστατεύονται. Εκτός
και αν η προφητεία και οι προειδοποιήσεις της είναι για φαύλο
σκοπό, άγνωστους στους περισσότερους. Η πραγματικότητα είναι,
δεν είναι όλοι εδώ είναι από τον πατέρα και τη μητέρα.
Ο πατέρας έχει έξω ρέει αγάπη, άνευ όρων αγάπη, η αγάπη
του ακτινοβολεί πέρα από αυτόν εις ό, τι είναι του. Ο Θεός της
Βίβλου έχει να κάνει με το συμφέρον. Η αγάπη είναι σε-ρέει,
έρχονται σε αυτόν, λατρεία του, αναζητώντας προσοχή σε όλα τα
πράγματα απέναντί του.
Για να βρείτε έναν ένοχο πρέπει να καταλάβετε την πηγή. Δεν
υπάρχει κανένα πλεονέκτημα σε μια στοργική καλοπροαίρετη πηγή
για να προβλέψει μια καταδικασμένη μοίρα επάνω σε καθεμία πριν
από την εμφάνιση. Γιατί αν μπορούν να το δουν, τότε θα
μπορούσαν να το εμποδίσουν, αν το επιθυμούσαν.
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Και αν αυτό που ορισμένοι πιστεύουν είναι ακριβής ότι η
προφητεία είναι μια προειδοποίηση για να επιτρέψει για το χρόνο
να κάνει μια αλλαγή, τότε ότι μόνο προκαθορίζει προφητεία είναι
ένα μάτσο κουκέτα.
Αν το είχαμε αλλάξει, τότε δεν θα είχε γίνει προφητεία, έτσι
δεν είναι; Για τον μάντη, θα είχε δει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα.
Αν θα μπορούσαμε να το έχουμε αλλάξει κατά τη διάρκεια των
αιώνων, τότε προφανώς, το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ διαφορετικό
από αυτό που είδαμε στο μέλλον. Και έτσι, αποκαλύπτοντας ότι δεν
ήταν ποτέ το πραγματικό μέλλον ούτως ή άλλως, αλλά δυστυχώς
προφητεία απλά να εκπληρωθούν.
Δεν λέω ότι είναι αδύνατο για οποιονδήποτε από εμάς να κάνει
αλλαγές στη δική μας ζωή. Λέω ότι ένα σύνολο πορεία των
γεγονότων έχει ήδη αποκαλυφθεί να συμβεί δεδομένου ότι το ίδιο
μοτίβο έχει ήδη συμβεί στο παρελθόν. Έτσι, σε αυτό το πνεύμα
είμαστε πραγματικά απλά ζουν ένα προγραμματισμένο πρωτόκολλο
για να γίνει αυτό που έχει ήδη συμβεί, ως παγίδα για την ψυχή,
εκτός αν ξυπνήσουμε για να Προσωπική Αλλαγές.
Θυμηθείτε την παροιμία, αν δεν ξέρετε την ιστορία σας είναι
καταδικασμένη να το επαναλάβω; Λοιπόν, αν δεν μπορείτε να
θυμηθείτε ότι έχετε κάνει αυτό πριν, και είναι σε θέση να
αναγνωρίσει ένα προγραμματισμένο οικόπεδο σε αυτόν τον κόσμο,
τότε μου φαίνεται ότι πρόκειται να είναι μια επανάληψη, μια
υποτροπή ή μια επανάληψη.
Είμαστε γοητευμένος σε ένα πρόγραμμα που συνεχίζει να
επαναλαμβάνεται γιατί δεν θυμόμαστε το παρελθόν ή το μέλλον,
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και οι ελεγκτές είναι να διασφαλίσουμε ότι είναι πάντα
επικυρωμένη όπως ήταν «δει, δηλαδή προβλεφθεί/προφητεία. "
Θυμήσου, αν μπορείς να δεις το μέλλον, τότε έχει ήδη συμβεί
ή δεν ήταν ποτέ το μέλλον ούτως ή άλλως. Εντούτοις η
πραγματική αλλαγή δεν φαίνεται ποτέ να εμφανίζεται μέσα στο
σύνολο της ανθρωπότητας, φαίνεται πάντα με ακρίβεια, όπως το
ρολόι, έρχεται περίπου όπως αποκαλύπτεται σε μια μορφή ή άλλη,
ως προφητεία με λίγες εξαιρέσεις.
Το ερώτημα είναι, γιατί είναι αυτό;
Θυμηθείτε, το ευρύ είναι ο δρόμος που οδηγεί στην
καταστροφή και Πολλοί ακολουθούν αυτόν τον τρόπο, αλλά στενό
είναι το μονοπάτι που οδηγεί στη ζωή αιώνια, και μόνο λίγοι το
ανακαλύπτουν. Προσθέστε όλα επάνω, οι περισσότεροι άνθρωποι
ακολουθούν το πρόγραμμα, μόνο οι λίγοι κάνουν ποτέ αλλαγές.
Το μόνο πλεονέκτημα της προφητείας θα ήταν σε μια
κακόβουλη δύναμη που επιθυμεί είπε αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου,
προφητεία παίρνει ένα εντελώς διαφορετικό φως. Ότι ποτέ δεν είχε
σκοπό να προκαλέσει τους ανθρώπους να αλλάξουν, αλλά για να
τους ωθήσει σε μια πίστη, για να σιγουρευτούν ότι δεν θα
αλλάξουν.
Θρησκείες, ομάδες, αιρέσεις, κόμματα, κυβερνητικός έλεγχος,
μέσα μαζικής ενημέρωσης, κ. λπ., όλα δημιουργήθηκαν για να γίνει
μια τεράστια ρυθμιστή πάνω από το λαό? ως φύλακες της δομής
της πυραμίδας.
Αυτός είναι ο μόνος λόγος που κάθε προφητεία μπορεί να
ειπωθεί με ακόμη και ένα tad ποσό της ακρίβειας, και φαινομενικά
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ποτέ δεν αλλάζει τα αποτελέσματα. Είναι επειδή οι περισσότεροι
άνθρωποι που υποτίθεται ότι κάνουν τις αλλαγές, επιθυμούν την
προφητεία αποτέλεσμα. Θα τους γνωρίσεις από τους καρπούς
τους.
Εάν κάποιος πιστεύει ότι σώζονται ή προστατεύονται και όλοι
οι άλλοι να είναι καταδικασμένοι, τότε τροφοδοτούν το δικαίωμα
πυρκαγιάς παράλληλα με μια κακόβουλη δύναμη που επιθυμεί και
απαιτεί ότι αυτά τα καταστροφικά γεγονότα συμβαίνουν.
Για άλλη μια φορά, αν ένας στοργικός γονέας, ή ακόμα και
ένας φίλος γνώριζε οποιαδήποτε πιθανή βλάβη σε οποιοδήποτε από
τα αγαπημένα τους πρόσωπα κάτω από τη γραμμή ή στο μέλλον,
θα κάνουν ό, τι θα μπορούσε να αποτρέψει την εν λόγω κατάσταση.
Δεν θα κάθονται πίσω και να γελούν και να διακηρύττουν, "καλά
σας είπα έτσι, τώρα θα πρέπει να υποφέρουν οργή μου γιατί δεν θα
με ακούσει. Υπογεγραμμένη μάντισσα…
Ps... Και από τον τρόπο, να είναι καταδικασμένη σε όλους
όσους δεν θα τηρήσουν το μεγαλείο μου...
Και πάλι, επαναλαμβάνω, είναι αυτοί οι καρποί ενός πνεύματος
αγάπης της ενσυναίσθησης και της συμπόνιας, ή είναι αυτά τα
φρούτα της ζήλιας και της οργής λέγοντας, «σας είπα έτσι και
τώρα θα σας δείξω τη δύναμη του θυμού μου...
Όταν τελικά ξημερώνει πάνω στην ανθρωπότητα ότι μια
σκοτεινή δύναμη κυβερνά αυτό το σύμπαν, και δεν είναι η
καλοπροαίρετη δύναμη που μπορεί να έχετε επιθυμήσει, αλλά μια
τυραννική κακιά δύναμη κακού. Και δεν είναι μόνο αποκαλυπτική
προφητεία για το μέλλον, αλλά είναι βλασφημία που για να
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διασφαλίσουμε ότι συμβαίνει ακριβώς ο τρόπος που αποκαλύφθηκε,
τότε και μόνο τότε θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε.
Αλλά το ερώτημα είναι, αν αυτές οι δυνάμεις προσπαθούν να
χώσουν το πρόγραμμά τους για να επαληθεύσουν το σενάριό τους
στο λαιμό μας, τότε Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να't να κάνω
αλλαγές;
Κάθε ένα από τα πραγματικά παιδιά μπορεί να ελευθερωθεί
από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις και το μέρος σας σε
αυτό το έργο, επιστρέφοντας στον πατέρα και τη μητέρα και
βάζοντας όλη τη ζωή σας στα χέρια τους για να σας οδηγήσει προς
την κατεύθυνση της Μεταμόρφωσης, αλλά δεν μπορείτε να
αλλάξετε τον κόσμο ή το μέλλον. Μπορείτε να αλλάξετε μόνο το
μέρος σας σε αυτό και το υπόλοιπο θα προσαρμοστεί γύρω σας για
να συνεχίσει την εξαπάτηση του.
Μπορείτε να βοηθήσετε και να βοηθήσει τους άλλους κατά
μήκος του τρόπου, αλλά η πλειοψηφία στον κόσμο θα
εξακολουθούν να ακολουθούν το ίδιο μοτίβο. Ωστόσο, αν το
κάνετε ξεφύγει, να είστε σίγουροι, δεν θα είναι εύκολο για σας.
Μόλις κάνετε την επιλογή να μην ακολουθήσει το πρόγραμμα, θα
σας επιτεθούν.
Ποιος είναι αυτός που είναι πίσω από την εκπλήρωση
προφητεία;
Κοιτάξτε σε όλο τον κόσμο, κοιτάξτε τις οντότητες που
συμμετέχουν στη διασφαλίζοντας ότι αυτά τα προφητικά γεγονότα
συμβαίνουν, όπως στην αποκάλυψη κατά τη διάρκεια της
περιβόητης καταστροφής.
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Οι Dark Lords έχουν ήδη δημιουργήσει ένα φράγμα
Ευφράτη ποταμό, έτσι ώστε να στεγνώσει στο σύνθημα
στρατιές της Ανατολής να εισβάλουν. Δεν υπάρχει καμία
για κάποια Αγγελική παρεμβολή να προκαλέσει αυτό να
όπως ήταν σιωπηρή.

για τον
για τις
ανάγκη
συμβεί,

Αυτές δεν είναι καλοπροαίρετες οντότητες που επιθυμούν να
εκπληρωθούν οι προφητείες. Μόλις συνειδητοποιήσουμε αυτό, τότε
θα δικαίως θεϊκό την πραγματική πηγή των πιο προφητικές
προειδοποιήσεις.
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(21) Τίποτα νέο κάτω από τον ήλιο-ο
χρόνος-βρόχος
Και αυτό μας φέρνει πίσω στο Solomon που αποκάλυψε γιατί
είναι ότι η προφητεία εκπληρώνεται, και πώς είναι ότι ένας
προφήτης (έχοντας ιδιαίτερη διορατικότητα) μπορεί να δει στο
μέλλον και δικαίως θεϊκό αποτέλεσμα της.
Εκκλησιαστής 1/9-11 "Αυτό που ήταν, είναι αυτό που θα γίνει.
και αυτό που γίνεται είναι αυτό που πρέπει να γίνει: και δεν
υπάρχει νέο πράγμα κάτω από τον ήλιο.
Υπάρχει κάτι που μπορεί να ειπωθεί, Βλέπεις, αυτό είναι
καινούριο; Ήταν ήδη παλιός καιρός., το οποίο ήταν πριν από
εμάς.”
Ρωτήστε τον εαυτό σας κατά την εξέταση Αυτή η πρόγνωση.
Am I «νέα» σε αυτόν τον κόσμο. Έχω έρθει ποτέ εδώ με αυτό το
όνομα, το σώμα, την οικογένεια και προσωπικότητα? Ο Σόλομον
λέει, ' yES έχετε ήδη εδώ, τίποτα δεν είναι νέο, όλα συνέβησαν;
Μια φορά κι έναν καιρό.’
"...Δεν υπάρχει ανάμνηση προηγούμενων πραγμάτων.; ούτε
θα Είναι κάθε ανάμνηση των πραγμάτων που πρόκειται να έρθουν
με αυτούς που θα έρθουν μετά.”
Όπως έχω είπε τόσο συχνά, όταν ήρθαμε εδώ είχαμε τεθεί υπό
μια κατάρα trance να ξεχάσουμε τα πάντα για το ποιοι είμαστε, από
πού ήρθαμε και γιατί. Και αυτή η έλλειψη μνήμης συνεχίζεται
ακόμα και μετά το θάνατο και την αναγέννηση.
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Solomon χυθεί τα φασόλια και όμως κανένας μια ψυχή μπορεί
να καταλάβει τι εννοούσε με αυτή την παράξενη ορολογία.
Solomon ήξερε ότι ο κόσμος μας και τα πάντα σε αυτό είναι
σκηνοθετημένη μέσα, κύκλοι χρόνο-βρόχο, σαν έναν κόσμο που
είναι ο χρόνος που ταξιδεύουν εμπρός και πίσω και τα ίδια γενικά
γεγονότα συνεχίζουν να επαναλαμβάνεται.
Από τα φύλλα σε ένα δέντρο, με τους πλανήτες και τα αστέρια
στον
ουρανό,
όλα
είναι
σε
έναν
κύκλο,
δηλαδή,
συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπότητας. Έχει ποτέ συμβεί σε σας
γιατί ξυπνάμε κάθε μέρα σε μια νέα ημέρα, αλλά στη συνέχεια κάθε
μέρα έρχεται πίσω γύρω από ξανά κάθε εβδομάδα; Ό, τι υπάρχει
στον κόσμο θέμα είναι σε κύκλους.
Η ανθρωπότητα υπάρχει σε κύκλους. Αν είσαι εδώ σήμερα,
ήσουν εδώ πριν. Εάν ήσαστε εδώ πριν, πιθανότατα θα είστε εδώ
στο μέλλον εκτός αν είστε ένας από τους λίγους σε αυτόν τον
κύκλο που μεταμορφώνει. (' εχεις ξαναδεί κανέναν;)
Αυτό ήταν το πραγματικό μήνυμα Χριστός έφερνε στον κόσμο
μέχρι να καταστραφεί και μια ψευδή Χριστό και ψευδές μήνυμα
προστέθηκαν.
Μίλησε σε παραβολές για να αποκαλύψει την πραγματική
γνώση και το μυστήριο των κύκλων, χρησιμοποιώντας τη γεωργία
και τη σπορά σπόρων και αποκομίζοντας την απόδοση.
Δεδομένου ότι μια λεπίδα του γρασιδιού στον τομέα πεθαίνει
σε ένα κύκλο, επιστρέφει σε ένα άλλο που δεν έχει καμία
ανάμνηση από το να είναι εδώ πριν.
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Ο καθένας έχει διαβάσει ή ακούσει τι Solomon δήλωσε ότι δεν
υπάρχει τίποτα νέο κάτω από τον ήλιο.«Οι άνθρωποι μπορούν
να παραθέσω αυτό μέχρι να είναι μπλε στο πρόσωπο. Ωστόσο,
λίγοι αν έχουν πραγματικά κατανοητό, επειδή απέτυχαν να
διαβάσουν για να φέρει συμμετρία στο κείμενο.
Πηγαίνει για να πω σε παράφραση, "υπάρχει κάτι στον κόσμο
μας που μπορούμε να πούμε, Αυτό είναι καινούριο;"Απαντά
λέγοντας," Συγγνώμη, έχει ήδη συμβεί πριν από τις ημέρες πριν
από εμάς που γεννήθηκαν.'
Solomon συνεχίζεται ακόμη περισσότερο μόνο σε περίπτωση
που είστε ένας από εκείνους που ακόμα δεν το πάρει. Είπε, "δεν
υπάρχει ανάμνηση των παλαιών πραγμάτων..."
Και πάλι, αναμφίβολα οι άνθρωποι θα πουν, ότι είναι επειδή η
ιστορία μας έχει αλλάξει τόσο πολύ που δεν έχουμε τις σωστές
πληροφορίες, και με βάση τη σκέψη τους, αυτό δεν σημαίνει τίποτα
άλλο.
Au αντιθέτως Mon ami!
Αυτό που είπε είναι, "υπάρχει καμία ανάμνηση των πραγμάτων
πριν». Καλά εκτός αν Solomon κάπνιζε κάποιο εκκεντρικό ζιζάνιο,
πώς θα μπορούσε οποιοσδήποτε από μας να θυμηθεί το ιστορικό
παρελθόν εκτός αν ήμασταν εκεί και ξεχάσαμε; Κανείς δεν μπορεί
να θυμηθεί κάτι στο οποίο δεν συμμετείχαν, εκτός αν έχουν κάποια
ιστορική γνώση, αλλά τότε δεν θα είχε χάσει τη μνήμη του, θα
ήταν;
Δεν είναι μιλώντας για μια χαμένη ιστορία είναι μιλώντας για
τη χαμένη μνήμη μας.
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Solomon δεν σταματά εκεί, αν αυτό είναι το μόνο που υπήρχε
σε αυτό τότε ίσως μια συζήτηση θα μπορούσε να προκύψει.
Ωστόσο, συνεχίζει να Αποκαλύψτε το κάπνισμα όπλο. Λέει, "Ούτε
θα υπάρχει ανάμνηση των πραγμάτων που θα έρθουν με
αυτούς που θα έρθουν μετά."
Τι? Αυτός ο τύπος είναι παλαβός; Έλα τώρα, πώς θα μπορούσε
κάποιος από εμάς ποτέ να έχει μνήμη του τι πρόκειται να συμβεί
στο μέλλον Εκτός, το ζήσαμε ήδη;
Προφητεία... Κάποιος?
Πώς θα μπορούσε να είναι δυνατόν να έχουμε μνήμη για να
γνωρίζουμε ότι η οποία θα συμβεί στο μέλλον, αν δεν είμαστε
επίσης αυτοί που έρχονται μετά και είμαστε ήδη εκεί για να
μάρτυρας είπε μέλλον, αλλά όπως πάντα ξεχάσαμε όταν μπήκαμε
το χρόνο-βρόχο;
Τώρα για το μεγαλύτερο μυστικό για να ξεδιπλωθεί, ξέρετε
γιατί αρχαία μάντηι, μυστικιστικές, πνευματικοί, θεολογία, μέντιουμ
και μάντης μπορεί να δει στο μέλλον;
Επειδή πολλές φορές οι ίδιοι είναι ήδη στο μέλλον, και με
κάποιο τρόπο τα γεγονότα στο μέλλον είναι να περάσει πίσω κάτω
μέσω της συνείδησης επίγνωση τους, όταν είπε προφήτης υπήρχε
κατά τη διάρκεια της διορατικότητας τους.
Θα μπορούσε να μπει στο μέλλον χρησιμοποιώντας περίεργες
συσκευές και τι όχι; Ωστόσο, αυτό που πραγματικά έκανε ήταν,
περνώντας πληροφορίες πίσω στον εαυτό του από το μέλλον που
έχει ήδη μάρτυρας, ενώ είναι σε υφιστάμενες σε άλλες μελλοντικές
περιόδους, λόγω της μετεγκατάστασης της ψυχής. Ο μελλοντικός
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εαυτός μας μπορεί να αναμεταδίδει προηγούμενες πληροφορίες και
στίχους θεωρήσεων.
Ακριβώς όπως οι προφητείες που έχουμε περάσει τόσο πολύ
χρόνο κατά τη διάρκεια της ζωής του Δανιήλ και καθώς και ο
συντάκτης της Αποκάλυψης. Και οι δύο άνδρες υπήρχαν στο
μέλλον και είναι απλά περνώντας κάτω ότι οι πληροφορίες μέσω
trance, όνειρα και άλλα μέσα για να αποκαλύψει την
αυθεντικότητά του.
Και όπως το φύλλο που εμπίπτει στην «πτώση» και η λεπίδα
του γρασιδιού να αποκατασταθεί στην «άνοιξη», είμαστε αυτοί που
έχουν ζήσει στο μέλλον, καθώς και το παρελθόν, αλλά δεν έχουμε
καμία μνήμη ή ανάκληση της, αν δεν υπερβαίνουν το χρόνο , να
ανακτήσει τις πληροφορίες του μέλλοντος και να το φέρει πίσω στο
παρελθόν-επίγνωση μας.
Είμαστε εκείνοι που ήταν από το καλό δέντρο και ήμασταν
εκκαθαριστεί, επειδή αποτύχαμε να αγαπήσουμε την αλήθεια και
αντ ' αυτού συμφώνησαν με την εξαπάτηση μεγαλιθικά, έτσι
ήμασταν αποκομμένοι να πρέπει να επιστρέψουν.
Ζούμε μέσα σε μια αέναη αιώνια κόλαση της επανάληψης της
ιστορίας μας, καθώς και το μέλλον.
Και μέχρι να αναγνωρίσουμε τι μας συνέβη και να μάθουμε
πώς να ξεχωρίσουμε, θα είμαστε για πάντα κλειδωμένοι μέσα στη
φυλακή ενός αιώνιου μαρτυρίου που δεν έχει μνήμη ή δεν θυμάται
ότι όλα τα πράγματα έχουν ήδη συμβεί.
Και όπως τα ποντίκια που αλιεύονται σε μια παγίδα, είμαστε
ακόμα εδώ τρέχει μέσα από το λαβύρινθο ξύσιμο για ένα κομμάτι
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τυρί, δεν έχει σημασία τι πιστεύουν όλοι για τον ουρανό ή την
κόλαση.
Τι γίνεται με διαφορετικές χρονικές γραμμές και ή αυτό που
ορισμένοι κλήση πολλαπλές διαστάσεις. Πώς είναι ότι φαίνεται να
υπάρχουν σε πολλές διαφορετικές χρονικές γραμμές την ίδια
στιγμή;
Επιτρέψτε μου να πάρει λίγο χρόνο για να αποκαλύψει κάτι
εδώ. Είναι αλήθεια ότι οι χρονικές γραμμές μας έχουν κάποια
περίεργη πτυχή σε αυτές. Ως παράδειγμα, ένας συντάκτης της
επιστημονικής φαντασίας που ονομάζεται, Phillip K Dick ανέφερε
κάτι περίεργο στην προσωπική του εμπειρία της ζωής.
Είπε, ότι μπορεί να είναι ότι ζούμε σε προσομοίωση εικονικής
πραγματικότητας. Πήγε για να αποκαλύψει ότι ορισμένα γεγονότα
που είχε πολύ καλή ανάκληση του, είχε αλλάξει, και δεν ήταν μια
αλλαγή που οφείλεται σε κάποια γεγονότα μοντάζ, ήταν μια
αλλαγή που φάνηκε να είναι κάτι που ήταν πάντα, αλλά ήξερε
διαφορετικά.
Έχω βιώσει επίσης αυτό πάρα πολλές φορές. Όπου θυμάμαι
ένα γεγονός, ένα μέρος, ή ένα πράγμα που άλλαξε, ότι δεν ήταν
όπως το πώς το θυμήθηκα. Τώρα, φυσικά, ορισμένοι μπορεί να
ισχυρίζονται ότι ήταν ελαττωματική μνήμη, αλλά ήξερα καλύτερα.
Επειδή είχα τις λεπτομέρειες, καθώς και επιβεβαιώθηκε από
πολλούς άλλους. Έτσι, το ερώτημα είναι, πώς μπορούμε να
βιώνουμε τα ίδια γεγονότα, αν τα γεγονότα αλλάζουν μέσα στη
δική μας χρονική γραμμή;
Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα και η απάντησή μου θα αρχίσει
να το εξηγήσω. Πρώτον, οι αλλαγές αυτές δεν αλλάζουν το
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αποτέλεσμα του κόσμου μας γενικότερα, ο κόσμος συνεχίζει να
ακολουθεί το βασικό ίδιο μονοπάτι.
Δεύτερον, η ανθρωπότητα έχει την επιλογή της ελεύθερης
θέλησης επιλογής. Αυτό επιτρέπει τις μικρές αλλαγές να συμβεί σε
μεμονωμένα επίπεδα, αλλά το συνολικό πρόγραμμα εξακολουθεί
να είναι ρυθμισμένη. Ωστόσο, ο τρόπος λήξης του προγράμματος
μπορεί να φαίνεται ότι έχει αλλάξει πολλές φορές.
Το τέλος του κόσμου έχει συχνά συναφθεί από διαφορετικά
γεγονότα. Ο αρχικός κόσμος τελείωσε από μια μεγάλη πλημμύρα.
Αυτό που οι περισσότεροι να μην κατανοήσουν είναι όταν ο
αρχικός κόσμος έληξε, επίσης, πήγε πίσω σε ένα χρόνο-βρόχο,
άφησε την αρχική γραμμή του χρόνου και πήγε πίσω σε μια νέα
στιγμή. Ωστόσο, το χρόνο-βρόχο πίσω σε εκείνες τις ημέρες ήταν
διαφορετική, Διαβάστε χρόνο μου-Loop χρονικά βιβλία.
Ο αρχικός χρόνος-βρόχος λειτουργεί όπως οι δώδεκα
αστερισμοί που κινούνται από το ένα στο άλλο έως ότου αρχίζει
πάλι. Η αρχική ώρα-βρόχο αριστερά Ιχθείς και εισήλθαν Υδροχόος.
Η γη η ίδια δεν καταστράφηκε, απλά μετακόμισε πίσω στο 1 Αγίου η
ηλικία αρχίζει από την αρχή.
Ο κόσμος ποτέ δεν τελείωσε από μια παγκόσμια πλημμύρα και
πάλι. Άλλαξε από τον Εωσφόρο wherewith και μας έδωσε το
σημάδι του ουράνιου τόξου.
Ήταν τότε Εωσφόρος άλλαξε το πρόγραμμα και μας πήρε από
τα 26.000 χρόνια των ηλικιών, και μας έθεσε σε ένα 1000-Timeβρόχο, όπου ποτέ δεν εισέρχονται και πάλι Υδροχόος, ερχόμαστε
πάντα στο τέλος των ιχθύων και στη συνέχεια να επιστρέψει σε
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πρώιμο χρόνο των ιχθύων. Αυτός ο νέος χρόνος-βρόχος είναι η
αρχή της προσομοίωσης.
Δεδομένου ότι αυτή η αλλαγή, σε άλλες χρονικές γραμμές ο
κόσμος έχει τελειώσει από τη φωτιά. Μερικές φορές τελείωσε από
έναν μεγάλο πυρηνικό πόλεμο. Αυτό επίσης άλλαξε. Στην
πραγματικότητα, μαλακάι, το τελευταίο βιβλίο της Παλαιάς
Διαθήκης δίνει μια μεγάλη προειδοποίηση, ότι αν ο Ηλίας δεν
επιστρέψει στο τέλος του χρόνου, ο κόσμος θα καταλήξει σε
απόλυτη καταστροφή.
Είναι δεν ήταν Ανακαλύπτοντας μια πιθανότητα, ήταν
αποκαλυπτικό πώς ο κόσμος τελείωσε. Ο κόσμος τελείωσε στον
πυρηνικό πόλεμο μέχρι που αποφασίστηκε να στείλει τον Ελάιτζα
να το σταματήσει αυτό.
Ωστόσο, ακριβώς όπως ο μαλακάι προειδοποιήσει για την
απόλυτη καταστροφή που ήρθε περίπου όταν ο χρόνος-βρόχος
άλλαξε, όπου ο Ηλίας ο προφήτης έπρεπε να σταλεί ή αλλιώς οι
δαίμονες του σκότους θα φέρει πυρηνικό πόλεμο.
Ακόμα και ο Χριστός αποκάλυψε ότι αν ο πατέρας δεν έκοβε
λίγο χρόνο, τότε δεν θα έσωζε τη σάρκα του ζωντανού. Δεν λέει το
τέλος του πλανήτη γη, λέει ότι η ανθρωπότητα έληξε όπου οι
άνθρωποι είχαν σβηστεί από τη φωτιά.
Έτσι, αυτό έπρεπε να σταματήσει. Το χέρι του Λούσιφερ
αναγκάστηκε, στο ότι το τέλος έπρεπε να συμβεί με συγκεκριμένο
τρόπο. Ο λόγος που ο πατέρας έπρεπε να σταματήσει αυτό ήταν
επειδή αυτά τα γεγονότα σχεδιάστηκαν για να βλάψουν τη μεγάλη
συγκομιδή.
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Ο Σατανάς έκανε ό, τι μπορούσε, για να σταματήσει το τέλος
της παγκόσμιας συγκομιδής από το να λάβει χώρα. Αυτό είναι όταν
ο Χριστός συγκεντρώνει αυτούς που είναι έτοιμοι στον αχυρώνα.
Τώρα Κατανοήστε το μυστήριο, την αρχική γη ξεκινώντας με
τον Αδάμ και την Εύα στο Νώε και η πλημμύρα δεν ήταν αυτή η γη.
Αυτή η γη καταστράφηκε στον πόλεμο των ουρανών. Στην
πραγματικότητα, η γένεση αποκαλύπτει αυτό λέγοντας, «η γη έγινε
χωρίς μορφή και στάλθηκε στο κενό. " Αυτό ήταν προπροσομοίωση.
Θυμηθείτε είπα, ο κόσμος του Αδάμ και της Εύας άρχισε προπροσομοίωση, ο κήπος της Εδέμ συνέβη κάπου αλλού και σε μια
άλλη εποχή, και όταν έπεσαν, κατάρα τους ήταν να τεθεί σε αυτή
την προσομοίωση.
Η ιστορία που έχουμε τώρα για τους αρχαίους, είναι ένα
επαναδιπλότυπο
γεγονός
προστίθεται
στην
εικονική
πραγματικότητα. Είναι η ίδια γη, ίδια γεγονότα, αλλά μόνο ως
αντίγραφο, ή μια προσομοίωση. Και στο αντίγραφο, ο κόσμος τώρα
τελειώνει διαφορετικά.
Ο κόσμος καταλήγει σε καταστροφή λόγω ενός πλανήτη
απατεώνων που επιστρέφει στον κύκλο του που προστέθηκε από
τον Εωσφόρο, που ονομάζεται ο ερχομός της μεγάλης και
τρομερής ημέρας του Κυρίου.
Λεγόταν επίσης, ο κλέφτης που έρχεται τη νύχτα. Όπως και ο
κύριος που έρχεται με τα σύννεφα που κάθε μάτι θα δει. Θα
εξηγήσω αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες σε άλλα έργα μου.
Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει μέχρι λίγο μετά τη συγκομιδή.
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Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι, η πλοκή παραμένει
πάντα η ίδια, ακόμα κι αν μερικοί έχουν αλλάξει τα κομμάτια και τα
κομμάτια κατά μήκος του τρόπου λόγω της ελεύθερος-θέλησης της
επιλογής.
Ωστόσο, υπάρχει ένα άλλο συμβάν που εμφανίζεται. Η
ανθρωπότητα αρχίζει να μαθαίνει πώς λειτουργεί η προσομοίωση,
οι επιστήμονες αρχίζουν να κατανοούν πώς να δημιουργήσουν
απομακρυσμένα χρονικά γραμμές και μετατοπίσεις διαστάσεων.
Μερικοί από αυτούς αρχίζουν να χρησιμοποιούν αυτές τις
επιστήμες σε μια προσπάθεια να κάνουν αλλαγές και ορισμένες από
αυτές τις αλλαγές να αρχίσει να ισχύει, αλλά ο Εωσφόρος συνεχίζει
να μπλοκάρει τυχόν σημαντικές αλλαγές.
Η πραγματικότητα είναι, στο τέλος των ημερών, ερχόμαστε
πάντα στη στιγμή που η ανθρωπότητα αρχίζει να μαθαίνει αυτές τις
αρχαίες επιστήμες, και γιατί όχι, αυτό είναι το πώς κολλήσαμε σε
μια εικονική πραγματικότητα στην πρώτη θέση.
Χρόνος-βρόχος χρονικά βιβλία μου θα πάει πάνω από αυτό με
περισσότερες λεπτομέρειες. Για τώρα, ακριβώς καταλάβετε, κάθε
διάσταση, κάθε χρονική γραμμή δημιουργήθηκε από το χρόνοβρόχο με μερικές διαφορές παραλλαγή επέφερε από την ελεύθερη
επιλογή.
Ωστόσο, η ίδια η εικόνα παραμένει βασικά η ίδια τώρα. Κάθε
ανάμνηση από περίεργα ή παράξενα γεγονότα που αποκαλύπτει
διαφορετικούς κόσμους, ή ακόμη και ένα διαφορετικό μέλλον, και
τα γεγονότα που είναι σε πλήρη αντίθεση με τον κόσμο μας τώρα,
είναι μνήμη ψυχή του προ-κόσμου πριν από την προσομοίωση.
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Ακόμα και οι κορυφαίοι άρχοντες αυτού του κόσμου ξέρουν
ακριβώς τι σας λέω. Ανακοίνωση μια κάρτα Ταρώ από ένα παιχνίδι
Illuminati που ονομάζεται, "Η κασέτα τελειώνει."
Παρατηρήστε τη γη στην παρακάτω εικόνα, έρχεται στο
εσωτερικό τέλος της, που σημαίνει το τέλος του προγράμματος,
χωρίζεται σε δύο από μια μεγάλη και πεινασμένος φωτιά.
Πηγή: http://Otis.Wikia.com/wiki/ICG_-_Tape_Runs_Out

Μιλάει επίσης για την αρπαγή, αλλά παρατηρήσετε τι λέει,
αποκαλύπτει, "θα κάνω ' em περιμένετε!" Που σημαίνει ότι δεν
πρόκειται να είναι μέρος του κάθε εν λόγω έκσταση και αντ ' αυτού
αποκαλύπτει, «ποτέ δεν θα καθαρίσει κλουβί μου... "
Αυτό είναι αποκαλυπτικό ότι κανείς δεν πρόκειται να
εγκαταλείψει αυτή τη φυλακή αν ο Εωσφόρος μπορεί να το
βοηθήσει, δεν θα φύγει από το κλουβί της δουλείας ή αυτή την
παγίδα. Κάνει τότε παρωδία του καθενός πιστεύοντας στην αρπαγή,
λέγοντας "καλή προσπάθεια. Κρίμα που κάτι πήγε στραβά. "
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Ότι κάτι που έχει πάει στραβά είναι όταν κάποιος αναφυτεύεται
πίσω στο χρόνο χωρίς μνήμη ακόμα πίστεψαν ότι επρόκειτο να
σωθούν.
Παρατηρήστε την εικόνα, είναι αποκαλυπτική την καταστροφή
αυτής της γης από τη φωτιά, καθώς επίσης και να χωριστεί σε δύο.
Αυτός είναι ο τελικός χρόνος που λέγεται, 'Ημέρα του
κυρίουόπου όλα τα στοιχεία λιώνουν με θέρμη και οι ουρανοί και
η γη καταστρέφονται.
Αλλά μην φοβάστε, θα υπάρξουν Νέοι Ουρανοί και μια νέα γη.
Ονομάζεται ο βρόχος άπειρο ή το χρονικό βρόχο χρονικά.
Αυτό είναι το πικρό τέλος για το πρόγραμμα? η κασέτα πρέπει
τώρα να ξαναγίνει. Ως εκ τούτου, είστε μάρτυρες ένα εξέλικτρο
ταινία, είναι δείχνει ότι είναι ένα πρόγραμμα, δεν είναι αληθινό.
Και η ταινία έχει έρθει στο τέλος της και είναι τώρα έτοιμος να
ξεκινήσει από την αρχή σε μια επαναφορά.
Ωστόσο, δεν πρέπει να χλευάζεται, δεν είναι πραγματικά το
τέλος του τίποτα. Παρατηρήστε ότι η ταινία είναι δομημένη σε ένα
Άπειρο-Βρόχο, εκτείνεται από το ένα μέρος του κόσμου στο άλλο.
Είναι αποκαλυπτικό τα πάντα είναι να επαναφέρετε πίσω στο χρόνο
για να κάνουμε ξανά, ως μια διαδικασία που διαρκεί για πάντα.
Αυτό είναι το βρόχο άπειρο και όπως μπορείτε να δείτε, είναι
επίσης μυστικιστικά αποκαλύπτοντας έναν πλανήτη απατεώνων
στην τροχιά του. Και καθώς περνάει τη γη, δεν χτυπάει τη γη,
αλλά περνάει πολύ κοντά. Σε άλλα έργα μου, μπορώ να εξηγήσω
πόσο κοντά πραγματικά έρχεται, η οποία προκαλεί τη γη να
χωριστεί σε δύο, και καίγονται με μια μεγάλη πυρκαγιά.
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Αποκαλύπτει, ότι δεν έχετε εγκαταλείψει το κλουβί, έχετε
αναγκαστεί να επιστρέψει εγκαίρως σε μια θέση και έναν κόσμο
που θα ξέρετε τόσο λίγα για και όμως μπορεί να έχετε ζήσει τόσες
πολλές φορές πριν. Όπως είπε ο Σόλομον, "δεν θα θυμηθείς τα
παλιά πράγματα." Και όμως δυστυχώς είναι...
ένα ποτέ-Τερματισμός διαρκούς Βασίλειο στην κόλαση
μέχρι τον κύκλο του απείρου μέσω Ιχθείς μπορεί να σπάσει.
Όταν η μνήμη κάποιου έχει ματαιωθεί, τα πάντα γι ' αυτή την
ψυχή χάνονται. Ολόκληρο το σύμπαν μας είναι υπό τον έλεγχο
των οντοτήτων που λαμβάνουν ευχαρίστηση στην άγνοιά μας.
Είμαστε οι φυτεμένες πρώτες καρπούς της «άνοιξης», αυτό
είναι όταν επιστρέφουμε στο παρελθόν στους κύκλους, όπως το
πρόσφατα φυτεύονται σπόρων, αλλά δυστυχώς η πλειοψηφία δεν
είναι ποτέ συγκομίζονται έρχονται «πτώση, «πολλοί είναι αντ '
αυτού εξυπηρέτησε πίσω κάτω για να επαναληφθεί ξανά.
Και το πεδίο-ο ουρανός και η γη, καίγονται μέχρι ένα τραγανό
για να το κάνουμε όλο, μόλις το πεδίο έχει καθαριστεί. Αυτό είναι
επειδή αποτύχαμε να κατανοήσουμε και να παραγάγουμε τους
καρπούς απαραίτητους, έτσι ο κήπος καίγεται με τη φωτιά για να
το αποκαταστήσει, και έπειτα οι σπόροι αναφυτεύονται.
Πολλοί ακολουθούν το ευρύ δρόμο που οδηγεί στην
καταστροφή, και λίγοι βρίσκουν το μικρό μονοπάτι που οδηγεί στη
ζωή. Ωστόσο, ο καθένας ανακυκλώνεται μέχρι τους σπόρους του
αληθινού δημιουργού αφαιρούνται από αυτό το αιώνιο μονοπάτι
του θανάτου, κόλαση και κύκλους και να αποκατασταθεί η αιώνια
ζωή.
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Είμαστε κατά τη διάρκεια της συγκομιδής πτώσης, και όμως
λίγοι καταλαβαίνουν τι πρόκειται να συμβεί και το πιο σημαντικό
γιατί. Ο κόσμος μας δεν είναι αυτό που νομίζετε ότι είναι, και
εκείνοι που κυβερνούν πάνω από αυτό το σύμπαν, ή το
«Kosmokraters» (δημιουργοί του σύμπαντος) δεν είναι αυτό που
νομίζετε ότι είναι.
Και αντί απλά να προχωρήσει μέσα από τους κύκλους σε
μελλοντικές ενσαρκώσεις, ο χρόνος που είμαστε τώρα είναι πολύ
διαφορετική, καθώς δεν παίρνει πλέον ένα στο μέλλον, αλλά αντ '
αυτού πίσω στο παρελθόν, 1000 χρόνια πριν.
Τα γεγονότα στο τέλος του χρόνου που ήταν προφητεία δεν
είναι ένα ενιαίο γεγονός που σώζει μερικά ενώ τα περισσότερα είναι
καταδικασμένη. Είναι μια ανακύκλωση όλων όσων συνεχίζουν να
ζουν το ψέμα στην πίστη ότι μια καλοπροαίρετη δύναμη θέλει να
καταστρέψει το κακό, ενώ η διάσωση των δικαίων, όταν δεν
υπάρχει ζωντανός δίκαιος εδώ.
Και όμως δεν έχουν ιδέα ότι είναι προφέροντας τη δική αιώνια
καταδίκη τους, επειδή η «ύλη» τρισδιάστατο κόσμους που
υπάρχουν στο θάνατο μονίμως ως ένα πρόγραμμα, την
ανακύκλωση αδαείς ψυχές που τολμούν να αμφισβητήσει την
πραγματική δημιουργός ως τίποτα, αλλά η αγάπη και Συμπόνια.
Και αντ ' αυτού έχουν καταδικασμένοι οι ίδιοι πιστεύοντας ότι
με κάποιο τρόπο είναι πιο ιδιαίτερη, ενώ όλοι οι άλλοι αξίζει μια
μοίρα χειρότερη από το θάνατο.
Έτσι, εκ των υστέρων πολλοί είναι καταδικασμένοι, αλλά όχι ο
τρόπος που έχουν οδηγηθεί να πιστεύουν. Αυτό είναι μια καταδίκη
ότι ακόμη και οι πιο υπέρμετρες μπορεί να αποκατασταθεί σε μια
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άλλη στιγμή, γιατί αυτή είναι η αληθινή αγάπη του πατέρα και της
μητέρας, ποτέ δεν εγκαταλείπουν την οποιαδήποτε ψυχή που
ανήκει σε αυτούς. Αν αυτή η αγάπη δεν είναι μέσα σου, δεν θα
προχωρήσεις πέρα από την κόλαση μέχρι να αποκατασταθείς.
Με αυτόν τον τρόπο, δεν κρίνουμε ότι δεν θα κριθεί, για
οποιαδήποτε απόφαση σας φέρει σε ένα άλλο ότι η ίδια απόφαση
είναι δεσμευμένη προς εσάς.
Έτσι, χάριτος δεν είναι κάποια καραμέλα ζαχαροκάλαμου που
δίνετε σε κάποιον που νομίζει ότι είναι συγχωρεθεί, ενώ οι
περισσότεροι όλοι οι άλλοι είναι καταδικασμένη.
Χάριτος δίνει απλά μια ακόμη φορά, δηλαδή... Ανάξιος χάριτος
ή ανάξια αναστολή, όπως είναι αλυσοδεμένοι πίσω στους κύκλους
της δουλείας και του θανάτου, έτσι ώστε κάποιος μπορεί να μάθει
έλεος ως καρπός του δημιουργού, wherewith τότε μπορείτε να
δείξει έλεος. Και τότε και μόνο τότε μπορεί κανείς να ξεφύγει από
αυτό το αιώνιο μαρτύριο του θανάτου.
Και τι ακριβώς είναι η κόλαση;
Είναι το φλογερό μαρτύριο της ντροπής κάποιου ως ένα αιώνιο
πρωτόκολλο εις την άγνοιά τους, είναι μια επανάληψη των ίδιων
γεγονότων επανειλημμένα, όπως ο Σολομώντας αποκάλυψε,
Ωστόσο, δεν έχουν μνήμη των εν λόγω γεγονότων.
Ίδια ταλαιπωρία, ίδια ατίμωση, ίδια διάλυση, και συχνά οι ίδιοι
θάνατοι συνεχώς, μέχρι που κάποιος αλλάζει την καρδιά τους όχι
μόνο για τον εαυτό τους, αλλά η καταδίκη κάποιου από τους
άλλους που οδήγησαν στη δική ταξίδια επιστροφής τους.
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Αν αυτή η αλλαγή δεν συμβεί δεν με νοιάζει τι πίστη σας είναι
ή πεποιθήσεις είναι, δεν με νοιάζει πόσο προφητικό μπορεί να
φαίνεται να είναι. Ό,τι κι αν κρίνετε ότι η ίδια απόφαση πρέπει να
σας επιβάλλεται ξανά.
Όπως είπε · στον η ταινία εξαντλείται, ο εχθρός δεν θα αφήσει
κανέναν να καθαρίσει το κλουβί του, για να αφαιρέσει
οποιονδήποτε από αυτή την κόλαση. Λυπάμαι Αυτό που ήλπιζες,
δεν συνέβη, κάτι πήγε στραβά, έτσι δεν είναι; Θα υπάρχει κλάμα
και τρίξιμο των δοντιών.
Αν έχετε χρησιμοποιήσει προφητεία του μέλλοντος ως μορφή
κρίσης από το παρελθόν, γνωρίζουν αυτή την αλήθεια, είναι επειδή
σας βοήθησε να ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου πρέπει να
εκπληρώσει τα ασφαλιστικά μέτρα.
Και στο θάνατο θα πρέπει να πληρούνται από απατεώνες που
θα σας εξαπατήσει και δεσμεύουν σας όπως είναι ο εχθρός και οι
ελεγκτές αυτής της απατηλής σφαίρα, και θα σας οδηγήσει πίσω
στις αλυσίδες της δουλείας, δηλαδή. το ανθρώπινο πέπλο, να
συνεχίσει την άγνοια ενός αιώνια αέναη ένα-Βασίλειο του
σκότους χιλίων ετών, να κυβερνάται Με μια ράβδος του σιδήρου,
παρομοιάζεται, εις η ιερά εξέταση.
Η προφητεία είναι αληθινή, οι προφήτες μπορούν πραγματικά
να δουν το μέλλον επειδή το μέλλον έχει ήδη συμβεί, απλά δεν το
θυμάσαι. Λέγεται, "ο χρόνος-βρόχος χρονικά." Δείτε τα βιβλία μου
σήμερα!
Τώρα πρέπει να μπούμε στο κυκλικό σχέδιο που έλεγχε
ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό είναι που κρατά το πρόγραμμα
λειτουργεί σε ένα μπλε-Print επίπεδο.
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Είναι διαβολικό, εντυπωσιακό, και εξαιρετικά ισχυρό όταν
αρχίζετε να καταλαβαίνετε πώς είμαστε όλοι ελεγχόμενοι.

209 | Σ ε λ ί δ α

και όλοι βλέποντας το μάτι

(22) Το αρχαίο των ημερών
Τώρα ας αρχίσουμε να ξετυλίγουμε τον κώδικα του Υιού του
ανθρώπου που γράφτηκε στον Δανιήλ. Τι είναι περίεργο για αυτό
το στίχο λέει, ότι αυτό είναι παρομοιάζεται εις το γιο του ανθρώπου,
και θα πρέπει να ασκηθεί πριν από την αρχαία των ημερών;
Αυτός είναι ο αληθινός Χριστός που έρχεται σε αυτή τη γη;
Τότε γιατί τον έφεραν πριν από κάποιον άλλο; Πολλοί έχουν
μιλήσει για αυτό που ονομάζεται το μπλε σχέδιο ακτίνων, είναι μια
τεχνολογία που ο στρατός έχει που μπορεί να δημιουργήσει την
ολογραφική ψευδαίσθηση του Χριστού που επιστρέφει σε αυτήν
την γη.
Φανταστείτε ότι, ο στρατός έχει μια επιστήμη που μπορεί να
δημιουργήσει μια ολογραφική ψευδαίσθηση.
Στην Καινή Διαθήκη, υπάρχει μεγάλη σύγχυση ως προς το αν
ο Χριστός έρχεται σε αυτή τη γη, ή όχι. Ένα μέρος μιλάει για κάθε
μάτι μάρτυρες αυτή την ευοίωνη επιστροφή.
Ένα άλλο μέρος αποκάλυψε ότι θα επιστρέψει στα κρυφά.
Μιλάει επίσης για τους ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν
πού είναι ο Χριστός, Lo εδώ ή εκεί, ότι κρύβεται σε μυστικές
κρυψώνες, και όμως κάθε μάτι υποτίθεται ότι μάρτυρας της
επιστροφής του.
Άλλοι τομείς ισχυρίζονται ότι έρχεται ως κλέφτης μέσα στη
νύχτα. Πώς μπορεί κάποιος που ο καθένας μπορεί να δει με τα
μάτια τους έρχεται ως κλέφτης μέσα στη νύχτα; Προφανώς δεν
κοροϊδεύει κανέναν αν μπορεί να το δει ο καθένας.
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Και πάλι, αυτή είναι η πραγματική λέξη σπόρων αναμιγνύεται
με την ψευδή λέξη σπόρων μαζί με πολλαπλά γεγονότα που
συμβαίνουν ταυτόχρονα ότι έχουν απαίσια αναγνωριστεί. Μερικά
από αυτά τα γραπτά που αποκαλύπτουν την επιστροφή του
Χριστού δεν είναι προφανώς έγκυρα εάν αντικρούουν το ένα το
άλλο. Η δουλειά μας είναι να αποκωδικοποιηθεί.
Θυμήσου, ο Σατανάς πήρε τον Χριστό από ένα μεγάλο βουνό
για να παραβλέψει το σύνολο της γης και του χορήγησε πλήρη
Βασιλεία και πλήρη έλεγχο αν απλά θα λάτρευε τον Θεό αυτού του
κόσμου.
Ο αληθινός Χριστός απέρριψε αυτό, ωστόσο, μια ψευδή Χριστό
δεν απορρίπτει αυτό και πράγματι θα δοθεί εξουσία και εξουσία για
να βοηθήσει και να αναλάβει την εξουσία πάνω από αυτή τη γη,
όπως περισσότερο από πιθανό «γιος του Θεού». Αυτό είναι το
σχέδιο!
Το γεγονός ότι ο Daniel εκθέτει αυτή την επιστροφή ως ένα
όπως ο Υιός του ανθρώπου Ερχόμενοι στα σύννεφα για να
ανταποκριθεί στη συνέχεια την αρχαία των ημερών εδώ στη γη, για
μένα αυτό αποκαλύπτει ένα όπλο του καπνίσματος, στο ότι ο
Χριστός δήθεν έρχονται στα σύννεφα για όλους να δουν, είναι
πλέον πολύ ύποπτο? ως μέρος της εξαπάτησης.
Και αν η στρατιωτική δύναμη είναι ήδη κατασκευάζει ένα
απατηλό γεγονός όπου μπορούν να ψεύτικο την επιστροφή του
Χριστού, τότε προφανώς, μαθαίνουμε το πραγματικό σχέδιο του
Λούσιφερ.
Αν είναι πραγματικό γεγονός, γιατί πρέπει να προσποιείσαι;
Και ακόμη και αν δεν είναι ένα πραγματικό γεγονός, γιατί ψεύτικο
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κάτι που δίνει περισσότερη αξιοπιστία στο Θεό και τη θρησκεία;
Γιατί δεν προσποιείσαι την επιστροφή του ηλίθιου, ή Horus;
Ρωτήστε τον εαυτό σας πώς το αρχαίο των ημερών ταιριάζει σε
αυτό το παζλ; Αν ο Χριστός είναι ο ανώτατος βασιλιάς, γιατί είναι
αυτός που λαμβάνονται πριν από την αρχαία των ημερών που
προφανώς, ανήκει σε αυτή τη γη; Δεν θα ήταν το αντίθετο;
Πώς θα μπορούσαν οι αρχαίες μέρες να είναι μέρος αυτού του
κόσμου να έχουν περισσότερη δύναμη και εξουσία από τον ίδιο τον
Χριστό που είναι ο βασιλιάς των ουρανών και που υποτίθεται ότι
κατέκτησαν αυτόν τον κόσμο και τους κυβερνήτες του;
Το αρχαίο των ημερών σημαίνει ένας που είναι πολύ παλιά που
έχει ζήσει σε αυτόν τον κόσμο, ακόμη και από την αρχή. Είναι ένα
άλλο όνομα για ολάμ, αλλά με μια σοβαρή στρεβλότητα.
Αυτό είναι το αίνιγμα που ο θρησκευτικός κόσμος έχει
ασχοληθεί με τον Χριστό και την επιστροφή του. Δεν είναι μόνο ο
Χριστός της χριστιανικής θρησκείας.
Το μπλε σχέδιο ακτίνων υποτίθεται για να προβάλει, Matreya,
Μοχάμεντ, Ιησούς, Αβραάμ, Βούδας, οποιοσδήποτε η πίστη σας
είναι και όποιος ο Μεσσίας σας είναι όλοι θα προβάλλονται, όλοι
μιλώντας στις γλώσσες του λαού τους καθώς κατεβαίνει.
Ίσως ποτέ δεν ήξερε ότι έχουμε αυτό το είδος της τεχνολογίας,
καλά το ξανασκεφτούν. Γιατί ακόμη και να έχουν αυτή την
τεχνολογία, γιατί ακόμη και να το χρησιμοποιήσετε;
Γιατί να εφεύρει μια ψευδή επιστροφή του Μεσσία αν δεν
πραγματική επιστροφή, όπου όλος ο κόσμος θα το δει με τα μάτια
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τους, δεν είναι πραγματικά η επιστροφή του Ιησού Χριστού ούτε
είναι ένα έγκυρο γεγονός, είναι μια ολογραφική ψευδαίσθηση;
Εκτός αν, όπως ανέφερα πριν υπάρχει και κάτι άλλο που
συμβαίνουν ταυτόχρονα ότι το κακό αυτοί θέλουν να κρύψουν από
την επίγνωση σας με την αναδημιουργία ενός ψεύτικο όραμα;
Δεν μπορώ να τονίσω αυτό αρκετά, ο πραγματικός Χριστός, ο
πραγματικός πατέρας και η μητέρα ζουν μέσα στους σπόρους των
αληθινών παιδιών ως θεϊκή συνειδητοποίηση. Δεν είναι κάποιο ον ή
οντότητα που έχει μορφή και πρόκειται να εμφανιστεί όπως
κάνουμε εδώ.
Ο Χριστός πήρε σε μια μορφή εδώ ως άνθρωπος, όπως όλοι
κάνουμε, να πρέπει να εμφανιστεί μπροστά μας για να αφυπνίσει
την πραγματική τους σπόρους από μέσα, αλλά στη συνέχεια άλλαξε
πίσω σε ό, τι πραγματική ταυτότητα του είναι πραγματικά, όπως θα
κάνουμε και εμείς Όταν μετατρέπουμε.
Δεν πρόκειται να αλλάξει ξανά για να μας παρομοιάζει, δεν
υπάρχει λόγος γι ' αυτό. Αναφέρει, ότι Θα είμαστε σαν κι αυτόν.,
nOT το άλλο τρόπο γύρω από.
John 3/2 "Πολυαγαπημένοι, τώρα είμαστε οι γιοι του πατέρα
και της μητέρας, και δεν φαίνεται ακόμα τι θα είμαστε: (Αν δεν
φαίνεται αυτό που θα είμαστε τότε προφανώς δεν είναι
άνθρωπος ή κάτι που παρομοιάζεται με αυτό.) αλλά
γνωρίζουμε ότι όταν ο Χριστός θα εμφανιστεί, θα είμαστε σαν
αυτόν. γιατί θα τον δούμε όπως είναι."
Ακριβώς όπως η πεταλούδα που προέρχονται από το κουκούλι,
θα αλλάξει για να παρομοιάζεται εις Χριστό. Δεν θα παραμείνουμε
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οι ίδιοι ούτε μπορούμε να είμαστε μέρος αυτού του κόσμου που
μετατρέπεται σε αυτό που θα γίνουμε αληθινά.
Αυτός ο κόσμος είναι του υλικού σύμπαντος, δεν είναι
πνεύμα.
Ο Χριστός είναι ενέργεια, ο πατέρας και το πνεύμα της
μητέρας είναι ενέργεια. Υπάρχουν σε όλα τα πράγματα ως
συνείδηση, αν είχε αρχικά δημιουργηθεί από αυτούς.
Η επιστροφή του Χριστού είναι μια προσωπική πραγματικότητα.
Είναι μια συνείδηση ξύπνημα μέσα στους πραγματικούς σπόρους
όπου ο καθένας που είναι από τους πραγματικούς σπόρους θα δει
το Χριστό? σε είδος, όπως με το τρίτο μάτι, επίφυση, όπως
έρχονται στα σύννεφα.
Ο Χριστός επιστρέφει, αλλά επιστρέφει στο πνεύμα, και τελικά
όλοι οι αληθινοί σπόροι θα μάρτυρας αυτής της εκδήλωσης μέσα
τους καθώς μεταμορφώνονται, στο δικό τους χρόνο και τάξη της
αλλαγής.
Όταν ο αληθινός Χριστός επιστρέψει, θα παραδώσει την
πραγματική σπόρους από αυτόν τον κόσμο, και σε μια ριπή
οφθαλμού, θα αλλάξουν και εξαφανίζονται, και να αφαιρεθεί
από το χέρι και τη δουλεία του Λούσιφερ και έφερε στον αχυρώνα
του ζωντανού πατέρα και τη μητέρα τους για την προστασία και για
πάντα σφραγισμένο μακριά από αυτή την ψευδαίσθηση.
Οι αληθινοί σπόροι θα αλλάξουν αμέσως, θα ξανακερδίσουν
την αληθινή μορφή πνευμάτων τους, η οποία είναι μια σπίθα
φωτός. Και θα επιστρέψουν στο βασίλειό τους και θα
κληρονομήσουν τη δόξα, η οποία θα αποκαλυφθεί «μέσα» τους.
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Έχω δει προσωπικά αυτή την αλλαγή σε ένα όραμα που
αποκαλώ το όνειρο του στέμματος μου. Είναι πολύ αληθινό, και το
συζητάω στο βιβλίο τέσσερα, "τα κλειδιά για τον κύριο κώδικα και
τον κόσμο των πνευμάτων".
Ρωμαίους 8/18 "Γιατί υπολογίζω ότι τα βάσανα του παρόντος
χρόνου δεν είναι άξια να συγκρίνονται με τη δόξα που θα
αποκαλυφθεί. στις ΗΠΑ." Έννοια, Μέσα μας!
Και ακριβώς όπως τα φαντάσματα και τα πνεύματα δεν
μπορούν να σταθώ ανάμεσα στη σάρκα. Ούτε αυτοί που θα
αλλάξουν κατοικούν στους ανθρώπους αυτού του κόσμου, γιατί
δεν θα είναι πια μέρος αυτής της διάστασης, όπως ο Ιησούς δεν
είναι πλέον μέρος αυτής της διάστασης και έχει φύγει σωματικά,
εκτός αν κάποιοι έχουν επιλέξει να είναι βοηθήματα και βοηθοί
μυστικοί για εκείνους που REM Ain.
Επιστρέφοντας στην ιστορία του ενός παρομοιάζεται εις το γιο
του ανθρώπου, συνάντηση των αρχαίων των ημερών, λέει, θα του
δοθεί ένα Βασίλειο που θα είναι αιώνια, αιώνια. Τώρα αυτό είναι
που αναφέρεται, αλλά είναι αυτό η αλήθεια ή ψευδή εκπροσώπηση;
Ο Χριστός έχει ήδη ένα Βασίλειο που είναι αιώνιο και αιώνιο, γι
' αυτό απέρριψε την προσφορά του Σατανά στην πρώτη θέση.
Ο πατέρας και η μητέρα του το έδωσαν λόγω του ότι είναι
ένας κληρονόμος και ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών. Κανείς
δεν μπορεί να δώσει αυτή τη δύναμη σε μια άλλη. Είναι ένα άμεσο
αποτέλεσμα της κληρονομιάς από τη «θέληση και διαθήκη» του
πατέρα και της μητέρας.
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Έτσι, ποιος είναι αυτός που θα βασιλεύει σε αυτό το γήινο
Βασίλειο για πάντα, είναι η αρχαία των ημερών μαζί με εκείνο που
παρομοιάζεται προς το γιο του ανθρώπου που επιστρέφουν στα
σύννεφα;
Το κλειδί είναι, ποιος είναι που ασκήθηκε πριν από την άλλη.
Φαίνεται ότι το ένα σαν τον γιο του ανθρώπου που ασκήθηκε πριν
από την αρχαία των ημερών. Τώρα ο βασιλιάς δεν είναι ποτέ φέρει
πριν από κάποιον άλλο, όλοι οι άλλοι είναι που ασκήθηκε ενώπιον
του θρόνου του βασιλιά.
Τώρα, χωρίς αμφιβολία, για άλλη μια φορά οι άνθρωποι θα
πουν, ο Χριστός είναι να φέρει ενώπιον του πατέρα να καθιερώσει
το βασίλειό του στη γη. Και πάλι, χωρίς να είναι
επαναλαμβανόμενες εις παραφροσύνη, αυτός ο κόσμος δεν ανήκε
ποτέ στον πατέρα, και δεν είναι η αρχαία των ημερών που έχει
πάντα ελεγχόμενη αυτόν τον κόσμο. Ο Σατανάς έχει ελέγξει τον
κάτω κόσμο και τον Εωσφόρο στον ψηλότερο κόσμο.
Τι μεγαλύτερη εξαπάτηση από ό, τι για τον Εωσφόρο να
ξεγελάσει τον κόσμο στην παρουσίαση ενός ψευδούς Χριστού με
τη μορφή ενός άνδρα όπως ένας παρομοιάζεται προς τον Υιό του
ανθρώπου, να έρθει στον Εωσφόρο και ισχυρίζονται ότι είναι ο
πατέρας και ο Θεός αυτού του κόσμου;
Αν έχετε δεν χρησιμοποιούν τα κλειδιά του κώδικα, θα σας
εξαπατήσουν.
Τότε γιατί αυτός ο γιος του ανθρώπου που ασκήθηκε πριν από
την αρχαία των ημερών; Επειδή, όπως ο Σατανάς προσέφερε στον
Χριστό τη δύναμη να κυβερνήσει στο βασίλειό του, το οποίο
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απέρριψε, αυτός ο Ψεύτικος Χριστός έχει την εξουσία να κυβερνά
στο Βασίλειο του Λούσιφερ όπως και πριν.
Το μυστικό είναι ότι αυτή η προσωπικότητα ενός ψεύτικου
Χριστού, όποιος κι αν είναι, θα είναι πράγματι ο ίδιος ο Εωσφόρος
ή θα τον κατέχει άμεσα, γιατί ο Εωσφόρος θα είναι η δύναμη πάνω
σε αυτόν τον ψεύτικο Χριστό ως τον ήλιο του Θεού.
Και έχω ένα δυνατό προαίσθημα ότι αυτό το άτομο δεν θα
είναι άλλο από την Ναβουχοδονόσορ μετενσάρκωση. Θα
αποκαλύψει πολλά περισσότερα γι ' αυτόν σε αυτή τη διατριβή.
Ωστόσο, για τώρα θα πω, ήταν ο επικεφαλής του χρυσού,
ήταν ο αετός, και το λιοντάρι. Ήταν επίσης ο βασιλιάς των
Βασιλέων. Και ήταν YHVH που ίδρυσε αυτόν τον βασιλιά και τα
βασίλεια αυτού του κόσμου.
Όπως διαβάζουμε σχετικά, δηλώνει ότι ο Υιός του ανθρώπου
προέρχεται από τα σύννεφα και παρουσιάζεται πριν από την αρχαία
των ημερών. Αυτό σημαίνει ότι ο Υιός του ανθρώπου προέρχεται
από τον ουρανό και το αρχαίο των ημερών ανήκει στη γη.
Προφανώς, αυτό είναι μια ψευδή αντιπροσώπευση, επειδή ο
αληθινός γιος του ανθρώπου ποτέ δεν θα υποκλιθείτε και λατρεία
ενώπιον του Θεού αυτού του κόσμου. Δεν το έκανε πριν και
σίγουρα δεν θα το κάνει τώρα.
Ο αρχαίος των ημερών είναι αυτός που πετάχτηκε από τον
ουρανό στον μεγάλο πόλεμο, δεν είναι άλλος από τον Σατανά.
Πρέπει να ρωτήσουμε τότε, γιατί ο Ντάνιελ είναι
προβληματισμένος με το πνεύμα γι ' αυτό; Είναι επειδή υπάρχει μια
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εξαπάτηση που παίζεται εδώ. Εννοώ αν αυτό είναι το τέλος των
κυβερνώντων αυτοκρατοριών σε αυτόν τον πλανήτη, ο Daniel θα
πρέπει να είναι ενθουσιασμένος, αλλά είναι προβληματισμένος από
αυτή τη γνώση. Θα μπορούσε να είναι αυτός αναγνωρίζεται ποιος
αυτό παρομοιάζεται προς το γιο του ανθρώπου είναι πραγματικά,
καθώς και η αρχαία των ημερών;
Είναι αυτό το στίχο πραγματικά μας λέει ότι η αρχαία των
ημερών που έχει την απόφαση αυτή τη γη στο μυστικό είναι τώρα
πρόκειται να δώσει την εξουσία και την εξουσία του πάνω σε αυτό
το ψευδή Χριστό με τη μορφή του Υιού του ανθρώπου που
επιστρέφει σε κάποιο είδος ολογραφική ψευδαίσθηση; Και αν αυτό
είναι αλήθεια, αυτό δεν θα ήταν ένας ψευδής Χριστός ή ένας
απατηλός Χριστός ή ο Αντίχριστος;
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(23) Η μεγάλη εικόνα
Έχω περάσει πολύ χρόνο αποκαλύπτοντας πώς ζούμε σε έναν
εικονικό κόσμο. Τα βιβλία μου έχουν όλα διακριθεί μεταξύ του τι
θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε ως πραγματικότητα από αυτό
που είναι μια προσομοίωση εικονικής πραγματικότητας.
Αυτό που είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσει τώρα είναι
περισσότερο από το ίδιο. Ένα ολόκληρο σχέδιο δημιουργήθηκε για
να καθιερωθεί μέσα στη σφαίρα της ανθρωπότητας.
Πρόκειται να αλλάξουμε κανάλια λίγο και τον τίτλο πίσω στο
βιβλίο του Δανιήλ, όπως ο ίδιος αρχίζει να αποκαλύψει ένα όνειρο
που ο μεγάλος βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ είχε. Ωστόσο, πριν
αποκαλύψει αυτό το όνειρο, ο Daniel αρχίζει να ανακοινώσει ποιος
είναι ο Θεός του YHVH είναι και πώς αυτός ο κόσμος και τα πάντα
σε αυτό ανήκει στο Θεό.
Daniel 2/20 "Ο Ντάνιελ απάντησε και είπε: bλιγότεροι είναι το
όνομα του Θεού για πάντα και ποτέ: για τη Σοφία και θα μπορούσε
να είναι του:
Και αλλάζει τους χρόνους και τις εποχές: είναι Αφαιρεί
βασιλιάδες και στήνει βασιλιάδες: δίνει Σοφία εις το σοφό, και τη
γνώση τους που γνωρίζουν κατανόηση: (Δηλαδή. Το δέντρο της
γνώσης;)
Αποκαλύπτει τα βαθιά και μυστικά πράγματα: ξέρει τι είναι στο
σκοτάδι, και το φως κατοικεί μαζί του."
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Όταν πραγματικά αρχίζεις να το καταλαβαίνεις αυτό, ο Ντάνιελ
αποκαλύπτει ότι ο Ο Θεός είναι πάρα πολύ μέρος αυτού του
κόσμου, γνωρίζουμε όμως ο πατέρας δεν έχει καμία σχέση με
αυτόν τον κόσμο ούτε τα πράγματα μέσα σε αυτό, Αυτό έχει
αποδειχθεί...
Παρατηρήστε το φως είναι με YHVH, αλλά όχι μέσα του....
Επειδή αυτό το φως είναι ο ήλιος και όχι η πνευματική θεϊκή φύση.
Τώρα αυτό που είναι ενδιαφέρον, είναι αποκαλυπτικό ότι
αυτός ο Θεός δημιουργεί επίσης βασιλιάδες, οι οποίες στη βιβλική
ορολογία συχνά αντιπροσωπεύουν τον παραλληλισμό με τα
βασίλεια του κόσμου. Τους δίνει δύναμη και εξουσία. Δεν έχει
σημασία αν είναι κακό ή καλό, όπως θα μάθετε σύντομα.
Όταν ο Δανιήλ άρχισε να ερμηνεύει το όνειρο που
Ναβουχοδονόσορ είχε, αποκαλύπτει ότι ο Θεός του YHVH έδωσε σε
αυτόν τον βασιλιά την εξουσία και την εξουσία του. Και σύντομα
θα μάθετε ότι αυτό το Βασίλειο ονομαζόταν, Βαβυλώνα, και
Ναβουχοδονόσορ ήταν το κεφάλι.
Αυτό ήταν ένα τερατώδες δαιμονικό Βασίλειο, οπότε γιατί ο
YHVH να φέρει αυτό το Βασίλειο σε αυτόν τον κόσμο; Γιατί να έχει
σχέση με αυτά τα βασίλεια; Και γιατί να τα στήσει;
Ας ανακαλύψουμε το όνειρο:
Daniel 2/31-37 "Εσύ, ο βασιλιάς, είδες, και ιδού ένα μεγάλη
εικόνα. Αυτή η μεγάλη εικόνα, της οποίας η φωτεινότητα ήταν
εξαιρετική, στάθηκε μπροστά σου? και η μορφή τους ήταν τρομερή.
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Το κεφάλι αυτής της εικόνας ήταν από λεπτό χρυσό, το στήθος
του και τα χέρια του από ασήμι, την κοιλιά του και τους μηρούς
του ορείχαλκου, τα πόδια του σιδήρου, τα πόδια του μέρος του
σιδήρου και μέρος του πηλού.
Έχετε δει αυτό μέχρι μια πέτρα κόπηκε χωρίς τα χέρια, η οποία
έπληξε την εικόνα από τα πόδια του που ήταν από σίδηρο και πηλό,
και broke τους σε κομμάτια.
Τότε ήταν το σίδερο, ο πηλός, ο ορείχαλκος, το ασήμι, και το
χρυσό, σπασμένα σε κομμάτια μαζί, και έγινε σαν το άχυρο του
καλοκαιριού Αλώνι πατώματα? και ο άνεμος τους έφερε μακριά, ότι
καμία θέση δεν βρέθηκε γι ' αυτούς: και η πέτρα που έπληξε την
εικόνα έγινε ένα μεγάλο βουνό, (Ηνωμένο βασίλειο), και γέμισε
όλη τη γη.
Αυτό είναι το όνειρο. και θα πούμε την ερμηνεία τους
ενώπιον του βασιλιά.
Εσύ, ο βασιλιάς, η τέχνη α βασιλιάς των Βασιλέων: για την
Θεός του ουρανού σου έδωσε ένα Βασίλειο, δύναμη, και
δύναμη, και δόξα."
Αυτό που πρόκειται να μάθετε είναι Αυτή η εικόνα ότι ο
Daniel αποκαλύπτει είναι η αρχή ενός συνολικού παγκόσμιου
δαιμονικό σχέδιο που είχε συσταθεί ως μια στρατηγική για να
εξαπατήσει και τον έλεγχο ψυχές που θα οδηγήσει δεξιά στις
ημέρες που ζούμε τώρα.
Αυτά ονομάζονται θηρία βασίλεια. Τώρα γιατί ο YHVH,
άρχοντας της Βίβλου, έστησε δαιμονικά σαρκοφάγα, κτήνη που
ελέγχουν τα βασίλεια;
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Και γιατί ο Ντάνιελ να καλέσει τον Ναβουχοδονόσορ βασιλιά
των Βασιλέων, δηλώνοντας ότι YHVH του έδωσε αυτό το Βασίλειο,
δύναμη, δύναμη και δόξα; Ο Χριστός δεν λεγόταν βασιλιάς των
βασιλιάδων;
Τι είναι λάθος με αυτή την εικόνα;
Η απάντηση είναι προφανής, όποιος αυτός ο Θεός είναι αυτός
δεν είναι ο πατέρας και η μητέρα, αλλά ένας Θεός που κυβερνά
αυτόν τον κόσμο από πίσω από τις σκηνές, καλείται Αρχαίες
μέρες. Ο θεος των ολάμ των SHEMS.
Αυτός είναι ο λόγος που έχω τόσο υποχρεωμένος να
αποκαλύψει αυτή τη χαμένη γνώση, διότι ο κόσμος σε γενικές
γραμμές είναι υπό τη δύναμη ενός ψευδούς Θεού που πολλοί
ισχυρίζονται ότι είναι ο αληθινός Θεός. Έχουν παραβιαστεί με την
αποδοχή ό, τι διαβάζουν ή να ακούσουν και δεν παίρνουν το χρόνο
να κρίνουν τα φρούτα.
Στην ερμηνεία του Δανιήλ αυτού του ονείρου αποκαλύπτει ότι
η Βαβυλώνα του Ναβουχοδονόσορ είναι το πρώτο Βασίλειο πολλών
βασιλείων που θα κυριαρχήσουν σε αυτή τη γη μέχρι να έρθει
κάποιος που θα εξυπηρετήσει την Αρχαία των ημερών που
παίρνει την εξουσία πάνω από τη γη, όπως το νόμιμο κυβερνών
βασιλιά στη θέα όλων των ανθρώπων, σύμφωνα με το σχέδιο που
είναι.
Πολλοί πιστεύουν ότι αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός που
επιστρέφει για να κυβερνήσει αυτόν τον κόσμο. Αλλά επιτρέψτε
μου να καθορίσει αυτή την εικόνα τόσο σαφής όσο μπορεί να είναι
και στη συνέχεια να μου πείτε τι αυτό αναφέρεται.
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Ας αναμασάμε την ιστορία μας... Βαβυλώνα σημαίνει
κυριολεκτικά τον τόπο της σύγχυσης και βλέπουμε ότι YHVH
συσταθεί Βαβυλώνα και κατέστησε μεγάλη και ισχυρή ως το πρώτο
από τα πολλά βασίλεια να βασιλεύει πριν ένα συμβάν
Πραγματοποιείται οδηγώντας στην άνοδο του βασιλιά αυτού του
κόσμου πριν συμβεί η μεγάλη καταστροφή.
Όπως εξήγησα, ο Χριστός δεν έρχεται εδώ για να κυβερνήσει
αυτόν τον κόσμο. Δεν πρόκειται να κυβερνήσει σε έναν κόσμο
ψευδαίσθησης όταν το ίδιο το βάθος αυτού του κόσμου είναι
απατηλό. Είναι ένα ψέμα, είναι Αντίχριστος!
Έγραψα στα δύο πρώτα βιβλία πώς ο Χριστός μίλησε με τον
Ιωάννη στο χαμένο Ευαγγέλιο που ήταν απέτρεψε ή καλύπτονται
μέσα από τα ιερά κείμενα, ο λόγος ήταν ότι τα πράγματα
αποκαλύφθηκαν εκεί που θα αποδείκνυε το ψέμα.
Ο Χριστός ρωτήθηκε, τι συμβαίνει όταν πεθαίνουμε. Μίλησε
για την εποχή στη μεταθανάτια ζωή, όπου αν μια ψυχή ήταν τόσο
καταπιεί
το
τεχνητό
πνεύμα,
(προσομοίωση
εικονικής
πραγματικότητας) οι ψυχές τους στη συνέχεια παραδόθηκε στους
δαίμονες του σκότους. Και μετά ρίχνονται σε αλυσίδες και
δεσμεύονται, αυτό σημαίνει να πρέπει να επιστρέψεις στην
προσομοίωση ως άνθρωπος.
Αποκάλυψε αυτή είναι η διαδικασία που αποκαλούμε
μετενσάρκωση, όπου οι ψυχές συνεχίζουν να επιστρέψουν στον
κόσμο του θανάτου, η οποία αντιπροσωπεύεται ως αλυσίδες και
δουλεία της ψυχής.
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Ο Χριστός αποκάλυψε ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι ο κόσμος
του πατέρα, και το να είσαι εδώ αντιπροσωπεύει το να είσαι στη
δουλεία με τις δαιμονικές δυνάμεις που κυβερνούν εδώ, μέχρι να
ελευθερωθεί κανείς και να ξαναγεννηθεί για να επιστρέψει στην
πατρίδα του.
Γι ' αυτό σε ρωτάω, γιατί ο Χριστός ήρθε να κυβερνήσει έναν
κόσμο που δεν ανήκει σε αυτόν; Γιατί να εισέλθει στην
προσομοίωση για να κυβερνήσει όταν υπάρχει ως γιος της θεϊκής
εξουσίας;
Φίλοι μου δεν είναι ο Χριστός που πρόκειται να αποκαλυφθεί
ως ο άρχοντας, αλλά είναι ο Εωσφόρος. Αυτό είναι το νόημα του
επιστέγασμα που δεν έχει ακόμη τεθεί κατά την πυραμίδα στο πίσω
μέρος του νομοσχεδίου ενός δολαρίου.
Περιμένει ο Θεός Εωσφόρος να καθίσει ανοιχτά στον θρόνο
αυτού του κόσμου αντί να κυβερνά μυστικά. Και θα βγει από την
κρυψώνα του με το πρόσχημα ενός άντρα.
Η συγκομιδή έχει να κάνει με την επιστροφή του Χριστού για
να έρθει να πάρει τους επιλεγμένους σπόρους του και να τους
πάρει μακριά από αυτή την ψευδαίσθηση, όπως έχετε διαβάσει, "το
θείο μυστικό κήπο, το βιβλίο μου".
Είναι ενδιαφέρον στο βιβλίο του Δανιήλ μιλάει για ένα σαν τον
γιο του ανθρώπου που επιστρέφουν. Αλλά αυτό που είναι
παρεξηγημένος είναι ποιος αυτό το βιβλίο αναφέρεται ως αυτός
που ο γιος του ανθρώπου πρέπει να σταθεί πριν.
Διαβάστε εδώ: Daniel 7 13-15 "Είδα στα νυχτερινά οράματα,
και, Ιδού, ένα σαν ο Υιός του ανθρώπου (Αυτός δεν είναι ο Υιός
του ανθρώπου, αλλά ένας παρομοιάζεται προς αυτόν, μια
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απάτη) ήρθε με τα σύννεφα του ουρανού, και ήρθε στην αρχαία
των ημερών, και τον έφερε κοντά πριν από την αρχαία των
ημερών.
Και εκεί του δόθηκε κυριαρχία, και δόξα, και ένα Βασίλειο, ότι
όλοι οι άνθρωποι, τα έθνη, και οι γλώσσες, θα πρέπει να τον
υπηρετούν: κυριαρχία του είναι μια αιώνια κυριαρχία, η οποία δεν
πρέπει να περάσει μακριά, και το βασίλειό του, το οποίο είναι, δεν
πρέπει να καταστραφεί. (Αιώνιο Βασίλειο, δηλαδή χρόνοςβρόχος)
Ο Daniel είχε θρηνήσει στο πνεύμα μου στη μέση του σώματός
μου, και τα οράματα του κεφαλιού μου με προβληματίζει."
Ανακοίνωση λέει, «ένας σαν τον γιο του ανθρώπου«έρχεται με
τα σύννεφα, ο Ιησούς αποκάλυψε ότι η επιστροφή του θα ήταν
κρυμμένο από την άποψη ότι το Βασίλειο είναι μέσα στους
πραγματικούς σπόρους. Και ότι το βασίλειό του δεν έρχεται από
την παρατήρηση, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να ειδωθεί με τα
μάτια κάποιου. Είναι «δεν» ένα υλικό που βασίζεται φυσικό
Βασίλειο.
Έτσι, ο οποίος έρχεται με τα σύννεφα που κάθε μάτι θα
μάρτυρας, όπως αστραπές απεργίες από την Ανατολή ακόμη και
προς τη Δύση, η οποία είναι μια μεταφορά του κινήματος του ήλιου.
Αυτό έχει ένα διττό νόημα, στο τέλος, όταν ο Εωσφόρος έχει
Αποκατασταθεί το βασίλειό του σε αυτόν τον κόσμο, κάτι θα συμβεί.
Ένα αντιτορπιλικό θα έρθει σαν τον κλέφτη μέσα στη νύχτα και η
γη θα καταστραφεί.
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Χρησιμοποιώ τον όρο «επανιδρύθηκε», διότι αυτό είναι ένα
συνεχιζόμενο μυστήριο. Το Βασίλειο δεν έχει συσταθεί για πρώτη
φορά. Είναι ένα συνεχές χρονικό βρόχο που ανανεώνει το Βασίλειο,
επανειλημμένα, και στη συνέχεια το πρόγραμμα τελειώνει και
αρχίζει και πάλι σε άλλη προηγούμενη φορά.
Αυτός είναι ο λόγος που δηλώνει ότι είναι ένα συνεχές
Βασίλειο που θα διαρκέσει για πάντα... Επειδή είναι σε ένα χρονικό
βρόχο. Πώς μπορεί κάτι στον κόσμο που βασίζεται υλικό να
διαρκέσει για πάντα;
Πώς μπορεί ο Εωσφόρος να κυβερνά μια κατεστραμμένη γη;
Είναι λόγω της προσομοίωσης? η γη θα επιστρέψει εγκαίρως
περίπου 1000 χρόνια νωρίτερα. Ονομάζεται χρονικός βρόχος ή
επαναφορά του προγράμματος.
Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό ακούγεται αδύνατο, αλλά μόλις
καταλάβετε ότι ζούμε σε ένα προσομοιωμένο σύμπαν, όλα είναι
πιθανά.
Περισσότερα για αυτό να έρθει...
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(24) Η μεγάλη Βαβυλώνα
Daniel ξεκινά με την περιγραφή αυτού του πρώτου Βασιλείου
και αποκαλύπτει το κεφάλι αυτού του πάνω-όλα εικόνα είναι η
Βαβυλώνα, υπό την ηγεσία του πρώτου βασιλιά, Ναβουχοδονόσορ.
Τώρα να έχετε αυτό κατά νου, Βαβυλώνα, η οποία προέρχεται
από τη λέξη Βαβέλ, αντιπροσωπεύει σύγχυση, όπως οι αναγνώστες
μου γνωρίζουν ήδη.
Πριν μπορέσουμε να καθορίσουμε σωστά πώς αυτό θα αρχίσει
να ταιριάζει στο χρόνο-βρόχο της απατηλής μήτρας. Πρέπει να
διαβάσετε περισσότερα όπου Daniel δίνεται ένα όνειρο που
αποκαλύπτει ένα μοναδικό σύνολο των περιστάσεων όλα σχετικά
με το όνειρο του μεγάλου βασιλιά είχε επίσης νωρίτερα.
Daniel 7 2-14 "Daniel μίλησε και είπε, είδα στο όραμά μου το
βράδυ, και, Ιδού, οι τέσσερις άνεμοι του ουρανού προσπάθησε
πάνω στη μεγάλη θάλασσα.
Και τέσσερα μεγάλα θηρία
ποικιλόμορφο ένα από το άλλο.

ήρθε

από

τη

θάλασσα,

Το πρώτο ήταν σαν Λιοντάρι, και είχε φτερά αετού: Θα
τηρούνται μέχρι τα φτερά τους ήταν βγαλμένο, και ήταν αρθεί
επάνω από τη γη, και να γίνει για να Σταθείτε στα πόδια ως
άνθρωπος, και η καρδιά ενός άντρα δόθηκε σε αυτό.
Και ιδού ένα άλλο θηρίο, ένα δεύτερο, όπως σε ένα Φέρουν,
και μεγάλωσε η ίδια από τη μία πλευρά, και είχε τρία πλευρά στο
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στόμα του μεταξύ των δοντιών του: και είπαν έτσι προς αυτό,
προκύπτουν, καταβροχθίζουν πολύ σάρκα.
Μετά από αυτό που είδα, και Lo ένα άλλο, σαν ένα Leopard, η
οποία είχε πάνω στο πίσω μέρος του τέσσερα φτερά ενός πτηνού;
το κτήνος είχε επίσης τέσσερα κεφάλια; και της ηγεμονίας της
δόθηκε.
Μετά από αυτό είδα στη νυχτερινή οράματα, και ιδού ένα
τέταρτο θηρίο, φοβερή και τρομερή, και ισχυρή υπερβολικά?
και είχε μεγάλη σιδερένια δόντια: καταβροχθίζει και broke σε
τεμάχια, και σφράγισε το υπόλειμμα με τα πόδια του.: και ήταν
διαφορετικό από όλα τα θηρία που ήταν πριν από αυτό? και είχε
δέκα κέρατα.
Θεώρησα τα κέρατα, και, Ιδού, ήρθε μεταξύ τους ένα άλλο
μικρό κέρατο, πριν από τους οποίους υπήρχαν τρία από τα πρώτα
κέρατα βγαλμένα από τις ρίζες: και, Ιδού, σε αυτό το κέρατο ήταν
τα μάτια σαν τα μάτια του ανθρώπου, και ένα στόμα μιλώντας
μεγάλα πράγματα.
Είχα κρατήσει μέχρι που οι θρόνοι πετάχτηκαν κάτω, και οι
αρχαίοι της ημέρας κάθονταν, του οποίου το ένδυμα ήταν
λευκό, όπως το χιόνι, και τα μαλλιά του κεφαλιού του, όπως το
αγνό μαλλί: θρόνο του ήταν σαν την πύρινη φλόγα, και τις ρόδες
του ως καύση φωτιά."
Προσέξτε το ένα που ονομάζεται το αρχαίο των ημερών
πρόκειται να κυβερνήσει. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός αυτού του
κόσμου. Ακούγεται σχεδόν σαν την περιγραφή του γέρου ΑϊΒασίλη που καβαλάει το άρμα του, έτσι δεν είναι;
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“Ένα πύρινο ρεύμα που εκδίδεται και προέκυψε από πριν από
αυτόν: χιλιάδες χιλιάδες υπουργοί εις αυτόν, και 10000 φορές
10000 στάθηκε μπροστά του: η απόφαση τέθηκε, και τα βιβλία
άνοιξαν."
Ακούγεται σαν ξωτικά Santa με την άτακτη και ωραία λίστα, ή
το καλό και το κακό λίστα έτοιμος να κάνει την κρίση σχετικά με το
ποιος παίρνει τα δώρα και ποιος δεν το κάνει.
“I πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια, λόγω της φωνής των
μεγάλων λέξεων που το κέρατο μίλησε: Έχω κρατήσει ακόμη και
μέχρι το θηρίο σκοτώθηκε, και το σώμα του καταστράφηκε, και
δόθηκε στην καύση φλόγα." (Τέλος του προγράμματος της γης!)
“Όσον αφορά τα υπόλοιπα θηρία, τους είχαν πάρει την εξουσία.
Ωστόσο, η ζωή τους παρατάθηκε Φορα εποχή και ένας χρόνος.
Είδα στη νυχτερινή οράματα, και, Ιδού, ένα σαν το γιο του
ανθρώπου ήρθε με τα σύννεφα του ουρανού, και ήρθε στην αρχαία
των ημερών, και τον έφερε κοντά πριν από αυτόν.
Και εκεί του δόθηκε κυριαρχία, και δόξα, και ένα Βασίλειο, ότι
όλοι οι άνθρωποι, τα έθνη, και οι γλώσσες, θα πρέπει να τον
υπηρετούν: κυριαρχία του είναι μια αιώνια κυριαρχία, η οποία δεν
πρέπει να περάσει μακριά, και το βασίλειό του που δεν πρέπει να
καταστραφεί."
Υπάρχουν τόσες πολλές πληροφορίες εδώ θα πάρει ένα βιβλίο
για να περιγράψει, όπως έγραψα για αυτό το θέμα είκοσι συν
χρόνια πριν, που ασχολούνται με την ίντριγκα και όλα αυτά που
συμβαίνουν εδώ, αλλά για τους περιορισμούς του χρόνου και του
χώρου θα αντιμετωπίσει μόνο τα βασικά.
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Πρώτον, τόσο ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ και ο Δανιήλ είχαν
ένα όνειρο όπου τέσσερα βασίλεια θα αυξηθούν.
Αυτός είναι ο κόσμος του Λούσιφερ, και αυτά τα βασίλεια είναι
η θύελλα εγκεφάλου του, αλλά κυβερνάται τοπικά από τον Σατανά.
Είχαν προβλεφθεί πολύ πριν συμβεί. Όχι λόγω κάποιας
καταπληκτικής ψυχικής διαίσθησης του μέλλοντος, αλλά επειδή
όλα αυτά είχαν προγραμματιστεί να μεταφέρουν μέσω των
θρησκειών και των μυστικών κοινωνιών.
Τώρα μερικοί μπορούν να ισχυρίζονται πώς θα μπορούσαν να
το κάνουν αυτό; Απλό, δεν είναι διαφορετικό από τον
προγραμματισμό ενός παιχνιδιού υπολογιστή για να παίξει έξω
ακριβώς όπως έχετε εισαγάγει τους κωδικούς για να λειτουργήσει.
Το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί ήδη ως εκ τούτου δεν έχει σημασία
ποιος είσαι ή τι μπορεί να πιστεύετε, είτε καλό ή κακό, το παιχνίδι
θα λειτουργήσει σύμφωνα με τους προγραμματισμένους κώδικες,
εκτός αν κάποιος γίνεται επίγνωση και πάλι και κάνει προσωπικές
αλλαγές.
Σύμφωνα με τη Βίβλο. Daniel 2, 7 και 8 περιγράφει αυτά τα
βασίλεια ακριβώς. Αυτό ονομάζεται το θηρίο με επτά κεφάλια και
δέκα κέρατα.
Μέγας Αλέξανδρος έγινε το σπασμένο Κέρας της ανόδου του
τρίτου κτήνους, όπως θα μάθετε. Hε δεν είναι ένα από τα κεφάλια!
It αποκαλύπτει ότι ήταν ο Great κέρατο που είχε σπάσει, και
το βασίλειό του ήταν δίνεται στους τέσσερις στρατηγούς του. που
κυβερνάται γύρω από τη Μεσόγειο θάλασσα, ανατολικά, δυτικά,
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Βόρεια και Νότια ως τα τέσσερα φτερά του πτηνού. Αυτό συνέβη
στο παρελθόν.
Daniel 8 "Είδα το κριάρι σπρώχνοντας προς τα δυτικά, και
Βορρά, και Νότια? έτσι ώστε κανένα θηρίο δεν θα μπορούσε να
σταθεί μπροστά του, δεν υπήρχε καμία που θα μπορούσε να
παραδοθεί από το χέρι του? αλλά το έκανε σύμφωνα με τη θέλησή
του, και έγινε σπουδαίος. (Η μνήμη RAM είναι η Medo-περσική
αυτοκρατορία)
Και όπως σκεφτόμουν, Ιδού, μια κατσίκα ήρθε από τη Δύση
στο πρόσωπο όλης της γης, και άγγιξε όχι το έδαφος: και η
κατσίκα είχε μια αξιοσημείωτη κέρατο ανάμεσα στα μάτια του.
(Αυτός είναι ο Μέγας Αλέξανδρος)
Και ήρθε στο κριάρι που είχε δύο κέρατα, τα οποία είχα δει
στέκεται πριν από το ποτάμι, και έτρεξε προς αυτόν στη μανία της
δύναμής του.
Και τον είδα να έρθει κοντά στο κριάρι, και κινήθηκε με χολή
εναντίον του, και χτύπησε το κριάρι, και έσπασε δύο κέρατα του:
και δεν υπήρχε καμία δύναμη στο κριάρι να σταθεί μπροστά του,
αλλά αυτός τον ρίχνει κάτω στο έδαφος , και σφραγίζονται πάνω
του: και δεν υπήρχε καμία που θα μπορούσε να παραδώσει το
κριάρι από το χέρι του. (ο Μέγας Αλέξανδρος κατέκτησε την
Medo-περσική αυτοκρατορία -Αυτό είναι ιστορικά ακριβές.)
Ως εκ τούτου, η αίγα αποτρίχωση πολύ μεγάλη: και όταν ήταν
δυνατός, το μεγάλο κέρατο έσπασε; και για αυτό ήρθε τέσσερα
αξιοσημείωτα αυτά προς τους τέσσερις ανέμους του ουρανού.
Αυτό είναι όταν ο Αλέξανδρος νίκησε αυτό που ήταν γνωστό
ως η Medo-περσική αυτοκρατορία εκπροσωπούμενη από το κριάρι
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με δύο κέρατα, η οποία εκπροσωπήθηκε από, Ντάριους ο Mede και
Cyrus ο Μέγας, της Περσίας και Γενεαλογία του. Αυτοί οι δύο
ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ανατρέψουν τη Βαβυλώνα και
μετά η γενεαλογία συνεχίστηκε μέσω του Σάιρους.
Ο λόγος που το κέρατο του Αλεξάντερ ήταν σπασμένο, ήταν
επειδή δεν άφησε παιδιά καθώς πέθαινε πολύ νέος. Όταν τα
κεφάλια χρησιμοποιούνται ως περιγραφή ενός κτήνους που
κυβερνά ένα Βασίλειο, συχνά επεκτείνουν το Βασίλειο κάτω μέσω
των απογόνων ή των απογόνων τους, με μερικές εξαιρέσεις, έτσι
είναι μια οικογενειακή γενεαλογία. Το κεφάλι είναι το κεφάλι
του a Οικογένεια.
Το Βασίλειο χωρίστηκε μεταξύ των τεσσάρων κυβερνώντων
του Αλέξανδρου, που το μετέφεραν μέχρι που η Ρώμη έγινε η
επόμενη κατάκτηση της αυτοκρατορίας που κυβερνά αυτόν τον
πλανήτη.
Κάθε κεφάλι αντιπροσωπεύει την κυβέρνηση ή την
οικογενειακή γενεαλογία, καθώς επίσης και τη στρατιωτική δύναμη.
Αν μιλάει μόνο για Κέρατα, αντιπροσωπεύει συνήθως αδίστακτες
στρατιωτικές δυνάμεις που δεν εμπίπτουν στη δύναμη της κάθε
κεντρικής κυβέρνησης ανά πω. Συχνά οι δυνάμεις κέρατο εργασία
μόνο ή σε μυστική αν δεν υπάρχει επίσης ένα κεφάλι παρόν.
Κάποιοι μπορεί να αναρωτιούνται γιατί ο Ντάριους και ο
Σάιρους δεν αποκαλύφθηκαν ως δύο κεφάλια από τότε που
αποκαλύφθηκαν ως δύο κέρατα.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Βασίλειο του Μήδοι δεν
διήρκεσε πολύ καθώς όλα επανήλθαν στη δύναμη των Περσών. Και
ο Σάιρους και η οικογενειακή γενεαλογία του ανέλαβαν το Βασίλειο
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για πάνω από 200 χρόνια. Έτσι, τα δύο κέρατα ήταν στο ίδιο
κεφάλι κριάρι κατά την κατάκτηση της Βαβυλώνας, αλλά μόνο ένα
έμεινε που συνεχίστηκε στην εξουσία, όπως το κεφάλι.
Αυτά τα τέσσερα βασίλεια θα έχουν επτά κεφάλια συνολικά. Το
πρώτο κεφάλι ήταν Βαβυλώνα, εκπροσωπούμενη από τον πρώτο
βασιλιά Ναβουχοδονόσορ σε κάτω μέσω των απογόνων του. Ήταν
ο επικεφαλής του χρυσού στη μεγάλη εικόνα που αντιπροσώπευαν
όλες τις αυτοκρατορίες να έρθουν.
Εκπροσωπήθηκε επίσης ως το κεφάλι ενός λιονταριού, όπως
θα μάθετε ότι ο Ιούδας ήταν το λιοντάρι, και ως εκ τούτου αυτός ο
βασιλιάς παίρνει θέση του Ιούδα ως δικαίωμα του μπλε αίμα.
Ναβουχοδονόσορ κατέκτησε τον Ιούδα, και αφαίρεσε όλα τα
Τεχνουργήματά τους από το ναό, το οποίο κατέστρεψε.
Είχε επίσης τα φτερά του αετού. Υπάρχει πολύ περισσότερο σε
αυτό, αλλά δεν έχω χρόνο εδώ.
Το δεύτερο κεφάλι ήταν το κριάρι με δύο κέρατα. Αυτοί ήταν
μέρος Medo-περσική αυτοκρατορία αντιπροσωπευόμενος από
Ντάριους ο Mede και Cyrus ο Περσικός καθώς συνδύασε τις
δυνάμεις.
Ήταν επίσης παρομοιάζεται με μια αρκούδα και είχε τρία
πλευρά στο στόμα του. Πιστεύω ότι αυτά τα τρία πλευρά
αντιπροσωπεύουν Ναβουχοδονόσορ, ο γιος και ο εγγονός του. Ο
εγγονός του ηττήθηκε τη νύχτα που κατακτήθηκε η Βαβυλώνα,
από τον Ντάριους και τον Σάιρους.
Η
επόμενη
αυτοκρατορία
είναι
η
Ελληνο-Μακεδονία
αυτοκρατορία και είχε τέσσερα κεφάλια λόγω του σπασμένου
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κέρατου ή του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αφήνοντας
κανένα ζήτημα.
Αυτοί ήταν οι τέσσερις στρατηγοί που ανέλαβαν την εξουσία
όταν ο Αλέξανδρος πέθανε χωρίς να έχει παιδιά να αναλάβουν τον
κανόνα.
Αυτοί οι τέσσερις στρατηγοί εκπροσωπήθηκαν ως τέσσερις
μοναδικοί και διαφορετικοί αρχηγοί, καθώς ο καθένας κυβερνούσε
ένα ξεχωριστό Βασίλειο εντός της αυτοκρατορίας των ΕλληνοΣκοπίων. Αυτό επίσης εκπροσωπήθηκε ως τέσσερις λεοπαρδάλεις
με φτερά. Τώρα το σύνολο είναι έξι κεφάλια στο θηρίο.
Είναι ενδιαφέρουσα δευτερεύουσα περιγραφή του Daniel της
αρκούδας αλλαγή να γίνει κριάρια? και οι λεοπαρδάλεις έγιναν
κατσίκες.
Αυτό δείχνει μια παραπλανητική θρησκευτική απόηχος. Δεν
έχω χρόνο τώρα για να περιγράψει όλα αυτά, θα ήθελα απλώς να
πω ότι έχει να κάνει με την εξαπάτηση της ανοικοδόμησης των
οδών και το ναό του Θεού, το οποίο Cyrus ο Μέγας είχε ένα
σημαντικό χέρι, ως υπηρέτης του YHVH.
Πέρα από την πεποίθηση, δηλώνει ότι ο Σάιρους ο ηγεμόνας
του Βασιλείου της Περσίας ήταν υπηρέτης του YHVH μόνο με το
θέλημα του Κυρίου. Ακριβώς όπως ήταν με Ναβουχοδονόσορ,
μέρος της αποστολής Cyrus ήταν ότι αποκατέστησε την
Ιερουσαλήμ για να θέσει τα θεμέλια του νέου ναού που χτίζεται για
YHVH. Αλλά τώρα ξέρουμε ότι όλα ήταν μια εξαπάτηση επειδή η
καταγωγή του Τζέικομπ ήταν μια δόλια γενιά.
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Ιερεμίας 25/9 "Ιδού, θα στείλω και θα πάρω όλες τις
οικογένειες του Βορρά, λέει ο κύριος, και Ναβουχοδονόσορ ο
βασιλιάς της Βαβυλώνας, υπηρέτης μου...”
Έζρα 1/2 "Έτσι, είπε ο Cyrus βασιλιάς της Περσίας, ο κύριος
Θεός του ουρανού hath μου έδωσε όλα τα βασίλεια της γης? και με
χρέωσε να του χτίσω ένα σπίτι στην Ιερουσαλήμ, που είναι στον
Ιούδα.”
Δεν είναι παράξενο, ο Κύριος έδωσε στον Σάιρους όλα τα
βασίλεια της γης ακριβώς αυτό που πρόσφερε ο Σατανάς στον
Χριστό, το οποίο απέρριψε; Ποιος ακριβώς είναι αυτός ο Θεός και
ποιος είναι ο Σάιρους;
Ανακοίνωση Cyrus τιμήθηκε από YHVH για την ανοικοδόμηση
του ναού του Θεού. Και του δόθηκαν όλα τα βασίλεια της γης,
κατά κάποιο τρόπο στη μόδα με τον βασιλιά των βασιλιάδων επίσης.
Έζρα 6/14 "Και οι πρεσβύτεροι των Εβραίων είχαν χτίσει, και
ευημερούν μέσα από την προφητεία του χαγκάϊ ο προφήτης και ο
Ζαχαρίας ο γιος του Ιδδω. Και έχτισαν, και τελείωσε, σύμφωνα με
την εντολή του Θεού του Ισραήλ, και σύμφωνα με την εντολή του
Cyrus, και Ντάριους, και Αρταξέρξη βασιλιάς της Περσίας.”
Αυτός είναι ο ίδιος ναός που ο Σόλομον έχτισε νωρίτερα πριν
Ναβουχοδονόσορ ο εκλεκτός υπηρέτης είχε καταστρέψει την
Ιερουσαλήμ και το ναό. Παρατηρήστε προσεκτικά πώς Cyrus, μαζί
με Αρταξέρξη που διορίστηκε για να θέσει την θεμελιακή δομή των
δρόμων ήταν όλα χρησιμοποιούνται από τον Θεό.
Τώρα εάν αυτό δεν σας έχει ξύσιμο το κεφάλι σας τότε ίσως
πρέπει να διαβάσετε αυτό.
235 | Σ ε λ ί δ α

και όλοι βλέποντας το μάτι
Ησαΐας 44/28 "Αυτό είπε ο Σάιρους. Είναι ο ποιμένας μου.,
και θα εκτελέσει όλη την ευχαρίστησή μου: ακόμη και λέγοντας
στην Ιερουσαλήμ, θα ' θελει να κατασκευαστεί? και στο ναό, το
ίδρυμά σου θα γίνει.”
Εκέθεσα πως ο Σάιρους ήταν υπηρέτης του YHVH ακριβώς
όπως Ναβουχοδονόσορ, και τώρα σου δείχνω την απόδειξη. Ήταν
επίσης ο Ποιμένας του. Αυτό το στίχο, αν πραγματικά ήταν προημερομηνία, ήταν 200-χρόνια πριν από τον Cyrus γεννήθηκε ποτέ.
Στοιχηματίζω ότι ο εγκέφαλός σου κάνει λίγο υπερσκέψη, έτσι δεν
είναι; Θεέ μου, πραγματικά το διαβάζουμε αυτό;
Όχι μόνο ήταν ο Σάιρους, ο Ποιμένας του YHVH, και τον έβαλε
να ξαναχτίσει το ίδρυμα του ναού. Θέλω να πω δεν είναι καν Δαβίδ
ένας άνθρωπος μετά από αυτή την καρδιά του Θεού θα μπορούσε
να χτίσει αυτό το ναό, αλλά στην ανοικοδόμηση που επιλέγει ένα
από τα θηρία Βασίλειο ηγεμόνες να κάνει ό, τι Δαβίδ δεν επετράπη
να κάνει. Ξύνεις το κεφάλι σου ακόμα;
Και στη συνέχεια να συνοψίσω όλα, στον Ησαΐα 45/1 "Έτσι
λέει ο κύριος στο χρίσμα του, στον Σάιρους, του οποίου το δεξί
χέρι βοήθησα, να υποτάξει τα έθνη πριν από αυτόν; και θα
χαλαρώσω τα φιλέτα των Βασιλέων, για να ανοίξω πριν από αυτόν
τις δύο πύλες που άφησαν. και οι πύλες δεν πρέπει να κλείσει?”
Αν αυτό δεν έχει καεί το μυαλό σας και δεν σας έχει να
επανσκεφτεί τα πάντα, τότε δεν ξέρω τι να σας πω. Και για να
προσθέσω σε όλα αυτά, καλεί ακόμη και τον Σάιρους,ο
Χρισμένος,' Προερχόμενος από την εβραϊκή λέξη, "mashiyach.'
Οι φίλοι μου ' mashiyach ' σημαίνει ο Μεσσίας.236 | Σ ε λ ί δ α
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Ο Χριστός!
Όπως είπα, αφού ο Χριστός απέρριψε τον κανόνα που
πρόσφερε ο Σατανάς, δεν σήμαινε ότι κάποιος άλλος είχε. Είμαι
σίγουρος ότι θα του άρεσε να πάρει τον αληθινό Χριστό, αλλά εσύ
παίρνεις ότι μπορείς να πάρεις.
Και πάλι, πρέπει κανείς να το μηδέν το κεφάλι τους σε πλήρη
δυσπιστία αναρωτιούνται γιατί ο Θεός που έχει συσταθεί
Ναβουχοδονόσορ, ως βασιλιάς των Βασιλέων, ως υπηρέτης του να
καταστρέψει την Ιερουσαλήμ και τους ανθρώπους των Εβραίων.
Και τι κάνει YHVH; Γυρίζει γύρω και στήνει Cyrus, επίσης,
καλώντας τον χρισμένος Χριστός του, για την ανοικοδόμηση της
Ιερουσαλήμ, του τι Ναβουχοδονόσορ, τον οποίο YHVH επίσης
επέλεξε, η οποία κατέστρεψε ακριβώς το ναό και την Ιερουσαλήμ.
Και στη συνέχεια να έχουν το «αυτός κατσίκα», όπως ο Μέγας
Αλέξανδρος για να καταστρέψουν τα έργα του Cyrus που
χρησιμοποιήθηκε για τη ρύθμιση του ναού της YHVH και πάλι,
μόνο για να τελικά γύρω από 169BC να φέρει στα αποτρόπαια που
κάνει έρημη στο ναό από την κατοχή του αίματος χοίρου χύνεται
στο βωμό.
Στη συνέχεια, τελικά Ρώμη ήρθε στη σκηνή κατάκτηση ό, τι
είχε απομείνει από την αυτοκρατορία Ελληνο-Μακεδονίας και σε
περίπου 27BC, αυτοκράτορας Αύγουστος έγινε ο πρώτος Ρωμαίος
αυτοκράτορας, και η Ρώμη έγινε το έβδομο κεφάλι.
Αυτό είναι όταν τα πράγματα παίρνουν ενδιαφέρον, αν αυτό
είναι ακόμη δυνατό μετά από αυτό που μόλις μάθαμε... Αυτό που
συνειδητοποιούμε εδώ, είναι κάθε θηρίο Βασίλειο συχνά
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αναλαμβάνει την κυριαρχία τους με την κατάκτηση του
προηγούμενου θηρία βασίλεια? και όλοι τους έχουν συσταθεί και
λαμβάνονται κάτω από YHVH ο ίδιος. Απλά ένα μεγάλο παιχνίδι
σκάκι OLE.
Αλλά ιερή αγελάδα, αυτό το YHVH φαίνεται να είναι
συγκεχυμένη και διαταραγμένη, καθώς και πολύ συγκεχυμένη.
Ίσως αυτός είναι ο λόγος για τους Γνωστικούς έγραψε από αυτόν
ως το, ανόητο ένα.
Αυτό είναι το πώς αυτά τα βασίλεια εκ των προτέρων, αυτό
δεν είναι το μυαλό του ένα καλοπροαίρετο πατέρα και τη μητέρα,
αλλά η απερισκεψία του κάτω demiurges που εκπροσωπούν το ίδιο
μυαλό του YHVH ως ένα και το αυτό.
Μήπως αυτό ακούγεται σαν το πνεύμα του πατέρα, να
ανατρέψει βασίλεια, που τους επάνω και να καταστρέψουν τους και
πάλι, και να χρησιμοποιούν τους κυβερνήτες αυτών των βασιλείων,
όπως το δικό του επιλεγεί, ακόμη και ως ο Χριστός;
Όταν η Ρώμη ανέλαβε, αποκάλυψε ότι ήταν το έβδομο και
τελευταίο κεφάλι αυτού του τερατώδους δαιμονικού Βασιλείου.
Αλλά έχουμε πρόβλημα. Ναβουχοδονόσορ και ο Ντάνιελ είπαν
ότι αυτά τα βασίλεια θα υπήρχαν σε όλη τη διαδρομή. μέχρι το
τέλος του κόσμου. Προφανώς, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν ήταν
το τέλος των ημερών.
Το τέλος των ημερών είναι στο τέλος του προγράμματος
προτού να επαναρυθμιστεί για να αρχίσει πάλι.
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Εσύ κι εγώ δεν έπρεπε να ξέρουμε αυτούς τους κώδικες. Αυτό
ήταν μόνο για τους μυημένους να χειρίζονται το σχέδιο του
Λούσιφερ χωρίς αντιρρήσεις.
Και ακόμα κι αν είμαι αποκαλύπτοντας πολλούς από αυτούς
τους κώδικες στο ύπαιθρο, θα πρέπει να απορριφθεί από εκείνους
που έχουν παραβιαστεί και αρνούνται να αλλάξουν. Εκτός αν η
καρδιά ενός ατόμου είναι ανοικτή όπου ο πατέρας μπορεί για άλλη
μια φορά να οδηγήσει την ψυχή, θα συνεχίσουν να πιστεύουν στο
ψέμα και να εγκαταλείψει την αλήθεια.
Είναι αρκετά εκπληκτικό όταν καταλαβαίνετε πραγματικά όλα.
Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν η έβδομη κεφαλή, αλλά δεν ήταν το
φινάλε. Δεν τελείωσε τα βασίλεια του κτήνους.
Θυμήσου τι αποκάλυψε το όνειρο.
Daniel 7/23-24 "Έτσι είπε, το τέταρτο θηρίο θα είναι το
τέταρτο Βασίλειο πάνω στη γη, η οποία θα είναι διαφορετική
από όλα τα βασίλειαΚαι θα καταβροχθίσει όλη τη γη, και θα το
πατήσει, και να το σπάσει σε κομμάτια.
Και τα δέκα κέρατα από αυτό το Βασίλειο είναι δέκα
βασιλιάδες (βασίλεια) που θα Προκύψουν και ένα άλλο θα
αυξηθούν μετά από αυτές · και θα είναι διαφορετικός από τον
πρώτο, και θα υποτάξει τρεις βασιλιάδες."
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(25) Το μικρό κέρατο προκύπτει «μεταξύ
των δέκα
Από το κεφάλι του τέταρτου Βασιλείου της Ρώμης βγήκε δέκα
κέρατα. Αυτά τα δέκα κέρατα είναι δέκα διαδοχικά βασίλεια που
προκύπτουν μέχρι το τέλος του κόσμου.
Δηλώνει, τρία από τα πρώτα δέκα βασίλεια είναι υποτονική,
και στη συνέχεια ένα άλλο μικρό κέρατο αποκαλύπτεται.
Το κλειδί είναι να κατανοήσουν τον τρόπο που είναι γραμμένο,
χάνει την ταυτότητά του, διότι ο τρόπος που είναι γραμμένο
φαίνεται σαν δέκα κέρατα έρχονται περίπου και στη συνέχεια ένα
άλλο ακολουθεί ότι υποχρεώνει τρεις πριν από αυτό. Αυτό είναι
ολοκληρωτική σύγχυση.
…και ένα άλλο θα αυξηθεί μετά από αυτά? και θα είναι
διαφορετικός από τον πρώτο, και θα υποτάξει τρεις βασιλιάδες.
Αυτή η διατύπωση είναι αντιπαραγωγική, αυτό που λέει είναι,
υπάρχουν δέκα βασίλεια σε διαδοχική σειρά, και μετά τις πρώτες
τρεις άνοδο, ένα άλλο θα ακολουθήσει ότι υποχρεώνει τα τρία
πρώτα. Είναι η τέταρτη κόρνα, ή αυτό που ονομάζεται, το μικρό
κέρατο.
Η πραγματική σωστή μετάφραση αποκαλύπτεται εδώ, Daniel
7/8 "Θεώρησα τα κέρατα και. Ιδού, ήρθε ‘Μεταξύ’ τους ένα
άλλο μικρό κέρατο, πριν από τους οποίους υπήρχαν τρία από τα
πρώτα κέρατα βγαλμένα από τις ρίζες: και, Ιδού, σε αυτό το
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κέρατο ήταν τα μάτια σαν τα μάτια του ανθρώπου, και ένα στόμα
μιλώντας μεγάλα πράγματα.”
Ο σωστός όρος και η χρήση της γλώσσας πριν κάποιος
αποφάσισε να ρίξει ο καθένας από το σωστό δρόμο, είναι,
«μεταξύ» δεν μετά... είναι αποκαλυπτικό, δέκα κέρατα βγαίνουν
από το 4Th θηρίο, «και ανάμεσά τους’, ή μεταξύ αυτών των δέκα
κέρατα, ένα άλλο κέρατο ανεβαίνει ονομάζεται, το μικρό κέρατο, η
οποία υποτελών τα τρία πρώτα κέρατα.
Ο όρος «μεταξύ» στα εβραϊκά είναι «Beyn», και αυτό σημαίνει
μέσα, ή στη μέση του. Δεν σημαίνει μετά.
Όχι μόνο βλέπουμε ότι το μικρό κέρατο είναι μεταξύ των δέκα.
Αποκαλύπτει τώρα ακριβώς όπου ήταν εντός των δέκα όταν έχει
προκύψει. Το μικρό κέρατο ήταν το 4Th κέρατο των δέκα κέρατα
λόγω του γεγονότος ότι υποτελών τα πρώτα τρία Κέρατα.
Θα σας δείξω ποιος είναι αυτά τα τρία πρώτα κέρατα από το
ιστορικό μας αρχείο που μας δόθηκε βολικά.
Τώρα θυμηθείτε, για ένα νέο Βασίλειο να προκύψουν θα είναι
πράγματι σχεδόν πάντα κατακτήσει το παλιό Βασίλειο. Έτσι, το
πρώτο από τα τρία κέρατα προφανώς δεν είναι η Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία, είναι μια αδίστακτη στρατιωτική ομάδα που
ανατρέπει και κατακτά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Στο 476AD ο χρόνος που είναι γνωστός ως η πτώση της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μια αδίστακτη στρατιωτική ομάδα που
ονομάζεται από το όνομα, Έρουλους, οδηγήθηκε από το βασιλιά
οντοάκερ.
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Οντοάκερ ήρθε στη Ρώμη και ανέτρεψε την αυτοκρατορία και
ανέλαβε τη δύναμη της Ρώμης ως βασιλιά της Ρώμης.
Ακόμη και πριν από αυτή τη φορά, μια άλλη απατεώνων
στρατιωτική ομάδα γνωστή ως βάνδαλοι υπό την ηγεσία του
Gaiseric, είχε ήδη επιτεθεί και κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος
της εξουσίας της Ρώμης στην Αφρική. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
αποδυναμωθεί και κατατρώγεται ζωντανή.
Τέλος, μια άλλη αδίστακτη στρατιωτική ομάδα γνωστή ως η
Ostrogoth με επικεφαλής τον Μέγα, της Ευρώπης, άρχισε να
κατακτά και να απομακρύνει ακόμα περισσότερη γη.
Θοδωρής στη ζήλια, να δημιουργήσει ένα ύπουλο σχέδιο για
την ανατροπή οντοάκερ ως ο νέος βασιλιάς της Ρώμης σε μια
εταιρική σχέση. Το έκανε αυτό με το να έρθει σε μια συμφωνία να
κυβερνήσει το Βασίλειο ως συν-ηγεμόνες, και τότε όταν οντοάκερ
αγνοούσε, ο Θοδωρής τον δολοφόνησε με μαχαίρι.
Αυτά είναι τρία αδίστακτα στρατιωτικά κέρατα που βγήκαν από
το τέταρτο θηρίο της Ρώμης με την κατάκτηση της Ρώμης. Αυτή τη
φορά, τόσο οι βάνδαλοι όσο και οι Ostrogoth κυβερνούν την παλιά
Ρώμη καθώς και το απομεινάρι του Έρουλους.
Αλλά η προφητεία αποκάλυψε ότι αυτά τα τρία κέρατα θα
ήταν υποτονική από ένα άλλο μικρό κέρατο ή το 4Th Κέρατο
έρχονται μεταξύ τα δέκα κέρατα.
Αυξανόμενος γύρω από 533AD σύμφωνα με τα ιστορικά
αρχεία, ένας άνθρωπος που ονομάζεται Ιουστινιανού ο Μέγας, ένας
ανατολικός Ρωμαίος αυτοκράτορας από αυτό που σήμερα
αποκαλούμε Ιστανμπούλ. Συμμάχησε με το στρατηγό του γνωστό
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ως Βελισάριος, και άρχισαν έναν πόλεμο πορεία για να
καταστρέψουν τους βάνδαλους και το Ostrogoth που από τη Fiat
θα κατέστρεφε το Έρουλους επίσης, υποτιμώντας και τα τρία
βασίλεια-Κέρατα.
Ιστορικά αυτός ο πόλεμος πήρε 22 έτη πριν από το
Ιουστινιανού έγινε ο νέος επικεφαλής της Δυτικής Ρώμης. Έχει
υποτάξει τα τρία κέρατα προηγούμενο και έγινε το επόμενο κέρατο
να προκύψουν.
Ωστόσο, αυτό το Κέρας ήταν διαφορετικό. Έγινε επίσης μια
νέο κεφάλι. Και από εδώ και πέρα θα στραφεί η προσοχή μας στο
βιβλίο της Αποκάλυψης, όπου ένα νέο θηρίο θα προκύψουν
έχοντας επίσης επτά κεφάλια και δεκάδες κέρατα. Αλλά θα είναι
απλά μια προέκταση του προηγούμενου κτήνους. Θα είναι ακόμα
μέρος των δέκα κέρατα της Ρώμης.
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(26) Οι επτά επικεφαλής δράκος
Είναι καιρός να διαμορφώσετε αυτόν τον κώδικα μέσα σε ένα
παζλ σε κάτι που μπορεί εύκολα να αποκρυπτογραφηθεί. Τα
παρακάτω θα αρχίσουν να πλαισιώσει όλη αυτή τη διατριβή μαζί.
Αποκάλυψη 17/3, 7-11 "Έτσι με κουβάλησε μακριά μέσα στο
πνεύμα μέσα στην ερημιά: και είδα μια γυναίκα Καθίστε επάνω
ένα κόκκινο μαύρο θηρίο, γεμάτο με ονόματα βλασφημίας, με επτά
κεφάλια και δέκα κέρατα.”
Ο συγγραφέας γράφει αυτό αποκαλύπτει το όραμα ως προς το
πότε μάρτυρες αυτή η γυναίκα καθίσει πάνω στο θηρίο. Που
σημαίνει ότι δεν ήταν εκεί στην αρχή, ας ξεκινήσουμε.
“Και ο άγγελος μου είπε, γιατί εσύ θαύμαζες; Θα σου πω το
μυστήριο της γυναίκας, και του κτήνους που την κουβαλάει, που
hath τα επτά κεφάλια και δέκα κέρατα."
“Το κτήνος που είδες ήταν και δεν είναι. και θα ανεβαίνουν
έξω από το λάκκο χωρίς πάτο, και να πάει σε όλεθρο: και αυτοί
που κατοικούν στη γη θα αναρωτιούνται, τα ονόματα των οποίων
δεν ήταν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής από την ίδρυση του
κόσμου, όταν ιδού το θηρίο που ήταν, και δεν είναι , και όμως
είναι.”
(Η εξαπάτηση θα είναι τόσο μεγάλη όλους τους
ανθρώπους ειδικά Οι αληθινοί σπόροι θα αρχίσουν να
αναρωτιούνται αν είναι μέρος της δέντρο της ζωής, γιατί
όταν όλα αυτά συμβαίνουν θα αποδειχθεί ότι ο
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Εωσφόρος/Σατανάς/YHVH λειτουργούσε όλα αυτά για να
εξαπατήσει ολόκληρο τον κόσμο)
“Και εδώ είναι το μυαλό που hath Σοφία. Τα επτά κεφάλια
είναι επτά βουνά πάνω στα οποία κάθεται η γυναίκα.
“Και υπάρχουν επτά βασιλιάδες: πέντε έπεσαν, Και ένα
είναιΚαι το άλλο δεν έχει έρθει ακόμα; και όταν έρθει πρέπει να
συνεχίσει ένα μικρό διάστημα.”
"Και το κτήνος που ήταν, και δεν είναι, ακόμη και αυτός
είναι η όγδοη, και «είναι» των επτάΚαι πάει στην κόλαση."
Πολλοί πίστεψαν ότι αυτό το κτήνος και το κτήνος που
αποκάλυψε ο Ντάνιελ είναι το ίδιο θηρίο. Αυτό δεν είναι απόλυτα
ακριβές. Είναι επικαλυμμένα.
Ο Ντάνιελ δεν ανέφερε ποτέ για ένα θηρίο σαν αυτό. Εκτέθηκε
ένα θηρίο που ήταν ένα λιοντάρι, μια αρκούδα, μια λεοπάρδαλη και
ένα μεγάλο και φοβερό θηρίο, καθώς και η εικόνα των τεσσάρων
μεγάλων βασίλεια. Ένας αετός, Κριός, κατσίκα, κλπ.
Αυτό το νέο θηρίο ήρθε στη σκηνή, όπως αυτό που ονομάζεται,
«το μικρό κέρατο». Αυτό είναι όταν ο Ιουστινιανού νίκησε τις
τρεις αδίστακτες στρατιωτικές δυνάμεις. Αλλά σε αντίθεση με τις
αδίστακτες στρατιωτικές ομάδες, ο Ιουστινιανού δεν ανέλαβε τη
Ρώμη για να γίνει ο κατακτητής της, πήγε τη Ρώμη πίσω στο
‘Αναστήσει’ είναι, για να το θεραπεύσει.
Ήταν ολοκλήρωση ό, τι είχε ξεκινήσει για τη συνέχιση αυτής
της μακράς αυτοκρατορίας που επρόκειτο να υπάρξει μέχρι το
τέλος του χρόνου.
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Όταν ο Ιουστινιανού ξεκίνησε την κυριαρχία του στη Ρώμη,
καθώς
και
ο
αυτοκράτορας
της
Ανατολικής
Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας
από
αυτό
που
αποκαλούμε
σήμερα
Κωνσταντινούπολη Τουρκία, ο στόχος του ήταν να αναστήσει τη
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της Δύσης, και το ονόμασε η
αυτοκρατορική αποκατάσταση.
Αυτό είναι όταν ένα παράξενο θηρίο δράκος ανέλαβε αυτή τη
νέα αυτοκρατορία. Ο Ιουστινιανού έθεσε τα θεμέλια για την Ιερά
Ρωμαϊκή EMPIΕκ νέου, ως η συνέχιση της Ρώμης του οράματος
του Δανιήλ.
Ο Ιουστινιανού έθεσε τα θεμέλια για τα δύο σκέλη αυτής της
αυτοκρατορίας, που αποκαλύφθηκε από την εικόνα που
Ναβουχοδονόσορ είδε στο όνειρό του. Ένα από τα πόδια βγήκε από
τη Ρώμη, την Ιταλία, το άλλο ήταν από την Ανατολική Ρώμη, η
οποία ονομαζόταν επίσης, Κωνσταντινούπολη.
Αυτά είναι τα δύο πόδια που εκτείνεται εμπρός από αυτό το
μεγάλο θηρίο εικόνα που αντιπροσωπεύει ένα Πολύ μεγάλη
περίοδο.
Έτσι, προέκυψε το θηρίο με επτά κεφάλια και δέκα κέρατα.
Φαίνεται σχεδόν σαν αυτό που ο Daniel είχε αποκαλύψει, αλλά
γνωρίζουμε ότι δεν είναι ακριβής, στην πραγματικότητα, είναι
καιρός να εκτεθεί ο κώδικας.
Αυτό είναι ένα διαφορετικό θηρίο που έχει άλλα επτά κεφάλια
και δέκα κέρατα, αλλά ευθυγραμμίζεται ακριβώς με τα βασίλεια
που ο Daniel είδε αρχίζοντας με το 4Th κέρατο, παίρνει μόνο για
βαθύτερη προφητική έννοια, γιατί κάτι εκπληκτικό συμβαίνει.
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Μπορούμε να αποκρυπτογραφήσει τον κώδικα σε ένα Dan
Brown τύπου εxposé, απλά πηγαίνοντας πίσω στην αποκάλυψη 13.
Αποκάλυψη 13/1-5 "Και στάθηκα πάνω στην άμμο της
θάλασσας, και είδα ένα θηρίο να ανεβαίνει έξω από τη θάλασσα,
έχοντας επτά κεφάλια και δέκα κέρατα, και πάνω στα κέρατά του
δέκα
κορώνες,
(Οι
κορώνες
είναι
Δικαιωμάτων,
ή
κυβερνώντες αυτοκράτορες), και πάνω στο κεφάλι του το
όνομα της βλασφημίας. (Θρησκευτικές εξαπάτηση και
διείσδυση.)
Και το θηρίο που είδα ήταν σαν μια λεοπάρδαλη, και τα πόδια
του ήταν ως τα πόδια μιας αρκούδας, και το στόμα του ως το
στόμα του λιονταριού: και ο δράκος του έδωσε τη δύναμή του, και
το κάθισμά του, και μεγάλη εξουσία."
Τώρα είναι λίγο στριμμένα, αλλά αυτό το στίχο είναι κάπως με
βάση το τι Daniel αποκάλυψε, η λεοπάρδαλη, αρκούδα, λιοντάρι
κλπ... Αλλά τώρα προσεκτικά ματιά στο επόμενο στίχο, αυτό είναι
αυτό που ονομάζουμε διακόπτη κωδικό και το κλειδί είναι
εγκατεστημένο για όσους επιθυμούν να γνωρίζουν.
“Και είδα ένα από τα κεφάλια του, καθώς τραυματίστηκε μέχρι
θανάτου.; Και η θανάσιμη πληγή του θεραπεύτηκε.: και όλος ο
κόσμος αναρωτήθηκε μετά το θηρίο.
Και λάτρευαν το δράκο που έδωσε δύναμη στο θηρίο: και
λάτρευαν το θηρίο, λέγοντας, ποιος είναι σαν το θηρίο; Ποιος
μπορεί να κάνει πόλεμο μαζί του;
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Και του δόθηκε ένα στόμα που μιλάει για σπουδαία πράγματα
και για βλασφημία. και η δύναμη δόθηκε σ ' αυτόν για να
συνεχίσετε 42 μήνες."
Ο κώδικας είναι να αποκαλυφθεί παραπάνω. Αποκάλυψη 13
δείχνει ότι ένα νέο θηρίο έχει προκύψει ή ευθυγραμμιστεί με το
παλιό θηρίο του Δανιήλ. Είναι το ίδιο θηρίο που ο Daniel έγραψε
περίπου, το λιοντάρι, αρκούδα, και λεοπάρδαλη κ. λπ., αλλά με
ένα νέο κωδικό.
Αυτό που συμβαίνει εδώ είναι ο δράκος ή κοινώς γνωστός ως
Σατανάς ως μέρος της οικογένειας YHVH των θεών, δίνει σε αυτό
το θηρίο την εξουσία του, δύναμη και μπορεί, να επεκτείνει αυτό
το Βασίλειο όπως ήταν προφητεία. Ο Σατανάς είναι το μικρό
κέρατο, και αργότερα θα συνειδητοποιήσετε, είναι επίσης το μικρό
αρνί.
Αν θυμάσαι, YHVH έδωσε στον Ναβουχοδονόσορ την εξουσία
και τη δύναμή του για να στήσει αυτές τις τερατώδεις
αυτοκρατορίες. Τώρα ο Σατανάς έρχεται στη σκηνή και δίνει το ίδιο
Βασίλειο η δύναμη και η εξουσία του να το συνεχίσει...
Όχι για να το καταστρέψεις., αλλά για να συνεχίσει ό, τι
YHVH συσταθεί ως οι δύο από αυτούς εργάζονται μαζί στο σχέδιό
τους.
Ρωτάω, γιατί; Γιατί ο διάβολος είναι στο πρωτάθλημα με τον
Θεό; Θυμηθείτε το τέταρτο κεφάλι νικήθηκε, έτσι ο Σατανάς
έρχεται στο σύνθημα, στη σκηνή για να αποκαταστήσει αυτό το
θηρίο για να εκπληρώσει το σχέδιο, επειδή οι τρεις ένοπλοι στρατοί
νικημένος το τέταρτο θηρίο, αλλά μόνο για ένα μικρό χρονικό
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διάστημα, μεταξύ 476AD-555AD.
Αλλά τα 4Th το κτήνος θα
συνέχιζε μέχρι το τέλος του κόσμου.
Ως εκ τούτου,
δράκος δίνει αυτό
πρωτάθλημα με το
είναι σημαντικό να
είχε εμπλακεί.

δεν είναι σημαντικό να γνωρίζουμε Γιατί ο
το Βασίλειο τη δύναμή του, όπως αν στο
Θεό, οι αναγνώστες μου γνωρίζουν ήδη ότι,
γνωρίζουμε Όταν Αυτό συνέβη και ο οποίος

Αναφέρει ακριβώς πότε συνέβη αυτό. Δείχνει ότι ένας από
τους αρχηγούς της περιγραφής του τέρατος του Ντάνιελ ήταν
Τραυματίες στο θάνατο, και η πληγή του θανάτου του
θεραπεύτηκε.
Ξέρουμε ότι η Βαβυλώνα δεν θεραπεύτηκε ποτέ, ξέρουμε ότι η
Medo-Περσική Αυτοκρατορία δεν θεραπεύτηκε ποτέ. Γνωρίζουμε
επίσης ότι οι τέσσερις αρχηγοί της αυτοκρατορίας ΓκρέκοΜακεδονίας δεν θεραπεύτηκαν ποτέ.
Αυτό που ξέρουμε όμως είναι, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
θεραπεύτηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα? είχε μια πληγή θανάτου,
από οντοάκερ βασιλιά των Έρουλους, και αναστήθηκε από το
Ιουστινιανού. Αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός που βασίζεται στην
αποδεκτή χρονολογία μας.
Τα τρία
επεκτάθηκαν
κατακτήθηκε
βάνδαλοι και

κέρατα που βγήκαν από αυτή την αυτοκρατορία
από το τέταρτο κεφάλι του κτήνους, αφού η Ρώμη
στο 476AD από τους Έρουλους, και μετά ήρθαν οι
οι Ostrogoth.
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Ωστόσο, ένα τέταρτο κέρατο, γνωστό ως το μικρό κέρατο
έφερε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία πίσω στη ζωή, που ονομάζεται
Του Ιουστινιανού Αυτοκρατορική αποκατάσταση.
Τώρα το τέταρτο κέρατο, ή το μικρό Κέρας θα μιλήσει μεγάλα
λόγια κατά το πιο υψηλό, και θα φθείρει τους αγίους του πιο
υψηλού, και σκέφτονται να αλλάξουν τους χρόνους και τους
νόμους: και θα πρέπει να δοθεί στο χέρι του μέχρι το χρόνο και
τις ώρες και το διαχωρισμό του χρόνου."
Τώρα αυτό είναι ένα τέχνασμα, ο Σατανάς έχει έρθει στη
σκηνή για να μιλήσει εναντίον YHVH που δημιούργησε το θηρίο
βασίλεια στην πρώτη θέση. Ωστόσο, υπάρχει επίσης ένα διπλό
μήνυμα από τα πραγματικά παιδιά του πατέρα, να προσέξουμε
αυτή την κακία.
Ο Σατανάς ήρθε σε βλασφημία εναντίον YHVH. Για YHVH είναι
ο πιο υψηλός Θεός αυτού του κόσμου, όπως η αρχαία των ημερών.
Και ακριβώς όπως στον κήπο, ο Σατανάς ήρθε να εξαπατήσει τον
άνδρα και τη γυναίκα, εμφανίζοντας να πάει ενάντια στον πιο
υψηλό Θεό στον κήπο, αλλά ήταν όλα ένα τέχνασμα. Θυμηθείτε,
όπως έχω επισημάνει ότι η εβραϊκή λέξη για το πιο υψηλό είναι,
Elyon, η οποία ακούγεται σαν, αλλοδαπός.
Θέλω να σκεφτείς τι γίνεται μπροστά σου. Ο Θεός έστησε τα
βασίλεια του κτήνους που θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος του
κόσμου και τότε τα βασίλεια θα ανατρέψουν και θα συνθλίβονται.
Αλλά εδώ βλέπουμε τον Σατανά να έρχεται στη σκηνή και να
γίνεται μέρος των θηρίων που έστησε ο Θεός, και τι κάνει; Τους
καταστρέφει;
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Πριν φτάσω εκεί, θέλω να εισαγάγει ένα σημείο εδώ,
γνωρίζουμε επίσης μια συγκεκριμένη αλήθεια γι ' αυτό το Θεό. Είπε
ότι στήνει και αφαιρεί όλα τα βασίλεια. Έτσι, αν ο Σατανάς
έρχεται τώρα να επαναφέρει αυτό το Βασίλειο για να το συνεχίσει,
είναι απλά ένας άλλος τρόπος ότι ο Θεός είναι η δημιουργία ενός
Βασιλείου και φέρνοντας τους άλλους κάτω.
Ο Σατανάς επαναφέρει το τελευταίο κεφάλι έτσι θα μπορούσε
να συνεχίσει, και πηγαίνει δεξιά μαζί με αυτό και στη συνέχεια
προσθέτει την παρουσία του ως ένα μικρό κέρατο ή το 4Th κέρατο
και συνεχίζει με αυτό το ίδιο θηρίο Βασίλειο που YHVH
προέρχονταν.
Όταν ο Ιουστινιανού ανήλθε στην εξουσία και αναστήθηκε η
παλιά Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, άλλαξε επίσης νόμους, εποχές και
εποχές, ακριβώς όπως αποκάλυψε για YHVH που κάνει επίσης το
ίδιο, και πήρε μεγάλη αδιαίρετη εξουσία πάνω από το βασίλειό του,
ακριβώς όπως ο Κωνσταντίνος έκανε πριν από αυτόν, σύμφωνα με
την προγραμματισμένη ιστορία.
Αποκάλυψη 13 αποκαλύπτει, ότι ο δράκος έδωσε αυτό το
παλιό θηρίο δύναμη και την εξουσία του. Το έκανε όταν ήρθε στην
εξουσία ο Ιουστινιανού.
Το Ιουστινιανού έγινε το 4Th κέρατο που βγήκε από το 7Th
κεφάλι, όπως το μικρό κέρατο που υποτάξει τα τρία πρώτα κέρατα,
η οποία ανέλαβε τη Ρώμη.
Τώρα αυτό είναι το κλειδί, διαβάστε προσεκτικά, Το
Ιουστινιανού έγινε επίσης το πρώτο κεφάλι του Δράκου, επειδή
αυτό το Κέρας ήταν διαφορετικό από το υπόλοιπο του τα κέρατα ή
τα άλλα τρία κέρατα που ήταν υποτονική. Αυτό ήταν όχι ένας
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αδίστακτος στρατιωτικός, Αυτό ήταν ένα Πατριαρχική Βασίλειο και
κυβέρνηση που συνδέονται με μια στρατιωτική δύναμη.
Το
Ιουστινιανού
ήταν
ο
Ανατολικός
Ρωμαίος
αυτοκράτορας έξω από την Τουρκία. Ήταν το κεφάλι, και η
στρατιωτική του δύναμη ήταν το Κέρας. Το 1Αγίου Δράκος
κεφάλι είναι τώρα παρατάσσονται με τα 4Th το Κέρας της
περιγραφής του Ντάνιελ.
Τώρα αρχίστε να καταλαβαίνετε το μυστήριο. Ο Ιουστινιανού
έστησε θρησκευτικούς νόμους και άρχισε να αλλάζει τους χρόνους
και τις εποχές. Ωστόσο, το Ιουστινιανού έχει αναληφθεί από τον
Σατανά ο οποίος κάνει τώρα το έργο του YHVH.
Σύμφωνα με την ιστορία, ο Ιουστινιανού είχε ένα χέρι στη
δημιουργία της μορφής που αργότερα θα γινόταν γνωστή ως η
Βίβλος. Αυτός καθώς και ο Κωνσταντίνος πριν από τον σχεδίασε,
δημιούργησε και έστησε αυτό που ονομαζόταν λεγόμενη ιερά
βιβλία μέσα από τα συμβούλια τους, όπως οι νόμοι και τα κανόνια
της βιβλικής λέξης. Μέσω αυτών η γνώση της μετενσάρκωσης
αφαιρέθηκε ή καλύφθηκε από τα αρχαία κείμενα.
Αυτοί είναι οι άντρες που μας έδωσαν αυτό που τώρα
αποκαλούμε πνευματικά κανόνια, που εκπροσωπούν τα πρότυπα,
τις αρχές, τους ενοικιαστές και τους νόμους. Αποφάσισαν τι έπρεπε
να προστεθεί ή να αφαιρεθεί από τα ιερά κείμενα.
Έτσι, εδώ έχουμε ένα δαιμονικό Βασίλειο οδήγησε και
εμπνευσμένο από τον Σατανά που του έδωσε την εξουσία και την
εξουσία του και είναι αυτός που αποφασίζει τι πρόκειται να γίνει
δεκτή στη Βίβλο. Hmmm!
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Η Βίβλος στη συνέχεια επιμελήθηκε και πάλι κατά τη διάρκεια
της ιεροτελεστίας βασιλιά Ερρίκου των Βασιλέων μέσω της
γενεαλογίας Tudor στην Αγγλία, ως μέρος του Βασιλικού σκήπτρο
που θα καθιερωθεί στην προσεχή βρετανική αυτοκρατορία. Και στη
συνέχεια, τέλος, ο Βασιλιάς James θέσει το επιστέγασμα της
Βίβλου καθιστώντας μασονικός έκδοση του το μόνο αυθεντικό λέξη.
Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι ως επί το πλείστον
χρησιμοποιούν μόνο το King James έκδοση για την εργασία μου,
επειδή ο κώδικας είναι προσεκτικά κατασκευασμένο στη διατύπωση.
Σε αντίθεση με άλλες εκδόσεις του κώδικα είναι κάπως διαταραχθεί
αφήνοντας μια αόριστη ερμηνεία αυτής.
Ο Ιουστινιανού έγινε το τέταρτο Κέρας του κτήνους του
Δανιήλ. και το πρώτο κεφάλι του κτήνους δράκος, ο οποίος έχει
επίσης επτά κεφάλια και δέκα κέρατα.
Η διαφορά είναι, τα δέκα κέρατα στο δράκο θα υπάρχουν όλα
σε ένα χρόνο στο τέλος των ημερών. Πώς το ξέρουμε αυτό;
Σε αντίθεση με τα δέκα κέρατα για το τέταρτο θηρίο του
Daniel 7 περιγραφή, η οποία αποκάλυψε ότι αυτά τα κέρατα θα
υπάρχουν σε όλη τη διαδρομή μέχρι το τέλος των ημερών. Τα
κέρατα δράκων είναι σύγχρονα επειδή είναι μέρος του νέου
κτήνους δράκων που επιφάνειες ως 4Th κόρνα και 1Αγίου Κεφάλι.
Και αν τα κεφάλια δράκων ήταν επίσης τα δέκα κέρατα, απλά
δεν προσθέτει επάνω, επειδή υπάρχουν μόνο επτά κεφάλια δράκων,
και ο δράκος αρχίζει το έργο του κατά τη διάρκεια των 4Th Κέρας, η
οποία αφήνει μόνο επτά κέρατα που απομένουν, έτσι τα δέκα
κέρατα για το δράκο είναι κάτι άλλο εντελώς, το οποίο θα αποδείξει
χωρίς αμφιβολία.
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Το γνωρίζουμε αυτό επειδή το όραμα του Δανιήλ που
αποκαλύφθηκε στην Ναβουχοδονόσορ, η οποία δήλωσε, ότι στο
χαμηλότερο άκρο αυτής της αυτοκρατορίας στο κάτω μέρος των
δύο πόδια στο Daniel 2, θα ήταν δύο πόδια, το οποίο προήλθε
από τα δύο πόδια, δηλ. ανατολικές και δυτικές ρωμαϊκές
αυτοκρατορίες.
Προφανώς λόγω αυτής της εικόνας που εκπροσωπούνται ως
άνθρωπος, γνωρίζουμε ότι κάτω από τα πόδια ενός άνδρα είναι δύο
πόδια με δέκα δάχτυλα. Και αυτά τα πόδια και τα δάχτυλα θα
αναμιχθούν με σίδηρο και πηλό.
Ο άργιλος αντιπροσωπεύει τα έθνη που υπάρχουν που έχουν
ελάχιστα σε καμία στρατιωτική δύναμη, αλλά μπορούν να είναι
οικονομικά ισχυρή. Ο σίδηρος εκπροσωπεί τα έθνη που έχουν
μεγάλη στρατιωτική δύναμη όπως και αυτή ήταν η περιγραφή
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, επειδή σημειώθηκε τα πόδια ήταν
κατασκευασμένα
από
σίδηρο.
Ωστόσο,
τα
πόδια
ήταν
αναμεμειγμένα με σίδηρο και πηλό, αυτό είναι ολοκαίνουργιο.
Θέλω να σκεφτείτε για αυτό, αν τα πόδια κρατώντας μια
εικόνα ενός ανθρώπου ήταν αναμεμειγμένα με σίδηρο και πηλό,
και αν πήρε μια βαριοπούλα και συνθλίβονται τα πόδια, λόγω
αυτού του μείγματος ο πηλός θα καταρρεύσει προκαλώντας το
σίδερο να χάσει τη συνέχεια της και ολόκληρη η εικόνα θα y
αποσταθεροποιήσει λόγω αυτής της παράξενης εταιρείας σιδήρου
αναμιγνύεται με πηλό.
Τώρα ας το δούμε αλλιώς, ας πούμε ότι η στρατιωτική μηχανή
είναι σιδερένια, και ο πηλός αντιπροσωπεύει τη νομισματική
δύναμη.
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Εάν ένα έθνος χάσει τη νομισματική δύναμη ή τον έλεγχό του
σαν η οικονομία του έχει καταρρεύσει, η στρατιωτική μηχανή δεν
θα είχε καμία δύναμη που αφήνεται ούτε. Επειδή χωρίς τη
νομισματική σύνδεση ο στρατός δεν θα μπορούσε να επιβιώσει.
Αρχίζεις να καταλαβαίνεις τη σύνδεση εδώ;
Με κάποιο τρόπο θα υπάρχουν δέκα έθνη στο τέλος του
χρόνου τόσο πηλό και σίδηρο που θα συνδέσει μαζί ως ένα ισχυρό
μπλοκ, ή Βασίλειο, αλλά μόνο για ένα πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα και για ένα ενιαίο σκοπό στην καρδιά. Θα το φτάσουμε
αρκετά σύντομα.
Το σίδερο αντιπροσωπεύει τη μεγάλη και φοβερή δύναμη της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, με μια στρεβλότητα. Θυμηθείτε, η εικόνα
ήταν Ναβουχοδονόσορ ως ο πρώτος βασιλιάς αυτής της μακράς
λειτουργίας αυτοκρατορία.
Ακόμα κι αν αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, το κεφάλι και
μέρος του σώματος βρίσκεται πάντα σε αυτό που καλούμε τον
κόσμο της Μεσογείου. Για τη Βαβυλώνα ήταν το πρώτο Βασίλειο.
Αλλά να θυμάστε ότι ήταν να αυξηθεί μαζικά να αναλάβει
ολόκληρο τον κόσμο μέσω της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
Τώρα η Βαβυλώνα μέσω της Ρώμης κυβερνά μυστηριωδώς
ολόκληρο τον πλανήτη. Για άλλη μια φορά, μυστηριώδης
Βαβυλώνα!
Και παρόλο που τελικά η Ρώμη κατακτήθηκε ως το 4Th θηρίο
και 7Th επικεφαλής, ο κανόνας του διέπεται μεγάλο μέρος αυτού
του Μεσογειακού εδάφους, όπως το θηρίο που βγαίνει έξω από τη
θάλασσα.
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Και όταν τόσο η Ανατολική όσο και η Δυτική Ρώμη έγιναν τα
δύο σκέλη αυτής της αυτοκρατορίας, στάθηκε πάνω από όλη αυτή
την περιοχή ως ένα πλήρες Βασίλειο, το οποίο περιελάμβανε?
Ευρώπη, την Ασία, τη Ρωσία και την Κίνα, καθώς και τη Μέση
Ανατολή, και τελικά, όπως θα μάθετε λόγω της νέας λειτουργίας
δράκος, θα περιλαμβάνει επίσης μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες
Πολιτείες, την Αφρική, τη Νότια Αμερική και πολλά άλλα. Θα
καταλάβετε πώς έγιναν όλα αυτά.
Δεν είναι σημαντικό να αναγνωριστεί όπου τα πόδια
βρίσκονται ώστε να δείτε μόνο αυτή τη μικρή περιοχή ως
σημαντική. Πρέπει να καταλάβετε, αυτό το Βασίλειο μεγάλωσε για
να αναλάβει ολόκληρο τον πλανήτη, για να δημιουργήσει μια
παγκόσμια κυβέρνηση. Αντιπροσωπεύει Teh Εικόνα στέκεται πάνω
στη γη και ελέγχει την υδρόγειο, όχι μόνο εκεί που βρίσκονται τα
πόδια.
Daniel 2/33-35 "Τα πόδια του σιδήρου, τα πόδια του μέρος
του σιδήρου και μέρος του πηλού.
Εσύ είδες αυτό μέχρι που μια πέτρα κόπηκε χωρίς χέρια, που
έπληξε την εικόνα στα πόδια του που ήταν από σίδηρο και πηλό,
και τα φρένα σε κομμάτια.
Τότε ήταν το σίδερο, ο πηλός, ο ορείχαλκος, το ασήμι, και το
χρυσό, σπασμένα σε κομμάτια μαζί, και έγινε σαν το άχυρο του
καλοκαιριού Αλώνι πατώματα? και ο άνεμος τους έφερε μακριά, ότι
δεν βρέθηκε θέση για αυτούς: και η πέτρα που έπληξε την εικόνα
έγινε ένα μεγάλο βουνό, και γέμισε όλη τη γη.«(ένα μεγάλο βουνό
είναι ένα άλλο ή δευτεροβάθμιο παγκόσμιο κυβερνητικό Βασίλειο
που συστάθηκε.)
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Daniel 2/41 "Και ενώ εσύ είδες τα πόδια και τα δάχτυλα των
ποδιών, μέρος του πηλού των Πότερ, και μέρος του σιδήρου, το
Βασίλειο πρέπει να διαιρείται? αλλά θα πρέπει να υπάρχει σε αυτό
από τη δύναμη του σιδήρου, forasmuch όπως είδατε το σίδηρο
αναμιγνύεται με βορβορώδης πηλό.”
So, Teh Δέκα toe ευθυγραμμιστεί με την τελική δέκα κέρατα
για το δράκο.
Παρατηρήσετε το κλειδί, λέει ότι αυτό το Βασίλειο των δύο
ποδιών και δέκα δάχτυλα είναι διαιρεμένα. Αυτά τα συγκεκριμένα
έθνη δεν έχουν έρθει ποτέ μαζί πριν στην ιστορία. Αλλά για έναν
σκοπό και αιτία, θα ενωθούν. Περισσότερα για να έρθει...
Και αυτό που είναι πολύ λέει, είναι μας λένε πόσο καιρό αυτή
η αυτοκρατορία δράκος θα διαρκέσει μέχρι να πηγαίνει στο
κρύψιμο και πάλι μέχρι το τέλος, όταν ο Εωσφόρος ανακοινώθηκε
ως ο Θεός του σύμπαντος.
Είναι σημαντικό να σας καθοδηγήσει αυτό το διαβολικό σχέδιο
σύμφωνα με το πρόγραμμα προσομοίωσης.
Αποκάλυψη 13/3-5 "Και είδα ένα από τα κεφάλια του, όπως
ήταν τραυματίες μέχρι θανάτου? και η θανάσιμη πληγή του
θεραπεύτηκε: και όλος ο κόσμος αναρωτήθηκε μετά το θηρίο.
Και λάτρευαν το δράκο που έδωσε δύναμη στο θηρίο: και
λάτρευαν το θηρίο, λέγοντας, ποιος είναι σαν το θηρίο; Ποιος
μπορεί να κάνει πόλεμο μαζί του;
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Και του δόθηκε ένα στόμα που μιλάει για σπουδαία πράγματα
και για βλασφημία. και η δύναμη δόθηκε εις να συνεχίσει 42
μήνες."
Αυτό που αποκαλύπτεται είναι το χρονικό πλαίσιο, όταν ο
δράκος δίνει αυτό το θηρίο τη δύναμή του, και πόσο καιρό θα
διαρκέσει. Και αυτό που είναι τόσο ειρωνικό σύμφωνα με τα
ιστορικά αρχεία μας το χρονικό πλαίσιο που δίνεται είναι περίεργα
ακριβές μέσα σε αυτά τα αρχεία.
Δηλώνει ότι αυτός ο δράκος θα δώσει δύναμη και την εξουσία
του πάνω σε αυτό το παρακείμενο θηρίο να συνεχίσει για 42-μήνες.
Αυτός είναι ένας άλλος κώδικας. Όταν η Βίβλος χρησιμοποιεί
ένα προφητικό πίνακα φορά που χρησιμοποιεί το αρχαίο εβραϊκό
ημερολόγιο των 360 ημερών για τις ετήσιες εκδηλώσεις που
ονομάζεται «Time».
Κάθε μέρα ισούται με ένα χρόνο στην προφητεία, όπως
δηλώνεται από τον Ιεζεκιήλ στο κεφάλαιο 4. Έτσι, κατά τον
υπολογισμό των καιρών στην προφητεία, όταν δηλώνει 42 μήνες,
πρέπει να πάμε πίσω στο Εβραϊκό ημερολόγιο όπου κάθε μήνα
ήταν 30 ημέρες και 12 μήνες, η οποία ισούται με 360 ημέρες.
42 μήνες ισούται με 1260 ημέρες. Και όταν προσθέτουμε το
έτος σε μια ημέρα για προφητικές περιπτώσεις, παίρνουμε 1260Χρόνια. Είναι επίσης το ίδιο για τους χρόνους, χρόνο και ένα μισό
του χρόνου, όπως αναφέρεται επίσης στην προφητεία.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δύναμη θηρίο μπορεί να
κυβερνήσει για 3 ½ χρόνια, ή 1260 κυριολεκτική ημέρες. Όπως
όταν οι ΗΠΑ εισήλθαν στον πόλεμο τον Δεκέμβριο του 7Th 1941 και
ουσιαστικά νίκησε την Ευρώπη στις 6 ΙουνίουTh 1945, γνωστό ως
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D-Day. Αυτό ήταν περίπου 1260 κυριολεκτική ημέρες ότι οι ΗΠΑ
πολέμησαν τον πόλεμο κατά της Ευρώπης. Αλλά περισσότερα για
αυτό αργότερα.
Έτσι τώρα ξέρουμε πόσο καιρό αυτό το θηρίο Βασίλειο θα
συνεχίσει.
Θα συνεχιστεί για 1260 χρόνια.
Γνωρίζουμε επίσης ότι το Ρωμαϊκό Βασίλειο θα διαρκέσει όλη
τη διαδρομή μέχρι το τέλος με τη μία ή την άλλη μορφή. Έτσι,
αυτό που δείχνει είναι μια αλλαγή πρόκειται να συμβεί και πάλι σε
αυτό το μεγάλο κυβερνών αυτοκρατορία, κάτι που μοιάζει με όταν
τα τρία πρώτα κέρατα βγήκε από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία πριν
από την 4Th ο Χορν ανέλαβε.
Κάτι μοναδικό πρόκειται να συμβεί. Τώρα ας διαβάσουμε πως
αυτά τα βασίλεια προωθούνται.
Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σπάσουμε τον κώδικα.
Υπάρχει κάτι περίεργο εδώ, μια γυναίκα κάθεται σε αυτά τα επτά
βουνά, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα επτά βασίλεια αυτού του
κτήνους δράκο.
Αν αυτός ήταν ο κώδικας που είχαμε, θα έπρεπε να
υποθέσουμε ότι αυτή η γυναίκα καβαλάει το θηρίο και στα επτά
βασίλεια. Αλλά γνωρίζουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει από τον τρόπο
που ο κώδικας είναι διατυπωθεί.
Η γυναίκα Εθεάθη να μπαίνει στο θηρίο με εφτά κεφάλια.
Ωστόσο, ο επόμενος στίχος αποκάλυψε, πέντε από αυτά τα
κεφάλια had ήδη Πέσει. Αυτό μας δίνει ένα χρονικό πλαίσιο.
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Οι πέντε οικογενειακές καταγωγές ή κεφάλια δράκων που ήταν
μέρος της Αγίας Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ήταν...
1Αγίου Κεφάλι Ο Ιουστινιανού και η οικογενειακή του γενεαλογία.
2Nd Κεφάλι Η Γαλλία και η οικογενειακή γενεαλογία του που
άρχισαν την ημέρα των Χριστουγέννων 800AD.
(Σημείωση: πολλοί πιστεύουν ότι αυτό είναι όταν η ιερή
ρωμαϊκή
αυτοκρατορία
πραγματικά
άρχισε,
και
να
παρατηρήσετε πώς ήταν την ημέρα των Χριστουγέννων, η
συμβολική ημέρα για την παγκόσμια πυραμίδα κυβέρνηση.
Ωστόσο, χωρίς το Ιουστινιανού να στήνει το θεμέλιο αυτή η
αυτοκρατορία δεν θα υπήρχε ποτέ.)
3Rd Κεφάλι Ο Όττο της Γερμανίας και η γενεαλογία του που
ξεκίνησε στο 962AD.
4Th Κεφάλι Ο Ρούντολφ και η γενεαλογία του που άρχισαν στα
13Th αιώνας, περίπου 1273AD.
5Th Κεφάλι Και τέλος, τελείωσε με τον Ναπολέοντα.
Τώρα πολλοί ιστορικοί αρνούνται ότι ο Ναπολέων ήταν ακόμη
μέρος της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αυτό είναι μέρος της
εξαπάτησης, ώστε να μην ραγίσει το μυστικό κώδικα κοινωνίες.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Πάπα Πίος VII, ο Ναπολέων άρπαξε
το στέμμα από αυτό βασιλεύοντας χέρια του Πάπα και στέφεται,
«ιερός Ρωμαίος αυτοκράτορας» το 1804. Το πνεύμα της εξουσίας
και της εξουσίας του Δράκου εισήλθε Ναπολέων να συνεχίσει να
εκπληρώσει την προφητεία 42 μηνών».
Ο Ναπολέων συνέχισε την κυριαρχία του μέχρι τη μεγάλη ήττα
του στη μάχη του Βατερλό το 1815 και μετά τελικά πέθανε στο
νησί Άλμπα.
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Ο κώδικας που αποκαλύπτω είναι ένας μυστικός κώδικας της
κοινωνίας, και δεν πρέπει να γνωρίζουμε τίποτα από αυτά. Και
φυσικά, οι περισσότεροι δεν το κάνουν. Αλλά ο κώδικας είναι η
προγραμματισμένη ψευδαίσθηση ότι ο πατέρας μπορεί και θα
αποκαλύψει σε εκείνους που επιδιώκουν.
Είναι αυτό που χρησιμοποιούν για να εκπληρώσει την
παγκόσμια κυβέρνησή τους να εγκαινιάσει τον Εωσφόρο ως ο Θεός
αυτού του κόσμου, ενώ το υπόλοιπο της ανθρωπότητας ζουν στην
άγνοια δεν γνωρίζει τον κώδικα ή την πραγματική ιστορία μας που
καλύφθηκε με αυτή την ψευδή ιστορία. Αυτό μπορεί να φαίνεται
συγκεχυμένη, αλλά έξω ολόκληρη η ιστορία είναι ψευδής, αλλά
πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ψευδές ιστορικό για να
σπάσουμε τον κώδικα.
Όταν σπάσουμε αυτόν τον κώδικα, αντιλαμβανόμαστε ότι
πέντε από τα πρώτα κεφάλια είχαν ήδη πέσει, γι ' αυτό μας δίνει
ένα χρονικό πλαίσιο.
Και αν κάποιος δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο ιστορικό αρχείο
γνωρίζουμε επίσης ότι η ημερομηνία του Ιουστινιανού νίκησε
τελικά το Ostrogoth και πήρε πίσω Ρώμη κάτω από την
αυτοκρατορική αποκατάσταση, συνέβη σε 555AD, ανά δόλια
ιστορία μας.
Μας είπαν όταν ο δράκος έδωσε δύναμη και την εξουσία του
πάνω στο θηρίο που YHVH είχε δημιουργήσει, θα Συνεχίσει Για 42
μήνες, Ωστόσο, στο πλαίσιο μιας νέας ταυτότητα ως διαφορετικός
Θεός.
Επίσης, γνωρίζουμε τώρα χρησιμοποιώντας τον κώδικα που 42
μήνες αντιπροσωπεύει 1260 χρόνια.
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Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσθέσουμε 1260 χρόνια για να
555AD και ερχόμαστε να 1815AD, ακριβώς 1260 χρόνια
αργότερα. Η ιερή ρωμαϊκή αυτοκρατορία υπήρχε μετά την
επούλωση του θανάτου της αρχικής Αυτοκρατορίας, για 1260
περισσότερα χρόνια.
Μπορείτε να ρωτήσετε πώς αυτό είναι δυνατό, επειδή είναι όλα
μια προσομοίωση, είναι όλα γίνονται για να εμφανιστεί ό, τι τρόπο
που επιθυμούν, διότι έχουμε αγοράσει σε μια ψευδή και δόλια
ιστορία μέσω της Βαβυλώνας μυστήριο θρησκεία ψευδαίσθηση.
Φαίνεται όμως να έχουμε ένα πρόβλημα εδώ... Μετά από τα
πέντε κεφάλια, έχουν πέσει, υπάρχουν ακόμα δύο κεφάλια
ακόμα. Καθώς δύο ακόμα κέρατα.
Ποιοι είναι αυτοί και τι είναι αυτοί;
Δεύτερον, γνωρίζουμε τώρα ότι η γυναίκα δεν ήταν ιππασία το
θηρίο με επτά κεφάλια κατά τη διάρκεια όλων κατά τη διάρκεια της
εξουσίας και τον έλεγχό της.
Τώρα πολλοί πιστεύουν ότι ήταν η καθολική εκκλησία ιππασία
το θηρίο και αυτή είναι η γυναίκα. Γνωρίζουμε ότι η καθολική
εκκλησία ήταν το κεντρικό κομμάτι της Αγίας Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας. Ξέρουμε ότι οι πάπες κυβερνούν μέσα από τους
αυτοκράτορες της Ευρώπης.
Το πρόβλημα είναι, η εκκλησία ήταν μέρος του Δράκου
αυτοκρατορία ψευδαίσθηση πριν από την 6Th το κεφάλι βασιλεύει.
Η εκκλησία δεν οδηγούσε το κτήνος.… ήταν το κτήνος, ήταν
ο δράκος.
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Μετά τα 5Th το κεφάλι έπεσε, η εκκλησία δεν είχε ποτέ ξανά τη
δύναμή της στο ύπαιθρο, όλα έγιναν μυστικά όπως και ο δράκος.
Στην πραγματικότητα ο δράκος ήταν Προφανώς την
εκκλησία από την αρχή. Έτσι μπήκε, έτσι έδωσε δύναμη και
εξουσία στο θηρίο. Και πως έκανε βλάσφημο την αλήθεια.
Γνωρίζουμε χωρίς αμφιβολία ότι η μεγάλη πόρνη ιππασία το
θηρίο δεν το βόλτα κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε κεφάλια,
έτσι ώστε η γυναίκα ως η πόρνη που εκπροσωπούνται? δεν είναι
η καθολική εκκλησία.
Επειδή αποκάλυψε όταν η γυναίκα άρχισε να καβαλάει το
θηρίο, ότι πέντε κεφάλια είχαν ήδη πέσει. Τώρα τα δύο τελευταία
κεφάλια είναι πράγματι από το ίδιο θηρίο, αλλά με κάποιο τρόπο
μοναδικό και διαφορετικό.
Αυτός ήταν ο κώδικας που αποκάλυψε όταν η γυναίκα
επιβιβάστηκε στο θηρίο. Οδήγησε το 6Th κεφάλι και 9Th Χορν όταν
πήδηξε στο πλοίο, επειδή πέντε κεφάλια και οκτώ κέρατα είχαν ήδη
πέσει.
Ωστόσο, δεν έχουμε ακόμα ένα πρόβλημα; Όχι!
Δεν έχουμε πρόβλημα, λειτουργεί τέλεια.
Αποκάλυψη 13/11-12 "Και κράτησα ένα άλλο θηρίο που
βγαίνει από τη γη. Και είχε δύο κέρατα σαν αρνί, και μίλησε ως
δράκος.
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Και άσκησε όλη τη δύναμη του πρώτου κτήνους πριν από
αυτόν, και προκάλεσε τη γη και αυτούς που κατοικούν εκεί για να
προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο του οποίου η θανάσιμη πληγή είχε
επουλωθεί."
Δεν υπάρχει καμία αναφορά για οποιαδήποτε γυναίκα ιππασία
το θηρίο δράκος στην αποκάλυψη 13. Ωστόσο, υπάρχει αναφορά
για ένα νέο θηρίο που προκύπτει Μετά τα 1260 χρόνια ή 42
μήνες είναι πλήρεις.
Ως εκ τούτου, το 1815 ένα νέο θηρίο είχε προκύψει για να
συνεχίσει αυτή την αυτοκρατορία, αλλά θα είναι διαφορετική,
επειδή ο δράκος είχε πάει υπόγεια μετά τους 42 μήνες ότι το
Βασίλειο ήταν να συνεχίσει.
Και σοκαριστικά αρκετά, μάντεψε, αυτό το νέο θηρίο λέγεται,
σαν αρνί με δύο κέρατα.
Και δεν μας λείπει δύο ακόμα κέρατα μέσω προφητικό όραμα του Δανιήλ?

Στο τέλος του 1260-ετή κανόνα της αναστημένης Αγίας
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δύο περισσότερες εξουσίες εισήλθαν στη
σκηνή, αλλά δεν είναι η αυτοκρατορία δράκος, ωστόσο, δείχνει ο
δράκος μιλάει μέσα από αυτό το νέο θηρίο που εμφανίζεται σαν
ένα αρνί. ...και μίλησε σαν δράκος.
Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η γυναίκα πηδάει πάνω στο
θηρίο που έχει εφτά κεφάλια.
Στην αποκάλυψη 13 είναι μιλώντας για το αρνί με δύο κέρατα
κατά τη διάρκεια της Αποκάλυψης 17 μιλάει για τη μεγάλη πόρνη
ιππασίας στα δύο τελευταία κεφάλια μετά από πέντε είχε πέσει.
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Τώρα ήρθε η ώρα να ανακαλύψουμε ποια είναι αυτή η γυναίκα,
από πού ήρθε και πώς έλεγχε το θηρίο μετά την κατάρρευση των
πρώτων πέντε κεφαλών;
Ο καπνός στον εγκέφαλό σου που προέρχεται από τα αυτιά
σου έχει ήδη αρχίσει να αυξάνεται, γιατί ήδη ξέρεις ποια είναι
αυτή η γυναίκα.
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(27) Η μεγάλη εξαπάτηση
Την τελευταία φορά που μείναμε, περιγράφοντας τα πρώτα
πέντε κεφάλια που είχαν πέσει, και μετά μίλησε για τη γυναίκα που
καβαλάει το θηρίο με επτά κεφάλια. Η μόνη περιοχή που
αποκαλύφθηκε είναι η αποκάλυψη 17.
Δεν υπάρχει καμία αναφορά για τη γυναίκα στο Daniel ή
αποκάλυψη 13, όταν μιλάμε για αυτά τα θηρία βασίλεια.
Προφανώς, γίνεται φανερό ότι αυτή η γυναίκα πήδηξε πάνω
σε αυτό το κτήνος μετά τα 5Th το Βασίλειο έπεσε. Αλλά από πού
ήρθε; Wεδώ ήταν όλη αυτή την ώρα;
Ισραήλ, Εφραίμ και Μανασσή ήταν κρύβονται, που σημαίνει
ότι δεν είχαν λάβει την ευλογία του μεγαλείου ακριβώς ακόμα,
ήταν κρύβονται με τους αδελφούς του πατέρα τους στην έρημο.
Θυμηθείτε και οι δύο γιοι ήταν οι μόνοι που παίρνουν επάνω το
όνομα του Ισραήλ μετά από τη διασπορά των υπόλοιπων
Ισραηλίτες.
Ως εκ τούτου, η νέα γυναίκα είναι το Ισραήλ, δηλαδή Εφραίμ
και Μανασσή, τα οποία ονομάζονταν επίσης αδέλφια, και Υιοί.
Παρόλο που ο Εφραίμ κέρδιζε αργά τη δύναμή του και τη φήμη
του μέσω της Βασιλικής γενεαλογίας της Βρετανίας, ήταν ακόμα η
ιερή ρωμαϊκή αυτοκρατορία που κυβερνούσε αυτή τη γη...
Πού ήταν όλο αυτό τον καιρό; Λοιπόν Αποκάλυψη 12 απαντά
στην ερώτηση αυτή επίσης. Ωστόσο, πριν μπούμε σε αυτό το θέμα
πρέπει να εξηγήσω πώς Αποκάλυψη 12 ήταν σκόπιμα στριμμένα
και ο λογαριασμός γραπτή είναι αποσυντονίστηκα. Πρέπει να
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επαναρυθμιστεί με τη σωστή σειρά και αυτό είναι που θα
επιχειρήσει να κάνει.
Αποκάλυψη 12-"Και εκεί εμφανίστηκε ένα μεγάλο θαύμα στον
ουρανό? μια γυναίκα ντυμένη με τον ήλιο, και το φεγγάρι κάτω
από τα πόδια της, και πάνω στο κεφάλι της ένα στέμμα από
δώδεκα αστέρια:”
Έχω συζητήσει αυτό είναι περιορισμένης μόδας, αλλά τώρα
θέλω να αποκαλύψει αυτή τη συζήτηση για να βοηθήσει να κάνει
καλύτερη αίσθηση. Πρώτον, αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ένα
όραμα. Κάποιος έχει ένα όραμα για μια γυναίκα στον ουρανό
ντυμένος με τον ήλιο.
Έχω αποκαλύψει ότι ο ήλιος είναι ο Εωσφόρος, και είναι
παντρεμένος με αυτή τη γυναίκα. Αλλά αυτό δεν είναι μια γυναίκα,
είναι μόνο να αποκαλυφθεί ως μια γυναίκα για να δημιουργήσετε
έναν κώδικα. Ο Εωσφόρος παντρεύτηκε ένα έθνος, όχι ένα άτομο
ανά λόγο.
Στη συνέχεια, διαβάζουμε για ένα άλλο όραμα.
Αποκάλυψη 12/3 "Και εκεί εμφανίστηκε ένα άλλο θαύμα στον
ουρανό? και ιδού ένας μεγάλος κόκκινος δράκος, με επτά κεφάλια
και δέκα κέρατα, και επτά κορώνες πάνω στο κεφάλι του.”
Μετά από αυτό το στίχο, όλα θα αποσυντονίστηκα. Στη
συνέχεια αρχίζει να μιλάμε για αυτό το δράκο, ενώ αυτός είναι
casting το ένα τρίτο των άστρων από τον ουρανό προς τα κάτω
προς τη γη. Αυτό είναι παραπλανητικό, πρέπει να προχωρήσουμε
προς τα εμπρός για να πάρει το πλαίσιο σε ευθυγράμμιση.
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Αποκάλυψη 12/7 "Και υπήρχε πόλεμος στον ουρανό: Μιχαήλ
και οι άγγελοι του πολέμησαν κατά του Δράκου? και ο δράκος
πολέμησε και τους αγγέλους του, και δεν επικράτησε? ούτε το σπίτι
τους βρέθηκε πια στον παράδεισο.”
Τώρα αρχίζουμε να αναγνωρίζουν το πλαίσιο αυτού του
άρθρου. Ας κάνουμε πίσω τώρα, και βλέπουμε ένα όραμα στον
ουρανό ή καλύτερα μεταφράζονται στο μυαλό, όπως οράματα
συνήθως αποκαλύπτονται, το ένα ήταν με μια γυναίκα παντρεμένη
με τον ήλιο, και η άλλη ήταν του δράκου.
Αμέσως μόλις τοποθετήσουμε το κείμενο σωστά, παρατηρούμε
ότι υπήρξε ένας πόλεμος στον ουρανό. Όλοι έχουμε ακούσει για
τον περίφημο μεγάλο πόλεμο στον ουρανό. Αλλά αυτός ο πόλεμος
συνέβη πολύ πριν η γη έρθει σε δημιουργία.
Λοιπόν, πώς βλέπουμε έναν πόλεμο τώρα που ξέρουμε ότι έχει
ήδη συμβεί πολύ καιρό πριν; Η προφανής απάντηση είναι, είμαστε
μάρτυρες ενός προ-γήινο προγραμματισμένο σχέδιο ως σχέδιο που
κατασκευάστηκε πριν από την ύπαρξη της γης, ή καλύτερα
δηλωμένος πριν από το πρόγραμμα.
Ας τα ενώσουμε όλα. Μια γυναίκα ντυμένη με τον ήλιο, και ο
δράκος, και οι δύο είναι σε αυτά τα οράματα. Στη συνέχεια,
μαθαίνουμε έναν πόλεμο ξεσπά, στον ουρανό. Ένας πόλεμος
μεταξύ ποιων;
Προφανώς, είναι ένας πόλεμος μεταξύ της γυναίκας και του
δράκου. Αλλά δεν μας λέει πραγματικά αυτό, πρέπει να
διαμορφώσετε τις γραφές για να αναγνωρίσει αυτό. Έθεσε το
στάδιο των δύο οράματα στον ουρανό, και στη συνέχεια
αποκαλύπτει έναν πόλεμο ξέσπασε στον ουρανό.
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Έτσι, ο Πόλεμος ξεσπά, και ο Σατανάς ο δράκος χάνει, και
αυτός πετιέται πάνω στη γη.
Αποκάλυψη 12/4 "Και η ουρά του προσέλκυσε το τρίτο μέρος
των άστρων του ουρανού, και τα πέταξε στη γη: και ο δράκος
στάθηκε μπροστά στη γυναίκα που ήταν έτοιμη να παραδοθεί, για
να καταβροχθίσει το παιδί της μόλις γεννήθηκε.”
Αυτό το στίχο δεν έχει νόημα αν δεν έχουμε το σωστό πλαίσιο,
επειδή φαίνεται ότι ο Σατανάς ρίχνει το δικό αγγέλους του από τον
ουρανό, ωστόσο, πετάχτηκε έξω από τον ουρανό μαζί με τους
αγγέλους του, όπως διαβάζουμε νωρίτερα.
Αυτό που είμαστε μάρτυρες τώρα είναι το όραμα του ουρανού
που προχρονολογούνται γη έχει πλέον εισέλθει σε μια χρονική
ακολουθία του προγράμματος της γης. Και τώρα τόσο η γυναίκα
και ο δράκος είναι πάνω σε αυτή τη γη σε πραγματικό χρόνο, να το
πω έτσι. Και τι συμβαίνει.... ένας άλλος πόλεμος...
Ποια ήταν αυτή η γυναίκα; Προφανώς, αυτή τη στιγμή
φαίνεται, η γυναίκα είναι το Ισραήλ από την άποψή μας, ένα όνομα
που δίνεται μόνο σε δύο παιδιά του Ιωσήφ, όπως Εφραίμ και
Μανασσή. Η γυναίκα ήταν συμβολικά εμποτισμένη, αλλά ποιος
άφησε έγκυο τη γυναίκα;
Θα πρέπει να είναι ο σύζυγός της, και ο οποίος ήταν ο σύζυγός
της, ήταν ο ήλιος, ή ο Εωσφόρος. Και με ποιον ήταν έγκυος; Αυτός
που θα επιστρέψει και θα κυβερνήσει αυτή τη γη με μια ράβδο από
σίδερο.
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Αποκάλυψη 12/5 "Και έφερε μπροστά ένα παιδί άνθρωπος, ο
οποίος ήταν να κυβερνήσει όλα τα έθνη με μια ράβδο του σιδήρου:
και το παιδί της ήταν Παγιδευμένη εις το Θεό, και στο θρόνο του.”
Αυτό είναι όπου το ψέμα είχε πει όπου, Joseph ο σύζυγος της
Μαρίας δεν ήταν εμποτισμένο από τον Ιωσήφ, αλλά αντ ' αυτού
ήταν εμποτισμένο από κάποιο άγγελο.
Έχω γράψει για το θέμα αυτό τόσες πολλές φορές, αλλά φέρει
την επανάληψη, ο Ιησούς δεν γεννήθηκε από έναν άγγελο, ούτε
ήταν αυτή εμποτισμένη από έναν Θεό. Ο Ιησούς ήταν ο
γεννημένος γιος δύο ανθρώπων. Ως εκ τούτου, ονομαζόταν ο Υιός
του ανθρώπου και όχι ο Υιός του Θεού. Ωστόσο, ο ψευδής Χριστός
γεννήθηκε από ένα Θεό και ονομαζόταν ο Υιός του Θεού.
Αργότερα Ιωάννης ο μαθητής έγραψε και είπε, αν ο Ιησούς
δεν γεννήθηκε από τη σάρκα, τότε ήταν Αντίχριστος. Ο αληθινός
Χριστός έπρεπε να βαρύνει την Ένωση δύο ανθρώπων, αν ένας
Θεός αλληλεπίδρασε στη γέννηση τότε ήταν ο Αντίχριστος και όχι ο
αληθινός Χριστός. Μας προειδοποίησαν.
2 Ιωάννης 1/7 "Για πολλούς απατεώνες εισάγονται στον κόσμο,
που δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται με σάρκα και
οστά. Αυτός είναι ένας απατεώνας και ένας Αντίχριστος.”
Αυτό που είμαστε μάρτυρες εδώ είναι ο πόλεμος στον ουρανό
δεν ήταν ένας πόλεμος μεταξύ του πατέρα και του Σατανά, όπως
πολλοί έχουν συνάψει, για τον πατέρα δεν αφορά τον εαυτό του σε
κάθε ασήμαντο πόλεμο, δεν θα υπήρχε πόλεμος κατά του μεγάλου
αρχιτέκτονα της πραγματικότητας.
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Ήταν ένας πόλεμος μεταξύ του Λούσιφερ και του Σατανά. Θα
περιγράψω αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες στο βιβλίο που
ονομάζεται, "η απαγορευμένη κληρονομιά των θεών."
“Και αυτή είναι με το παιδί φώναξε, travailing στη γέννηση,
και πόνο για να παραδοθούν.”
Ποιος είναι αυτό το παιδί που γεννιέται; Jacob το supplanter
συνεργάστηκε με τη μητέρα του Ρεβέκκα να εξαπατήσει Ισαάκ να
κλέψει το αναφαίρετο δικαίωμα μακριά από ίσα, η οποία
αντιπροσωπεύει την πραγματική καταγωγή του Χριστού;
Από αυτό το σημείο μια δευτερεύουσα γενιά είχε συσταθεί για
να φέρει τον Αντίχριστος, oείναι το παιδί που γεννήθηκε από αυτή
τη γυναίκα που τυχαίνει να είναι αυτής της γενεαλογίας.
Το παιδί αυτής της γυναίκας είναι η ψεύτικη καταγωγή του
ish-ρα-Ελ. Το παιδί είναι συμβολικά Jacob και τους απογόνους του
που οδηγεί στο φημισμένο τέλος του χρόνου Αντίχριστος, ο ήλιος
του Λούσιφερ. Και η γυναίκα εκπροσωπείται από τη μητέρα του
Ιακώβ είναι Ρεβέκκα, ο οποίος έφερε αυτό το ασεβείς όργανο της
εξαπάτησης σε καρπούς, και αυτή είναι η συμβολική σύζυγος του
Λούσιφερ.
Ξέρουμε ότι ο Τζέικομπ ήταν ο πατέρας αυτών των δώδεκα
Εθνών. Ωστόσο, ήταν Ρεβέκκα η μητέρα του, δεν είναι πολλές
συζύγους του Ιακώβ, αλλά Ρεβέκκα, λόγω της σκανδαλώδη
συμπεριφορά της, που είναι η μητέρα αυτών των 12 Εθνών. Θα
έχετε την ευκαιρία να μάθουν στο βιβλίο μου την απαγορευμένη
κληρονομιά των θεών, ότι η Ρεμπέκα δεν ήταν μόνο η μητέρα του
Ιακώβ, αλλά και η αδελφή του.
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Θυμήσου, αυτά τα πράγματα είναι σύμβολα, γι ' αυτό
προσπάθησε να μην τα πάρεις κυριολεκτικά. Τα σύμβολα είναι εκεί
για να αναγνωρίσουν τις αλληγορικές ιστορίες που έχουν κρυφτεί.
Τώρα ας το πάρει εκεί που βρισκόμαστε σε αυτή την προφητεία...
Αποκάλυψη 12/6 "Και η γυναίκα κατέφυγαν στην ερημιά,
όπου hath ένα μέρος προετοιμασμένοι του Θεού, ότι θα πρέπει να
ταΐσει εκεί 1200 και εξήκοντα ημέρες.”
Παρατηρήστε το χρονικό διάστημα αυτή η γυναίκα είναι στην
ερημιά. Η γυναίκα, είναι ish RA El ή Εφραίμ και Μανασσή πριν τους
δόθηκε η υπόσχεσή τους. Και προστάτευε για 1260-έτη κατά τη
διάρκεια του χρόνου ο δράκος κυβερνούσε αυτήν την νέα διαταγή
ως πρώτα πέντε κεφάλια. Δεν σοκ εκεί, δεδομένου ότι ο δράκος
ήταν απόφαση για το ίδιο ακριβώς χρονικό διάστημα.
“Και εκεί εμφανίστηκε ένα άλλο θαύμα στον ουρανό? και ιδού
ένας μεγάλος κόκκινος δράκος, που έχει επτά κεφάλια και δέκα
κέρατα και επτά κορώνες στα κεφάλια."
Τώρα παρατηρήσετε στενά στην Αποκάλυψη 12 δείχνει ότι ο
δράκος είχε επτά κορώνες στα κεφάλια. Αυτό είναι τόσο σημαντικό
για την επίλυση του αίνιγμα αυτού του γρίφου.
Αυτή είναι η απόδειξη ότι τα κεφάλια και τα κέρατα ήταν
διαφορετικά από τον Ντάνιελς αποκάλυψε θηρία. Τα επτά κεφάλια
δράκων ήταν τα βασίλεια που προέκυψαν από τα 4Th τέρας
Ξεκινώντας ως το 1Αγίου το κεφάλι που τρέχει παράλληλο με τα 4Th
Κέρατο.
Αυτά τα επτά κεφάλια στέφθηκε, δίνοντας πλήρη εξουσία να
κυβερνήσει μέσω των Πάπες μέσω των αυτοκρατόρων. Ακριβώς
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όπως ο Ναπολέων άρπαξε το στέμμα του αυτοκράτορα της Αγίας
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τα χέρια του Πάπα, όλοι οι
αυτοκράτορες δόθηκαν κορώνες, συμπεριλαμβανομένων των δύο
τελευταίων κεφαλών. Ωστόσο, ήταν διαφορετικά. Είχαν στεφθεί με
διαφορετικό τρόπο. Στην πραγματικότητα, είχαν ήδη στεφθεί.
Τα δέκα κέρατα του Δράκου πάνω στο σώμα του θα στεφθεί
επίσης, αλλά όχι ακόμα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν λάβει το
βασίλειό τους και την εξουσία τους.
Αποκάλυψη 17/12 "Και τα δέκα κέρατα που είδες είναι δέκα
βασιλιάδες. που δεν έχουν λάβει Βασίλειο μέχρι στιγμής..."
Μπίνγκο έχουμε απογείωση, αυτό είναι το διαχωρισμό
μεταξύ των δύο θηρία, για Ντάνιελς όραμα του κτήνους
Βασίλεια Αποκάλυψε στην αποκάλυψη? Που έχουν ήδη
λάβει μεγάλο μέρος του κανόνα τους και μερικά από αυτά
Έχουν Ήδη Πέσει.
Τώρα με βάση τις γραφές και το σύνηθες παράδειγμα σκέψης,
είναι ότι το παιδί είναι ο Χριστός. Ωστόσο, αν το Ισραήλ είναι η
γυναίκα τότε το παιδί δεν θα μπορούσε να είναι ο αληθινός Χριστός,
αν κάτι Χριστός γεννήθηκε από τον Ιούδα και ο Ιούδας δεν είναι η
γυναίκα, είναι το Ισραήλ.
Δεύτερον, το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του Χριστού ημέρα είχε
ήδη δοθεί ένα νομοσχέδιο του διαζυγίου, ως εκ τούτου αυτό είναι
μιλώντας για το κωδικοποιημένο Ισραήλ για το μέλλον, και όχι οι
Ισραηλίτες του παρελθόντος.
Όπως είπα, ο αληθινός Χριστός ήρθε από το ίσα, άρα αυτό το
παιδί πρέπει να είναι ο Ψεύτικος Χριστός. Και αυτός ο Χριστός
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μεταδόθηκε στο θρόνο του Λούσιφερ, όπου περιμένει τη στιγμή της
επιστροφής του.
Τώρα, όταν Ναβουχοδονόσορ έγινε βασιλιάς των βασιλιάδων.
Ξεκίνησε μια μεγάλη αυτοκρατορία τεσσάρων βασιλείων. Πιστεύω
ότι είναι πολύ πιθανό ότι μπορεί να είναι η δόλια Χριστός που θα
επιστρέψει στο τέλος των ημερών.
Πώς είναι δυνατόν, δεν ήταν το Ισραήλ ή Ιούδα, στην
πραγματικότητα ήταν εχθρός τους; Θα εξηγήσω τι του συνέβη για
να με αναγκάσει να το πιστέψω.
Ξέρουμε ότι ο Σάιρους ονομαζόταν επίσης βοσκός του YHVH,
που σημαίνει ότι παρομοιάζεται με τον Χριστό. Πώς θα μπορούσε
ένας εθνικός ηγέτης θηρίο να συγκριθεί με τον Χριστό και να είναι
ο Χρισμένος ένας από YHVH;
Είναι ισχυρισμός μου ότι το παιδί που γεννήθηκε εις αυτή τη
γυναίκα μπορεί να οδηγήσει σε αυτόν που ανεβαίνει στο τέλος του
χρόνου που ονομάζεται? Ναβουχοδονόσορ...
“Και έφερε μπροστά ένα παιδί άνθρωπος, ο οποίος ήταν να
κυβερνήσει όλα τα έθνη με μια ράβδο του σιδήρου: και το παιδί της
ήταν Παγιδευμένη εις το Θεό, και στο θρόνο του. Θυμηθείτε
Ναβουχοδονόσορ ήταν ο βασιλιάς των Βασιλέων...
Αλλά Ναβουχοδονόσορ δεν ήταν του Ισραήλ ή του Ιούδα,
ούτε ο Σάιρους. Υπάρχει ένας κώδικας στο Δανιήλ για
Ναβουχοδονόσορ έχουν απανθρωπιά και να γίνει σε ένα θηρίοόπως το ζώο, όπου μεγάλωσε τα φτερά του αετού.
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Ήταν μαγικά μετατράπηκε σε ένα ζώο για Επτά-Χρόνια από
YHVH. Και στη συνέχεια, στο τέλος ήταν «αποκατασταθεί» ως
άνθρωπος και δόθηκε συνολική εξουσία πάνω από τη γη ως
υπηρέτης του YVHV.
Τώρα ας το εξετάσουμε αυτό, Επτά-Χρόνια? Αν πάρουμε το
χρόνο για να ημέρα προφητικό κωδικό κλειδί αναλυτής. Έχουμε
έρθει με αυτό-360 ημέρες σε ένα χρόνο, πολλαπλασιαζόμενο κατά
επτά χρόνια, ισούται με, 2520-ημέρες που μεταφράζεται σε 2520
χρόνια.
Για 2520 χρόνια Ναβουχοδονόσορ έγινε για να εμφανιστεί ως
ζώο, ήταν ένα θηρίο. Όπως τα βασίλεια του κτήνους έχουν πάρει
τη μορφή ενός κτήνους για αυτό το χρονικό διάστημα. Και στη
συνέχεια, στο τέλος αποκαταστάθηκε ως ο βασιλιάς των Βασιλέων,
αφού το θηρίο όπως η φύση αφαιρέθηκε ή καταστραφεί.
Αν
προσθέσετε
2520
χρόνια
από
το
χρόνο
του
Ναβουχοδονόσορ θα μας πάρει όλη τη διαδρομή μέχρι τις ημέρες
που ζούμε τώρα, όταν αυτά τα πράγματα που έχουν συσταθεί ως
φινάλε. Θα μπορούσε να είναι ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ έχει
ξαναγεννηθεί για τελευταία φορά για να γίνει ο ήλιος του Λούσιφερ;
Προσέξτε τι λέει, Daniel 4/33-34 "Την ίδια ώρα ήταν το
πράγμα που πληρούται κατά Ναβουχοδονόσορ: και οδηγήθηκε από
τους άνδρες, και είχε φάει χόρτο ως βόδια, και το σώμα του ήταν
υγρή με τη δροσιά του ουρανού, μέχρι τις τρίχες του είχαν
καλλιεργηθεί όπως τα φτερά του αετού, και τα νύχια του, όπως τα
νύχια των πτηνών».
Και στο τέλος της ημέρας Ναβουχοδονόσορ σήκωσε τα
μάτια μου προς τον ουρανό, και η κατανόηση των ναρκών
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επέστρεψε προς εμένα, και ευλόγησα το MOst-Ψηλά, και τον
επαίνεσε και τον τίμησε ότι ζει για πάντα, του οποίου η εξουσία
είναι μια αιώνια κυριαρχία, και το βασίλειό του είναι από γενιά σε
γενιά:”
Ανάμεσα σε εσάς και εμένα αυτό το είδος του ακούγεται σαν
αυτό που παρομοιάζεται εις τον Υιό του ανθρώπου, ως βασιλιάς
των Βασιλέων, συνάντηση των αρχαίων των ημερών, η αιώνια μία,
όπως η ολάμ... έτσι δεν είναι;
Λέει ακόμη, και στο τέλος του το Ημέρες... Αυτό είναι
αποκαλυπτικό αυτό το γεγονός αντιπροσώπευε το τέλος του
χρόνου πέρα από όλα τα θηρία βασίλεια. Τότε γιατί αναφέρεται
στον γερο Nebby;
Διαβάστε το ξανά, στο τέλος των ημερών..., φαίνεται να
χρησιμοποιεί την ίδια ορολογία με τον Daniel συνήθιζε να μιλάει
για το τέλος του κόσμου. Στο τέλος των ημερών, Ναβουχοδονόσορ
θα αυξηθεί και πάλι να υπηρετήσει τον κύριο, και όλα θα
αποκατασταθούν εις αυτόν ως ο βασιλιάς των Βασιλέων.
Ναβουχοδονόσορ δεν ήταν μόνο ο επικεφαλής των βασιλείων
του κτήνους, ήταν επίσης το θηρίο. Δείχνει πώς θα είναι ο
επικεφαλής αυτού του κτήνους που θα διαρκέσει για 2520-χρόνια
και στη συνέχεια το θηρίο πτυχή θα πρέπει να αφαιρεθεί και τότε
θα γίνει ο βασιλιάς των Βασιλέων, επειδή αποκαταστάθηκε.
Τώρα παρατηρήσετε ότι υπάρχει μια προφανής διαφορά
μεταξύ του ότι είναι ο βασιλιάς των βασιλέων ως επικεφαλής όλων
των βασιλείων θηρίο, και αυτός είναι ο βασιλιάς των Βασιλέων
μετά την θηρία βασίλεια καταστράφηκαν. Λοιπόν, τι είμαστε
μάρτυρες εδώ;
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Πιστεύω ότι είναι πιθανό ότι η παλιά Nebby πρόκειται να είναι
είτε ξαναγεννηθεί μέσω μετενσάρκωση ή πρόκειται να αναστηθεί.
Πώς μπορεί να αναστηθεί;
Κατωτέρω είναι μια εικόνα ενός τέλεια διατηρημένου
ανθρώπου που βρίσκεται στο Ιράν. Μοιάζει σαν να κοιμάται. Το
ένστικτό μου λέει ότι είναι Ναβουχοδονόσορ.

https://www.YouTube.com/watch?v=b1l0wr1EcgA

Ας βάλουμε δύο και δύο μαζί, αυτό το πτώμα ανακαλύφθηκε
στο Ιράν, το Ιράν είναι η αρχαία Περσία. Όταν πέθανε
Ναβουχοδονόσορ. Πιστεύω ότι υπάρχει μια καλή πιθανότητα ότι ο
Cyrus αυτός που κατέκτησε τη Βαβυλώνα θα μπορούσε να έχει
αφαιρέσει τα υπολείμματα του Ναβουχοδονόσορ πίσω στην Περσία
από όπου Cyrus χαιρετίστηκε από, ακριβώς για να εκπληρώσει
αυτό το σχέδιο, όπως ήταν και οι δύο εργάζονται για YHVH.
Μπορώ εύκολα να πιστέψω ότι διατηρήθηκε με τέτοιο τρόπο
ώστε να τον κρατήσει έτοιμο για μια άλλη περίοδο. Φυσικά,
προσπαθούν να πουν αυτό είναι ένας Annunaki Θεός από περίπου
12.000-χρόνια πριν, και δεν έχω πρόβλημα με Ναβουχοδονόσορ
είναι ένας Annunaki Θεός, ταιριάζει μόνο. Αλλά πιστεύω ότι αυτός
είναι ο γερο-Nebby από τη Βαβυλώνα που περιμένει τη στιγμή που
θα ξανασηκωθεί.
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Είναι σχεδόν μια παρωδία ενός άνδρα ονειρεύεται να είναι ένα
θηρίο αναμονής για το χρόνο που πρόκειται να γίνει κυβερνήτης
του κόσμου.
Τώρα ας συνεχίσουμε:
Και η γυναίκα κατέφυγαν στην ερημιά, όπου hath ένα μέρος
προετοιμασμένοι του Θεού ότι θα πρέπει να την ταΐσει εκεί ένα
Χιλιάδες-Δύο-εκατό και εξήκοντα-Ημέρες.
Είναι σημαντικό να καταλάβετε πραγματικά, η αλήθεια
ομιλείται στην Αγία Γραφή, αλλά αναμιγνύεται με το ψέμα, και ένα
σπάνια έχει καμία ένδειξη αν δεν έχουν τα κλειδιά για τον κώδικα
για να καταλάβουν, όπου πρέπει κανείς να διαχωρίσει την αλήθεια
από το λάθος.
Κάποιοι μπορεί να αναρωτιούνται, γιατί η Βίβλος να μας πει
την αλήθεια για τον Σατανά που ρίχνει κάτω, αν ο Σατανάς και ο
Εωσφόρος ελέγχουν τι είναι στη Βίβλο; Γιατί να μας πεις την
αλήθεια; Επειδή η αλήθεια λειτουργεί καλύτερα για να εξαπατήσει
από ό, τι αν ήταν όλα σε λάθος.
Αυτός είναι ο λόγος που είναι μια τέτοια εξαπάτηση, ξέρουν ότι
θα πιστέψετε ότι αν η Βίβλος είναι αποκαλυπτική για τον Σατανά
και τον πόλεμο στον ουρανό, τότε φαίνεται μόνο λογικό ότι η άλλη
που ονομάζεται ο Θεός πρέπει να είναι η πραγματική πηγή. Είναι
έξυπνο και αντιπροσωπεύει το βάθος της εξαπάτησης που αυτοί οι
θεοί θα πάνε να παραπλανήσουν...
Πριν από χρόνια, κάποιος θύμωσε μαζί μου γιατί ρώτησε γιατί
θα ήθελα ακόμη και να πάει στη Βίβλο, αν είμαι ισχυριζόμενος ότι
υπάρχει λάθος.
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Αυτό φαίνεται να είναι η συναίνεση, ότι αν η Βίβλος έχει λάθος
τότε τίποτα από αυτά δεν είναι αλήθεια, αλλά αν έχει την αλήθεια,
τότε όλα είναι αλήθεια. Γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να
κατανοήσουν ότι υπάρχει μια ισορροπία της αλήθειας και του
λάθους και πρέπει κανείς να διαχωρίσει το άχυρο από το σιτάρι;
Έτσι, διαβάζουμε ο Σατανάς έχει ρίξει κάτω, και τώρα η
γυναίκα που γέννησε το παιδί άνθρωπος είναι στο τρέξιμο και έχει
διαφύγει στην έρημο, για 1260 χρόνια.
Τώρα ας προσθέσουμε όλα αυτά μαζί. Η γυναίκα είναι το
Ισραήλ ο οποίος αλλάζει τώρα την ταυτότητά της και αρχίζει να
ακολουθήσει μια νέα θρησκεία που ονομάζεται ιουδαιοΧριστιανισμός, επειδή σπόρος της έχει αναμιχθεί με άλλα αίματα,
τα έθνη και τους πολιτισμούς. Αλλά η γυναίκα τώρα είναι κρυμμένη
ή στην ερημιά που δεν αποκαλύπτεται ως προς την ακριβή
ταυτότητά της.
Την ίδια ακριβώς ώρα, το Ιουστινιανού ακολουθώντας το
μονοπάτι του Κωνσταντίνου φέρνει την αρχαία λατρεία του ήλιου
με τη μορφή της αρχαίας Μίθρα και Saturnalia θρησκείας και
συνεχίζει μέσα από τον Χριστιανισμό και ως τη διπλή Ανατολική και
Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Αλλά αυτό δεν είναι ο αληθινός Χριστιανισμός, είναι η μορφή
της θρησκείας του Δράκου και αυτός είναι που του δίνει τη δική
του εξουσία και εξουσία.
Θυμήσου, σε ποιον άλλο ο δράκος δίνει την εξουσία και την
εξουσία του; Ήταν το μικρό κέρατο, ή ο Ιουστινιανού.
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Αυτός μαζί με τον Κωνσταντίνο Πράιορ άρχισαν να αλλάζουν
τον Χριστιανισμό από ό, τι ο Χριστός έφερε σε αυτή τη γη, πίσω
στην παλιά θρησκεία λατρεία του ήλιου, η οποία δυστυχώς το
μεγαλύτερο μέρος του Χριστιανισμού σήμερα ακολουθεί. Και από
την οποία πηγάζει ολόκληρη η Βίβλος.
Ως εκ τούτου, την ίδια στιγμή η γυναίκα κρύβεται στην ερημιά,
ο δράκος που πετάχτηκε κάτω στη γη φέρνει τώρα δύναμη και την
εξουσία του πάνω σε αυτό το συμβολικό επτά επικεφαλής δράκος.
Τώρα παρατηρήσετε προσεκτικά, ο δράκος έδωσε δύναμη και
την εξουσία του πάνω στο θηρίο που YHVH δημιούργησε, και είπε
ότι συνέχισε για 42 μήνες, το οποίο γνωρίζουμε ότι ήταν, 1260
χρόνια, από 555AD-1815AD.
Τώρα βλέπουμε τη γυναίκα κρύβεται τώρα στην έρημο, όπου
αναφέρει ότι ο Θεός τρέφεται και τρέφοντας της... για πόσο καιρό;
1260 ημέρες, η οποία είναι 42 μήνες, και όπως δήλωσα νωρίτερα
ήταν 1260 χρόνια, για ένα χρόνο σε μια ημέρα στην προφητεία.
Όπως έχουμε ραγίσει αυτόν τον κώδικα και να κατανοήσουν
το παζλ, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι YVHV-Θεός που έχει
συσταθεί αυτά τα δαιμονικά θηρία βασίλεια.
Τότε ο Σατανάς, ο επτά επικεφαλής δράκος, δίνει τη δύναμή
του και την εξουσία του πάνω στο ίδιο ακριβώς θηρίο που ο Θεός
έχει συσταθεί, αλλά φέρνει μαζί του μια νέα μορφή του
Χριστιανισμού, βλασφημία.
Και τώρα ο Θεός δίνει στη γυναίκα που είναι τώρα το
κωδικοποιημένο Ισραήλ, καταφύγιο στην ερημιά για το ακριβές ίδιο
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χρονικό διάστημα, ενώ ο δράκος δίνει δύναμη και την εξουσία του
πάνω στη συνέχιση του δημιούργησε θηρίο του Θεού.
Ενώ όλα αυτά συνέβαινε σε δύο διαφορετικές Χριστιανισμός
ήταν σχηματίζοντας, ένα μέσω της καθολικής εκκλησίας που είναι
τώρα ο οπαδός του Κωνσταντίνου και της διδασκαλίες του
Ιουστινιανού και μια άλλη θρησκεία που είχε σχηματιστεί, η οποία
είναι υπόγεια ή κρυμμένα στην ερημιά ως εκείνες Αυτό δεν
ακολούθησε την αρχαία λατρεία του ήλιου, αλλά είχαν αρχίσει να
χάνουν την αλήθεια για τον πραγματικό Χριστό και το μήνυμά του.
Κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής, πολλές ομάδες
διαμορφώνουν που δεν εμμένουν στην καθολική πίστη. Οι
Paulicians, οι καθαρούς, οι γνωστικές, οι Albigenses, οι
Προτεστάντες κλπ. Ήταν όλα κρυμμένα υπόγεια, παρομοιάζεται με
την ερημιά, φυγή για τη ζωή τους, όπως αναζήτησαν την
προστασία από την καθολική εκκλησία.
Αυτή η νέα ομάδα είναι το απομεινάρι του Ισραήλ που
προήλθε από τα κρυμμένα, όπως Εφραίμ και Μανασσή, αλλά δεν
έχουν λάβει την υπόσχεσή τους ακόμα.
Μάθαμε επίσης πώς ένα δευτερεύον θηρίο ανήλθε στην
εξουσία μετά από αυτή τη συνέχεια ή 1260-χρόνια, που ονομάζεται,
παρομοιάζεται εις ένα αρνί με δύο κέρατα, και πάλι μετά το 5ο
Βασίλειο έπεσε.
Έχουμε ήδη συνειδητοποιήσει δύο κέρατα έλειπαν στο 4Th
θηρίο του Δανιήλ, όπου μίλησε για δέκα κέρατα φθάνοντας έξω
από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ως διαδοχικά βασίλεια.

281 | Σ ε λ ί δ α

και όλοι βλέποντας το μάτι
Ξέρουμε επίσης ότι λείπουν δύο κεφάλια από το θηρίο του
δράκου.
Η ιστορία έρεε αποκαλυπτική ότι τα τρία πρώτα από τα δέκα
κέρατα ήταν διαφορετικά και ήταν υποτονική από το μικρό κέρατο
ή 4Th κέρατο που προέκυψε ως ο Μέγας του Ιουστινιανού.
Αυτό το νέο Βασίλειο ήταν διαφορετικό σε αυτό το ένα, ο
δράκος έδωσε δύναμη και την εξουσία του σε αυτό το θηρίο, το
οποίο είχε επίσης επτά κεφάλια και δέκα κέρατα.
Όπως YHVH έδωσε την εξουσία και την εξουσία του στον
Ναβουχοδονόσορ. Ο δράκος απλά συνέχιζε με τα βασίλεια που
YHVH, εξακολουθώντας τις φιλοδοξίες του.
Αυτό που τώρα πρέπει προφανώς να συνειδητοποιήσετε χωρίς
αμφιβολία ότι είναι η ίδια οικογένεια των θεών που λειτουργούν
μέσω δύο διαφορετικών ρόλων. Είναι το πνεύμα του σκότους κάτω
από το πρόσχημα του φωτός και του σκότους, ή του καλού και του
κακού ή του Θεού και του διαβόλου.
Μας έδειξε πώς αυτό το Βασίλειο θα συνεχίσει να βασιλεύει για
42 μήνες. Η λέξη κλειδί είναι, "Συνεχίσει,' είναι το ίδιο
τερατώδες καθεστώς, αλλά δίνεται μια νέα σημασία.
Τώρα αρχίζουν να δένουν όλα τα κομμάτια μαζί για να
σχηματίσουν μια εικόνα. Ήταν YHVH που χώρισε το Ισραήλ και
τους αποκάλεσε ανθρώπους του. Ήταν YHVH που αναιρέσει τους
δύο γιους Εφραίμ και Μανασσή να ευλογηθεί στο τέλος του χρόνου.
Αυτή ήταν η υπόσχεσή του σε αυτούς ότι αυτό θα πρέπει να
πληρούνται. Έτσι YHVH πρέπει να κρατήσει την ψευδαίσθηση ότι ο
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Θεός και ο Σατανάς χωρίζονται ώστε
δημιουργήσουν αυτό μεγαλιθικά συνωμοσία.

να

μπορούν

να

Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός δημιούργησε το θηρίο
βασίλεια, αλλά στη συνέχεια έπρεπε να υποχωρήσετε και να
επιτρέψετε στον Σατανά να έρθει για να συνεχίσει με τη δουλειά,
να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι είναι δύο διαφορετικές
εξουσίες.
Έτσι, σύμφωνα με τη Βίβλο, ο Σατανάς ο δράκος έκανε μόνο
την προσφορά του YHVH, και έτσι ο Σατανάς ήταν εμμένοντας στις
διαταγές του Θεού.
Και έτσι, αποκαλύπτει σε κώδικα, ότι ο δράκος Συνέχισε το
Βασίλειο YHVH. Και εκεί θα εμφανιστεί ένας διαχωρισμός μεταξύ
των δύο, και στη συνέχεια το σχέδιο για την ευλογία για το νέο
κωδικοποιημένο Ισραήλ, όπως ήταν προφητεία σε όλο το μήκος θα
μπορούσε να αυξηθεί, και στη συνέχεια, επίσης, η προφητεία
καταστροφή αυτού του νέου Ισραήλ, θα μπορούσε να γίνει
πρόδηλη.
Οι 42 μήνες μεταφράζονται σε 1260-χρόνια ξεκινώντας από
555AD σύμφωνα με το ημερολόγιό μας των γεγονότων του
ιστορικού μας ρεκόρ και έληξε στο 1815AD στο Βατερλό όπου ο
στρατηγός Ουέλινγκτον της Βρετανίας νίκησε τον Ναπολέοντα της
Γαλλίας.
Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου πέντε βασίλεια προέκυψαν,
πέντε οικογενειακές καταγωγές κυβέρνησε όλη τη διαδρομή μέχρι
την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό, όπου είχε αρπάξει το
στέμμα της ιερής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από τα χέρια του Πάπα
Πίος VII, στο 1804AD και στη συνέχεια ηττήθηκε στο 1815AD.
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Και αυτό τερμάτισε την 1260-ετή Βασιλεία του δράκου. Αλλά
τι γίνεται τώρα; Κρατηθείτε από τα καπέλα σας καθώς ο άνεμος της
γνώσης θα φυσήξει σκληρά. Αν ο Σατανάς έχει τελειώσει την
Βασιλεία του, τότε θα επανέλθει σε αυτόν που έστησε όλα τα θηρία
βασίλεια στην πρώτη θέση.
Ωστόσο, η ψευδαίσθηση αλλάζει. Είναι ο λαός του Θεού, το
νέο κωδικοποιημένο Ισραήλ ως το σύμφωνο Υιοί, ή Βρετανοί που
τώρα έρχονται πίσω στη σκηνή για να λάβουν την υπόσχεσή τους
από Jacob/Ισραήλ, η οποία δόθηκε στην Εφραίμ. Αυτό που είμαστε
μάρτυρες εδώ μεταξύ του Θεού και του Σατανά είναι ένα παιχνίδι
της ετικέτας.
Το ένα περνάει τη σκυτάλη σε ένα άλλο και στη συνέχεια για
την επιστροφή που έχει περάσει για άλλη μια φορά. Και τώρα όπως
θα μάθεις, θα περάσει πάλι στον Σατανά και μετά πίσω στο Θεό.
Και το παιχνίδι ή να παίξετε ξεκινά ξανά, αλλά αυτή τη φορά μόνο
1000-χρόνια πριν.
Φίλοι μου, τώρα μπορείτε να καταλάβετε ποιος είναι πίσω από
όλους τους πολέμους και τις συγκρούσεις, είναι να κάνουμε ένα
πράγμα, να στηρίξει το σχέδιο που έχει συσταθεί από YHVH και
συνέχισε ο Σατανάς, για να κρατήσει αυτή τη γη κάτω από
ολοκληρωτικός έλεγχος του Αντίχριστος Πνεύμα.
Φίλοι μου δεν είμαστε σε μάχη για να πάρουμε πίσω τη γη μας.
Ποτέ δεν είχαμε τον έλεγχο αυτού του πλανήτη ή του σύμπαντος.
Είμαστε τώρα κολλημένοι μέσα σε ένα 1000 χρόνο-Loop που είναι
μια φυλακή, η οποία θα συνεχιστεί για πάντα μέχρι τα παιδιά του
πατέρα όλοι ξυπνούν για να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί και
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στη συνέχεια θα έχουν παραχθεί καρπούς και να γίνει μέρος της
αλλαγής ή μεταμόρφωση.
Οι πόλεμοι δεν είναι ατυχήματα, κανένας από αυτούς, είναι
όλα ενορχηστρωμένη γεγονότα για να εκπληρώσει το στόχο, αν
είναι δήθεν για το καλό ή το κακό.
Το κλειδί για αυτή την ιστορία είναι, μια άλλη δύναμη που
εισήλθαν στη σκηνή δεξιά στο χρονοδιάγραμμα και ανέλαβε μετά
από αυτό το μεγάλο Βασίλειο τρέχει που επεκτάθηκε για 1260χρόνια και στη συνέχεια ήρθε στο τέλος της. Ωστόσο, αυτή η νέα
δύναμη/θηρίο που προκύπτει εμφανίστηκε διαφορετικό από τα
άλλα.
Αυτό είναι όπου η ιστορία άλλαξε, όπου η αυτοκρατορία
δράκος συνέχισε για 1260-χρόνια, και στη συνέχεια ο δράκος πήγε
πίσω υπόγεια, όπως ένα νέο θηρίο ήρθε ονομάζεται, όπως ένα Αρνί
με δύο κέρατα, η οποία τώρα υποστηρίζεται ανοικτά από YHVH για
άλλη μια φορά.
Ωστόσο, αυτό το νέο θηρίο είχε ακόμη τη φωνή του Δράκου
μιλώντας μέσα, αλλά ήταν στο μυστικό. Ο δράκος δεν
εξαφανίστηκε απλά πήγε στο κρύψιμο, κάτω από μια μάσκα του
είναι ένα αβλαβές αρνί που υποστηρίζεται από YHVH και πάλι.
Yikes! Συζήτηση για εξαπάτηση...
Ως εκ τούτου, πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά το επόμενο
κλειδί του κώδικα.
Τότε γιατί ονομάζεται αυτό το κτήνος, σαν αρνί; Ο Ντάνιελ δεν
αποκάλυψε ποτέ κανένα κτήνος που λέγεται αρνί. Τώρα ανέφερε
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ένα κριάρι και μια κατσίκα, αλλά και οι δύο αποκαλύφθηκαν ως
αρκούδα και λεοπάρδαλη μόλις η μάσκα αφαιρέθηκε.
Τα χαρακτηριστικά ενός αρνιού είναι αθώα, και όλα τα άλλα
θηρία ήταν θανατηφόρα και άγρια. Ένα αρνί είναι πράο, ένα αρνί
ακολουθεί και οδηγείται από τον βοσκό. Ένα αρνί δεν θα μπορούσε
ποτέ να θεωρηθεί κτήνος αν δεν είναι ‘ένας λύκος με ρούχα
προβάτων.’
Τι συμβαίνει όμως όταν ένας λύκος ντύνεται με ρούχα
προβάτων και διεισδύει;
Το θηρίο αρνί είχε μια διαφορετική εμφάνιση, ήταν πιο πράος
και καμία βίαιη σε σύγκριση με όλα τα άλλα θηρία πριν από αυτό,
τουλάχιστον από την εμφάνιση.
Έτσι, εμφανίστηκε σαν αρνί αλλά περιέργως μιλούσε σαν
δράκος.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτό το αρνί ήταν ο δράκος,
όπως ο ίδιος διεισδύσει το ανυποψίαστο πρόβατο μέσω της
θρησκευτικής ταυτότητας, η οποία προήλθε από την ιερή ρωμαϊκή
αυτοκρατορία, αλλά τώρα έχει μια άλλη εμφάνιση, την
προτεσταντική.
Οι άνθρωποι του αρνιού ήταν παγιδευμένοι, επειδή ήταν
βοσκή με και σίτιση από κάποιον που φαινόταν εξοικειωμένοι, αλλά
ήταν πράγματι διαφορετική. Ακολούθησαν έναν ψεύτικο Θεό
και ψευδή Χριστό, αλλά νομίζοντας ότι ήταν ο αληθινός
βοσκός.
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Υπάρχει ένας πιο σημαντικός λόγος. Θυμηθείτε κέρατα είναι
στρατιωτικά και το κεφάλι είναι κυβερνητική δύναμη συνήθως
μέσω της οικογένειας καταγωγές. Αυτό το αρνί είναι μαχητικό,
αυτό δεν είναι αρνί, αυτό είναι μια απάτη που έρχονται σε όλη ως
ένα αρνί. Είναι θρησκευτική απάτη!
Αυτό το αρνί είναι μια άλλη ταυτοποίηση των δύο τελευταίων
κεφαλών που η γυναίκα ελέγχει για το θηρίο με επτά κεφάλια.
Είναι προφανές από τώρα ότι η γυναίκα συνδέεται με το αρνί
με δύο κέρατα, που αναγνωρίζονται ως δύο ξεχωριστά διαδοχικά
βασίλεια των δέκα κέρατα που μπαίνουν στην εξουσία, όπως η
εκπλήρωση των δέκα κέρατα από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Τόσο το θηρίο δράκος των πρώτων πέντε κεφάλια, και η
γυναίκα κρύβεται στην έρημο υπήρχε για 1260 χρόνια. Και τώρα η
γυναίκα είναι να αποκαλυφθεί άλματα πάνω σε αυτό το ίδιο θηρίο
που είχε επτά κεφάλια και δέκα κέρατα, αλλά τώρα morphs σε κάτι
άλλο εντελώς...
Μοιάζει με αρνί, αλλά μιλάει με διχαλωτή γλώσσα, όπως θα
μπορούσε να αρθρώσει ο Μοναχικός Δασοφύλακας.
Αποκάλυψη 13 αποκάλυψε ότι το αρνί είχε δύο κέρατα, και
αποκάλυψη 17 αποκάλυψε ότι μια γυναίκα πήδηξε ένα πλοίο για τα
δύο τελευταία κεφάλια. Έτσι, έχουμε την εκπλήρωση μας.
Και μάντεψε, ξέρουμε ποιος νίκησε τον Ναπολέοντα, ήταν οι
Βρετανοί όπως αναφέρθηκε νωρίτερα. Η γυναίκα πήδηξε πάνω στο
θηρίο με επτά κεφάλια, ωστόσο, πέντε είχαν ήδη πέσει, τότε έγινε
η 6Th κεφάλι, αλλά καλυμμένο ως ένα αθώο αρνί.
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Και όπως θα δείτε την ίδια γυναίκα θα είναι επίσης το 7Th
επικεφαλής του Δράκου, επίσης καλυμμένος.
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(28) Η μεγάλη πόρνη
Τώρα μπορούμε να ενώσουμε τις κουκίδες. Οι Βρετανοί είναι ο
γιος του Συμφώνου ή ο άνθρωπος της διαθήκης ως ένας από τους
γιους του Ιωσήφ που δόθηκε πρώτη γεννημένη σωστή θέση που
μιλήσαμε για νωρίτερα.
Οι Βρετανοί είναι στην πραγματικότητα Εφραίμ. Και τους
βασιλιάδες και βασίλισσες είναι η οικογένεια καταγωγές που
ονομάζεται νομοθέτες κρατώντας το σκήπτρο μέσω ενός ενιαίου
γενεαλογία του Ιούδα μόνο.
Η βρετανική αυτοκρατορία είναι Εφραίμ του Ισραήλ,-«ish RA
EL. "αλλά με κάποιο τρόπο, έγιναν οι 6Th κεφάλι και το 9Th το
κέρατο ακριβώς στο σύνθημα.
Ισραήλ όπως είχαν κάνει πριν, αυνουσιάστηκα με τους
βασιλιάδες του κόσμου. Το Ισραήλ έγινε πόρνη. Αυτό ήταν το λαό
παντρεμένος με τον Θεό τους YHVH, και όπως προβλέπεται θα γίνει
η μεγάλη πόρνη και πάλι, επειδή όλα αυτά ήταν προγραμματισμένη.
Ως εκ τούτου, η περιγραφή του Ισραήλ, η κωδικοποιημένη γυναίκα,
είναι ακριβώς όπως η πόρνη στην αποκάλυψη 18.
Για τα δύο είναι ένα και το αυτό. Είναι ονομάζεται η μεγάλη
πόρνη, διότι είναι σύζυγος του Θεού μοιχεία με το δράκο και τα
βασίλεια του, το οποίο ο Σατανάς είχε συσταθεί ως συνέχεια της
εξουσίας του Θεού.
Τώρα, αν αυτό δεν σε κάνει να είσαι τρελός, τι θα γίνει; Τώρα
αντιλαμβάνεστε γιατί αναφέρεται στην Αγία Γραφή, σε II
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Κορινθίους 4/4 "Στον οποίο η ‘Ο θεός’ αυτού του κόσμου έχει
τυφλώσει τα μυαλά τους που δεν πιστεύουν."
Καθώς και Αποκάλυψη 12/9 αποκαλύπτει, "Και ο μεγάλος
δράκος πετάχτηκε έξω, αυτό το γέρικο ερπετό, που
ονομάζεται διάβολος, και ‘Ο σατανάς’, που εξαπατά όλο τον
κόσμο.”
Τόσο ο Θεός όσο και ο Σατανάς αποκαλύπτονται ως απατεώνες.
Ο παραπάνω όρος για «κόσμο», όπου ο Θεός εξαπατά ολόκληρο
τον κόσμο, σημαίνει ηλικία (αιώνα), αντιπροσωπεύει την ηλικία
των ιχθύων, όπου όλοι έχουν κολλήσει μέσα σε ένα χρόνο
φυλακή-Loop.
Ο άλλος όρος, ο κόσμος όπου δηλώνει ο Σατανάς εξαπατά
ολόκληρο τον «κόσμο», είναι oikoumenē., και αντιπροσωπεύει
ολόκληρο το κατοικημένο φυτεμένο. Αντιπροσωπεύει το σύνολο
του πληθυσμού σε αυτόν τον πλανήτη που εξαπατώνται από αυτό
το παιχνίδι εμπιστοσύνης.
Γιατί ο Θεός να αποκαλέσει κάποιον άλλο πόρνη, πρέπει να
είναι η γυναίκα που είχε συμβόλαιο και διέπραξε μοιχεία πάνω του.
Αν ήταν κάποιος άλλος, γιατί να τον ένοιαζε τι έκανε αυτή η
γυναίκα; Θα ήταν το διάταγμα του συζύγου να την αποκαλέσει
πόρνη.
Αλλά γιατί διέπραξε μοιχεία; Επειδή το θηρίο Βασίλειο ότι ο
Θεός της/σύζυγος που έχει συσταθεί, την αποπλάνησε να
ακολουθήσει τα κακά του. Αν ο Θεός δεν έστησε ποτέ αυτά τα
βασίλεια, το Ισραήλ δεν θα είχε παρακούσει; Θα μπορούσε το
Ισραήλ να ενταχθεί στις πράξεις του κτήνους αν δεν ήταν εκεί;
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Αν ο Θεός δεν φύτεψε το απαγορευμένο δέντρο στον κήπο, ο
Αδάμ και η Εύα δεν υπάκουσαν;
Αν ο Θεός δεν επέτρεπε στον Σατανά στον κήπο, και πάλι θα
Αδάμ και την Εύα έχουν παρασυρθεί για να λειτουργήσει κατά του
Θεού;
Αν ο Θεός δεν ενέπνευσε τον David να κάνει απογραφή, θα
έχει σφαγεί κανένα στο Ισραήλ; (ανατρέξτε στο βιβλίο δύο)
Έτσι, η βρετανική αυτοκρατορία δεξιά στο σύνθημα πήδηξε
πάνω στο αρνί, το οποίο ήταν ο διάβολος σε drag, και άρχισε να
συνουσία με όλους τους βασιλείς της γης λαμβάνοντας συνολική
υπέρτατη δύναμη εις τον εαυτό τους, αλλά ήταν παρομοιάζεται εις
ένα αρνί, επειδή ήταν η κωδικοποιημένη «Ισραήλ» που έχει
συσταθεί για την SAC rifice.
Γιατί το Ισραήλ που μόλις είχε προστατευθεί για 1260 χρόνια
μέσω του δικού του Θεού να αλλάξει και να γίνει μια πόρνη που
τώρα άρχισε να συνέρχεται με το ίδιο το θηρίο από το οποίο
προστατεύεται;
Το κεφάλι σου γυρίζει ακόμα;
Η απάντηση έγκειται στο γεγονός ότι αυτή η γυναίκα από την
αρχή ήταν να γίνει δύο μεγάλα και ισχυρά έθνη μέσω μιας
υπόσχεσης ευλογία από τον Θεό τους, και για να καταφέρουμε ότι
έπρεπε να αναλάβουν τον παγκόσμιο έλεγχο.
Και για να επιτευχθεί αυτό το κατόρθωμα που έπρεπε να
αναλάβει τη δύναμη του κτήνους, δεδομένου ότι το θηρίο ήταν η
δύναμη του κόσμου. Και εκεί έχετε το αίνιγμα αποκάλυψε δεξιά
στο ύπαιθρο, σκαμπίλι χωματίδα στο κέντρο του κήπου.
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Ωστόσο, ήταν επίσης προφητεία πριν από πολύ καιρό ότι αυτή
η νέα γυναίκα του Ισραήλ ήταν να επαναστατήσουν και πόρνη
γύρω επειδή αυτό είναι αυτό που το Ισραήλ έχει κάνει πάντα με
προγραμματισμένες προφητείες εναντίον τους.
Επομένως, μπορεί τώρα να είναι καταραμένη αφού λάβει την
ευλογία της. Μήπως κάποιο από αυτά ακούγεται σαν να προέρχεται
από το μυαλό της λογικής ή ένας Θεός της απερισκεψία;
Ήρθαν απέναντι ως αθώοι, και ηθική και ο Θεός φοβούμενοι,
προστατεύοντας μόνο ό, τι ανήκε σε αυτούς. Το πρόβλημα ήταν ότι
πήγαν μετά από όλους και απαίτησε ότι όλα ανήκουν σε αυτούς
υπό ανώτατες εντολές του Θεού που ακολούθησαν, δεν γνωρίζουν
ότι ήταν το ίδιο με τον Σατανά.
Ακριβώς όπως όταν ο Χριστόφορος Κολόμβος ήρθε στο νέο
κόσμο και έσφαξε τους Ινδιάνους, ο ίδιος ο Γραφέας του έγραψε
ότι το έκανε αυτό υπό διαταγές ως υπάκουοι γιοι του Χριστού.
Ο Γραφέας του είπε ότι οι Ινδιάνοι δεν ήταν οπλισμένοι, ήταν
φιλικοί και τους Τάισα ακόμη και. Αλλά ο Κολόμβος ήθελε να τους
εξοντώσουν στο όνομα του Χριστού.
Έτσι, η γυναίκα άρχισε να πόρνη με το θηρίο πριν και
ακολούθησε το Θεό Κυρ λατρεία εκκλησία. Όπως και ο Κολόμβος
που υπηρετούσε τον Φερδινάνδος και την Ιζαμπέλα της Ισπανίας
της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
Έτσι, μετά την κατάκτηση ενός έθνους μετά το άλλο και τη
δημιουργία της σημαίας και τον έλεγχό τους, όπου οι βασιλιάδες
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και βασίλισσες έθνη κανόνα έξω από τα σύνορά τους, τώρα
γνωρίζουμε γιατί ο ήλιος ποτέ δεν τίθεται στη βρετανική σημαία.
Η βρετανική αυτοκρατορία παρέμεινε στον έλεγχο αυτού του
κόσμου ως δύναμη της δύναμης από 1815-1944. Κατά τη διάρκεια
του α ' Παγκοσμίου Πολέμου, περίπου 1917AD, ένα νέο Βασίλειο,
ένα ισχυρό ενιαίο έθνος που ανέκυψαν αργά από ό, τι ήταν μια
ειρηνική και ευοίωνη αρχή ήταν να γίνει το πιο ισχυρό Βασίλειο
στον κόσμο, στρατιωτικά.
Ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ακολούθησαν ως
το δέκατο κέρατο και έβδομο κεφάλι αυτού του αρνιού σαν θηρίο,
αλλά μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
Εμφανίστηκαν στον κόσμο στην αρχή σαν ένα αθώο αρνί,
αλλά κάτω από αυτά μιλούσαν για το δράκο, και τελικά θα
ενεργήσει ως κακό, όπως ο δράκος έκανε ποτέ, όπως πήγαν για να
δημιουργήσει μια ηγεμονία για τον πλήρη έλεγχο του κόσμου,
όπως ο αδελφός τους στη Βρετανία έκανε πριν t Στρίφωμα.
Τώρα κάποιοι μπορεί να ρωτήσουν, πώς θα μπορούσαν οι
κυβερνήτες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να είναι μια
γενεαλογία σαν μια οικογένεια, δεν έχουμε βασιλιάδες και
βασίλισσες σε αυτή τη χώρα, δεν μονάρχης, δεν βασιλείς. Η
απάντηση βρίσκεται στο μυστικό που κανείς δεν θέλει να
παραδεχτεί.
Ότι σχεδόν κάθε Πρόεδρος από τον Γιώργο Ουάσιγκτον έχει
σχέση με το ένα το άλλο, τα οποία είναι όλα σχετίζονται με την
οικογένεια Ανόβερο/Windsor των Βασιλέων και βασίλισσες της
Βρετανίας, η οποία όλα πάνε πίσω στο περίφημο βασιλιά Δαβίδ και
στη συνέχεια πίσω στο Jacob το supplanter.
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Είναι μια μεγάλη ευτυχισμένη οικογένεια. Και πραγματικά
νόμιζες ότι είχες ελεύθερη επιλογή να ψηφίσεις για όποιον; Είναι
γελοίο. Είναι όλα σενάριο, μέχρι να έρθει ο περιορισμός.
Αλλά το δεύτερο σημείο είναι η δύναμή τους ήταν βραχύβια,
ήταν πράγματι ένα κεφάλι και ένα κέρατο, μια κυβέρνηση που
αναμιγνύεται με στρατιωτικό, εντούτοις δεν ήταν ποτέ γραφτό να
διαρκέσει πολύ.
Τώρα ας φτάσουμε σε αυτόν τον κωδικό:
Αποκάλυψη 13/11-15 "Και είδα ένα άλλο θηρίο να βγαίνει από
τη γη, που είχε δύο κέρατα σαν αρνί, αλλά μιλούσε σαν δράκος.
Και έκανε όλα όσα το πρώτο θηρίο θα μπορούσε να κάνει πριν
από αυτόν, (Το πρώτο θηρίο πριν από αυτόν ήταν ο δράκος
που είχε πέντε κεφάλια που είχαν πέσει στο πλαίσιο της
continued Βαβυλώνα Βασίλειο μέσω της Ρώμης, μετά την
επούλωση του θανάτου) και προκάλεσε τη γη και αυτούς που
κατοικούν εκεί, για να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο του οποίου η
θανάσιμη πληγή θεραπεύτηκε."
Ξέρουμε ότι η πληγή που θεραπεύτηκε ήταν η Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία κάτω από Αυτό που ονομαζόταν, "η αυτοκρατορική
αποκατάσταση,’ που ανήκε στην 4Th Βασίλειο ως Teh Άγιο Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία.
Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι, γιατί είναι ‘Isreal’
Θέλοντας ο κόσμος να λατρέψει αυτό το πρώτο θηρίο, αυτό που ο
δράκος έδωσε δύναμη και την εξουσία του πάνω σε, αυτό που
προστάτευσε από για 1260 χρόνια?
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Επειδή ο δράκος διείσδυσε στοSe Έθνοςs κάτω από το
κάλυμμα ενός αρνιού, το οποίο κατευθύνεται κρυφά ως, Σιωνισμού.
Η γυναίκα αυνουσιάστηκα με άλλα βασίλεια για να επιφέρει
την καταστροφή του δύο Θεός φοβούμενοι χώρες που wEre
ιππασία και καθοδήγηση το ψεύτικο αρνί που ήταν το 6Th και 7Th
κεφάλια του Δράκου και το 9Th και 10Th κέρατα του Θεού θηρία
βασίλεια.
Συνεχίζοντας... "Και έκανε μεγάλα θαύματα, έτσι ώστε να
κάνει φωτιά σε κατεβείτε από τον ουρανό στη γη, στη θέα των
ανθρώπων.
Και τους εξαπάτησε που κατοικούν στη γη με τα σημάδια που
του επέτρεψαν να κάνει στη θέα του κτήνους, λέγοντάς τους ότι
κατοικούν στη γη, ότι αυτοί Πρέπει Κάντε την εικόνα του κτήνους,
που είχε το τραύμα ενός σπαθιού, και ζούσε.
Και του επετράπη για να δώσει ζωή στην εικόνα του
κτήνους, έτσι ώστε η εικόνα του κτήνους θα πρέπει να μιλήσει,
και θα πρέπει να προκαλέσει ότι όσες δεν θα λατρεία της εικόνας
του κτήνους θα πρέπει να σκοτωθεί."
Αυτό πρόκειται να είναι ναρκωτικές όταν αντιλαμβάνεστε τι
πραγματικά είχε λάβει χώρα δικαίωμα στο ανοιχτό για όλους να
μάρτυρας και ακόμη να είναι σε μυστικότητα, όλα από το σχέδιο.
Αυτό το κτήνος που ονομάζεται, το αρνί με δύο κέρατα, έγινε
η δύναμη της έκτης και έβδομης κεφαλής και έκαναν προκαλέσει
πυρκαγιά για να κατέβει από τον ουρανό στο θέαμα όλης της
ανθρωπότητας.
Αυτό ήδη Συνέβη!
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Και λόγω αυτού του μεγάλου θαύματος ο κόσμος έχει
εξαπατηθεί να ακολουθήσει τη δημιουργία της εικόνας που
σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει το θηρίο δράκος, η οποία ήταν η
συνέχιση της κεφαλής του χρυσού-Βαβυλώνα, η οποία έλαβε τη
δύναμή του από το Θεό και συνέχισε μέσω του Σατανά , όπως η
ιερή ρωμαϊκή αυτοκρατορία.
Το γεγονός αυτό συνέβη στις 6 ΑυγούστουTh 1945 όταν οι
Βρετανοί, (Εφραίμ) και αμερικανικές δυνάμεις, (Μανασσή) έφερε
φωτιά κάτω από τον ουρανό στη θέα όλων των λαών παντού, που
ονομάζεται ατομική βόμβα, η οποία έπεσε πάνω από τη Χιροσίμα
και στη συνέχεια τρεις ημέρες αργότερα πάνω από το Ναγκασάκι.
Αυτές οι ατομικές κεφαλές εξερράγησαν πολύ Ένα σε δύοχιλιάδες πόδια στον αέρα, προκαλώντας αυτή την έκρηξη
κυριολεκτικά να βρέξει φωτιά από τον ουρανό. Και κατέστρεψε και
εξαφάνισε αυτές τις δύο πόλεις εκπληρώνοντας την προφητεία ότι
η πυρκαγιά έπεσε από τον ουρανό ως σημάδι του μάγου, μέσω του
αρνιού με δύο κέρατα.
Αυτή η εκδήλωση έφερε τελικά ένα τέλος στον δεύτερο
παγκόσμιο πόλεμο, αλλά έκανε κάτι πιο ισχυρό από αυτό. Ήταν
υπεύθυνος για την αρνί δημιουργία της εικόνας στα θηρία
βασίλεια που ξεκίνησε με τη Βαβυλώνα και τελειώνει η Βασιλεία
των 7Th επικεφαλής ΗΠΑ.
Ωστόσο, δεν είχε ακόμη αποκαλυφθεί, ήταν ακόμα όλα στα
κρυφά. Η Αμερική ακόμα Έδειχνε να ασκεί την εξουσία.
Δήλωσε τα 7Th το κεφάλι θα υπήρχε μόνο για ένα μικρό
χρονικό διάστημα. Και αρκετά σίγουρος, από μόνο 1944 έως 1945
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ήταν το χρονικό διάστημα αυτό το θηρίο είχε την πραγματική
εξουσία του, μέχρι να μετατραπεί για να κάνει την προσφορά του
Δράκου μέσω του δημιουργημένη εικόνα. Αυτό ήταν το
τελευταίο πραγματικό πόλεμο Αμερική κέρδισε, τα υπόλοιπα ήταν
πόλεμοι για την εικόνα.
Δήλωσε, ότι πέντε έχουν πέσει, αυτά ήταν τα πρώτα πέντε
κεφάλια του δράκου. Και τότε αποκαλύφθηκε, το ένα είναι. Αυτό
είναι το χρονικό πλαίσιο που αυτή η προφητεία γράφτηκε όταν οι
βρετανικές δυνάμεις κατέκτησαν τον Ναπολέοντα και έγιναν η
παγκόσμια δύναμη.
Και τότε είπε, το ένα είναι ακόμα να έρθει, αλλά όταν έρχεται
αυτό θα είναι μόνο για ένα μικρό διάστημα, ή πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα. Αυτό ήταν το συντομότερο χρονικό διάστημα
για ένα θηρίο κεφάλι να υπάρξει ποτέ, αλλά δεν είχε πέσει ακόμα.
Από την 1η ΙουλίουΑγίου 1944 μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 1945,
αυτό ήταν το όριο στην αρχή των 7Th κεφάλι και τότε όλες οι αρχές
μεταφέρθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες πάνω στην εικόνα.
Έτσι, αυτό που συνέβη την 1η ΙουλίουΑγίου 1944 που μετέφερε
την εξουσία μακριά από την Αγγλία στις Ηνωμένες Πολιτείες;
Ονομαζόταν διάσκεψη του Bretton Woods όταν οι Ηνωμένες
Πολιτείες παραδόθηκε η δύναμη του παγκόσμιου αποθεματικού
νομίσματος, το οποίο ήταν στα χέρια της Βρετανίας για πολύ
μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η οικονομική δύναμη ενός
τους, όχι ο στρατός. Αν δεν
στρατός. Ωστόσο, η αρχή ήταν
άλλαξε τα πάντα, τον Οκτώβριο
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Η εικόνα δημιουργήθηκε!
Δεδομένου ότι η εικόνα δεν είχε δοθεί ακόμη ζωή, Όλοι
συνέχισαν να πιστεύουν ότι ήταν η δύναμη των Ηνωμένων
Πολιτειών που ήταν σε λειτουργία και εξακολουθούν να κάνουν
μέχρι τις ΗΠΑ πρόκειται να πέσει.
Η Βασιλεία των ΗΠΑ ήταν μια ψευδαίσθηση. Η κυβέρνηση των
Ηνωμένων Πολιτειών έχει πάρει τις εντολές τους από το Σατανά ο
δράκος ο οποίος τώρα κάθεται πίσω από την εικόνα ή στέκεται στο
ναό του Θεού, είναι, "τα Ηνωμένα Έθνη."

I.M.A.G.E.
International
Management
Alliance
Global
Echelon
Από τις 24 ΟκτωβρίουTh 1945, τα Ηνωμένα Έθνη δύο μήνες
μετά την πυρκαγιά κατέβηκε από τον ουρανό, δημιουργήθηκε από
το 6Th και 7Th κεφάλια του κτήνους, δηλαδή. αρνί με δύο κέρατα.
Όλα αυτά λόγω της ατομικής βομβιστική επίθεση.
Διαβάστε το ιστορικό σας!
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Παρατηρήστε πώς αυτά τα δύο έθνη πάντα φαίνεται να
εργάζονται μαζί, ακόμη και αν οι ΗΠΑ χωρίζονται από την Αγγλία.
Συνεχίζουν να δουλεύουν μαζί επειδή είναι αδέρφια στο σχέδιο.
Ήταν δύο κέρατα σε ένα αρνί, επειδή εργάζονται μαζί, καθώς
είναι διαδοχικά βασίλεια, ωστόσο κανείς δεν έχει πέσει ακόμα.
Τα Ηνωμένα Έθνη δεν δόθηκε ζωή ακόμα, από μεταξύ των
ετών 1945-1991, ήταν απλά μια σκιώδη κυβέρνηση στην οποία
τους δόθηκε η συνολική αρχή στην μυστικότητα, αλλά δεν είχε
ακόμη πραγματοποιηθεί από τον κόσμο γενικότερα. Δεν είχε δοθεί
ζωή!
Έλεγχαν τον πλανήτη με μυστικότητα, επειδή δημιουργήθηκε
ως κεντρικό αρχηγείο της κυβέρνησης για ολόκληρο τον πλανήτη.
Και βρήκε το σπίτι του ακριβώς στη Νέα Υόρκη, δεξιά σκαμπίλι στη
μέση του έβδομου αρχηγού Βασιλείου.
Ο δράκος φορώντας τη μάσκα του αρνιού!
Οι γυναίκες του Ισραήλ που κάθεται σε αυτά τα δύο τελευταία
κεφάλια θηρίο του Δράκου, ακόμα καβαλάει το κτήνος.. Φαίνεται
να καθοδηγεί κατά μήκος, ενώ κάνει την προσφορά της, δεν
συνειδητοποιούν το θηρίο είναι κρυφά την καθοδηγεί.
Και παρόλο που όλη η εξουσία και η εξουσία μεταφέρθηκαν
στον δράκο το 1945, και πάλι, σαν ένα αρνί, εξακολουθεί να
λειτουργεί ως βιτρίνα σαν να είχε πραγματικά τον έλεγχο.
Ωστόσο, όλες οι αποφάσεις που έρχονται κάτω είναι όλο και
περισσότερο αλλάζει το πρόσωπο αυτού του αρνιού και γίνεται ένα
ερπετό. Και αυτό θα αυξηθεί έως ότου η γυναίκα έχει καταστραφεί
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από μέσα, όπως αυτή θα πρέπει να αναληφθεί πλήρως από το
δράκο και αριστερά γδύνομαι.
Σαν ρολόι για άλλη μια φορά. Νέα Υόρκη ήταν το σπίτι του
διάσημου 1939 παγκόσμια έκθεση, με τίτλο, "ο κόσμος του αύριο."
Ήταν ένα θεαματικό κατόρθωμα και τη δημιουργία από
εκείνους που θεωρία για μια «νέα παγκόσμια τάξη». Ένας κόσμος
που έγινε σοσιαλιστής στο σχέδιό του. Η δίκαιη εκπροσώπηση όλου
του κόσμου ανέφερε σχέδια για μια νέα κυβέρνηση, ένα νέο
κράτος δικαίου σε αυτόν τον πλανήτη.
Ήρθε σε όλη την ως καλοπροαίρετη, όπως πάντα. Αυτή η ίδια
περιοχή έγινε το σπίτι των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή η εικόνα, η
οποία επίσης προήλθε από αυτές τις ίδιες φουτουριστικό σχεδιαστές.
Αυτό δεν ήταν η πρώτη φορά που το αρνί με δύο κέρατα
προσπάθησε να δημιουργήσει αυτή την εικόνα.
Το 1815 μετά το αρνί νίκησε το Βασίλειο δράκος του
Ναπολέοντα ήθελαν να δημιουργήσει μια εικόνα για το δράκο, και
ονομαζόταν, «Κογκρέσο της Βιέννης». Το είδος σας επιτρέπει να
ξέρετε ποιος λειτουργούσε τα πράγματα από την αρχή.
Είχαν ελπίσει από τη Βρετανία πήρε την εξουσία του κόσμου
ότι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αμέσως την εικόνα για το
θηρίο που μόλις νίκησε, σαν να μην είναι αρκετά συγκεχυμένη,
Αλλά it απέτυχε, απλά δεν ήταν ώρα ακόμα!
Από 1921, όταν η Αμερική ήταν στα αρχικά στάδιά της να γίνει
το 7 κεφάλι γύρω από τον α ' Παγκόσμιο Πόλεμο, προσπάθησαν
Th
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να δημιουργήσει για άλλη μια φορά την εικόνα που ονομάζεται, το
Ένωση των Εθνών. Ξανά απέτυχε!
Τελικά συνέβη στο ίδιο το έδαφος της παγκόσμιας έκθεσης,
όπου ολόκληρο το μήνυμα άλλαξε στον κόσμο του μέλλοντος, που
ονομάζεται ο κόσμος του αύριο, η οποία δεν ενστερνίζεται την
πραγματική Αμερικανικό Σύνταγμα, αλλά ένα ανανεωμένο
παγκόσμιο κυβερνητικό σύστημα διεθνούς της Δίκαιο.
Πήρε τελικά τον β ' Παγκόσμιο πόλεμο για να φέρει τα 3Rd και
την τελική προσπάθεια σε αυτή την εικόνα? που προέκυψε από τη
φωτιά που κατέβηκε από τους ουρανούς.
Και δημιουργήθηκε δεξιά σκαμπίλι σε έξαψη βασίλισσες, στο
σπίτι της παγκόσμιας έκθεσης, στη Νέα Υόρκη, και στη συνέχεια
μετακόμισε στο Μανχάταν, όπου οι Ροκφέλερ δώρισε τη γη για την
επιχείρηση αυτή να συνεχίσει, ως την αρχή του παγκόσμιου
κυβερνητικού σώματος.
Ακριβώς όπως το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού,
ήταν σωστό σκαμπίλι χωματίδα στη μέση του κήπου, η οποία ήταν
επίσης το δέντρο που αντιπροσώπευε τόσο ο Θεός και διάβολος.
Είναι πραγματικά αντιπροσωπευτική της συνειδητοποίησης κάποιου
μέσω του ερπετού εγκεφάλου. Είναι η προσομοιωμένη εικόνα του
κόσμου μας.
Τώρα ας πάμε πίσω και να πάρει μερικά περισσότερα κομμάτια
σε αυτό το παζλ...
Αποκάλυψη 17/10-12 "Και υπάρχουν επτά βασιλιάδες: πέντε
έπεσαν, και ένα είναιΚαι το άλλο δεν έχει έρθει ακόμη? και όταν
έρθει, πρέπει να συνεχίσει ένα μικρό διάστημα.”
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Τώρα αυτό θα είναι ένα σοκ για τους περισσότερους
ανθρώπους. Αυτό που είναι αποκαλυπτικό είναι ο συντάκτης αυτού
του μέρους της Αποκάλυψης edited αυτό στην Αγία Γραφή κάποια
στιγμή μετά το έτος 1815AD, γνωρίζοντας ότι η ιερή ρωμαϊκή
αυτοκρατορία είχε τελικά έρθει στο τέλος της.
Πώς το ξέρουμε αυτό, επειδή αναφέρει ότι πέντε έχουν πέσει
και το ένα είναι; Αυτό αποκαλύπτει τη στιγμή που ο συγγραφέας
έγραψε αυτό στο βιβλίο της Αποκάλυψης.
Αν μιλούσατε προφητικά ή για το μέλλον, γιατί θα σας πω
ποτέ ένα είναι ως εκπρόσωπος του να είναι σύγχρονη? Αν σήμαινε
κάποια άλλη στιγμή.
Για ποιον άλλο λόγο θα έγραφε ο συγγραφέας, "ο ένας είναι."
σημαίνει σημερινός ή σύγχρονος, εκτός αν συνέβαινε κατά τη
διάρκεια του χρόνου του συγγραφέα; Και αυτός ο συγγραφέας
γνώριζε επίσης τον κώδικα ή αλλιώς πώς θα μπορούσε να έχει
σωστά κατανοητό πώς αυτό το Βασίλειο ταιριάζει στην προφητεία;
Αυτό γράφτηκε όταν οι Βρετανοί μπήκαν στην εξουσία, πριν
από τις ΗΠΑ κερδίζοντας τη δύναμή της ως το έβδομο κεφάλι.
Όπως ανέφερε, Ένα είναι, Δηλαδή. Βρετανία και η άλλα δεν έχει
έρθει ακόμαΔηλαδή. Αμερική, αλλά τα σχέδια ήταν στις εργασίες
για να σιγουρευτεί ότι η Αμερική έγινε η παγκόσμια δύναμη ως
ενιαίο μεγάλο έθνος που ήταν προφητεία.
Όταν η Αμερική τελικά εισέβαλε στη σκηνή, και να πάρει αυτή
τη δύναμη οι ίδιοι, θα ήταν μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
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Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του χρόνου ο συγγραφέας
έγραψε αυτό. Το κεφάλι του κτήνους οδηγήθηκε από τους
Βρετανούς, μεταξύ των ετών, 1815-1944.
Αυτό προστέθηκε στη Βίβλο τόσο αργά όσο το 19Th Αιώνα.
Αποκάλυψη ήταν πιθανότατα γραμμένο σε 1486AD, και ένα μεγάλο
μέρος της Βίβλου ήταν ακόμη υπό επεξεργασία και άλλαξε και τα
πράγματα προστίθενται ή αφαιρούνται σε όλη τη διαδρομή στο
21Αγίου Αιώνα.
Ωστόσο, όταν ήταν επεξεργασμένο ήταν πάντα να φαίνεται
σαν να είχε εισαχθεί εκατοντάδες χρόνια νωρίτερα λόγω ψεύτικες
ανακαλύψεις των αρχαίων γραφών.
Και το κτήνος που ήταν, και δεν είναι, ακόμα και αυτός είναι ο
Όγδοο, και είναι από τα επτά, και πηγαίνει στην χαμός.
Και τα δέκα κέρατα που είδες είναι δέκα βασιλιάδες. που δεν
έχουν λάβει ακόμη Βασίλειο ·
Ξέρουμε για μια γεγονός ότι πέντε είχαν ήδη πέσει.αλλά
λαμβάνουν εξουσία ως βασιλιάδες μία ώρα με το θηρίο. " (Αυτοί
είναι ο δράκος. Δέκα κέρατα στο τέλος αυτού του
μακροχρόνιου κυβερνώντος Βασιλείου ως δέκα toe στα δύο
πόδια της εικόνας)
Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι όταν το έβδομο κεφάλι έχει
γυρίσει τη δύναμή του πίσω στο θηρίο δράκος πριν από αυτό, με
τη μορφή μιας εικόνας, η δύναμη έρχεται με τη μορφή του
αιθερικού 8Th Ηνωμένο βασίλειο. Το συγκεκαλυμμένο Βασίλειο, το
μυστικό Βασίλειο!
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Δεδομένου ότι δεν υπάρχει 8Th Κεφάλι, τότε τι είναι; Είναι μια
εικόνα, μια προσομοίωση σε ολόκληρο το θηρίο βασίλεια που
ξεκίνησε με το Βασίλειο της Βαβυλώνας μέσω του ρωμαϊκού
Βασιλείου.
Η νέα εικόνα είναι αντιπροσωπευτική πώς ολόκληρο το
σύμπαν μας είναι μια προσομοίωση παγκόσμια κυβέρνηση
προγραμματισμένη ψευδαίσθηση, που ανήκει σε καμία χώρα ή
έθνος, και απαντήσεις μόνο στον Εωσφόρο.
Αυτή η εικόνα είναι τα Ηνωμένα Έθνη, η οποία ελέγχει την
Παγκόσμια Τράπεζα, το παγκόσμιο δικαστήριο, παγκόσμιους
στρατούς, το ΔΝΤ κλπ....
Αυτή η εικόνα αναδημιουργείται στο τέλος του χρόνου ως
προσομοίωση, επειδή δεν ανήκει σε κανένα γνωστό Βασίλειο σε
αυτόν τον κόσμο. Ως εκ τούτου, δεν νοιάζεται ποιος έχει
καταστραφεί, ειδικά αν είναι η Αμερική.
Μία από τις πρώτες πράξεις από τα Ηνωμένα Έθνη σημειώθηκε
το 1948, ακόμη και χωρίς την αναγνωρισμένη δύναμή της είχε
ακόμη την εξουσία.
Τα Ηνωμένα Έθνη πήραν μακριά την Παλαιστίνη από τους
Βρετανούς, οι οποίοι την είχαν κλέψει από τους Παλαιστινίους το
1919, και δήλωσε ότι η περιοχή ως Ισραήλ.
Η εικόνα του κτήνους έστησε μια ψευδή και ψεύτικο Ισραήλ για να συνεχίσει
την ψευδαίσθηση.

Αυτό το Ισραήλ ήταν ο Σιωνιστές, οι Ασκενάζι Εβραίοι που
πουλήθηκαν και αναλήφθηκαν από τον Σατανά ως συναγωγή του
Σατανά, ισχυριζόμενοι ότι ήταν Εβραίοι, αλλά είπαν ψέματα.
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Αν μπορείτε να πάρετε μια λαβή της Νέας Υόρκης Times
εφημερίδα όταν το Ισραήλ δημιουργήθηκε το 1948, θα διαβάσετε
ότι δηλώνει τα Ηνωμένα Έθνη έδωσε αυτή τη γη στο Ισραήλ και το
δημιούργησε ως το Ισραήλ. Είχαν ήδη την εξουσία μόλις τρία λίγα
χρόνια μετά τη δημιουργία τους.
Δεν το έκανε η Αμερική ή η Βρετανία, αλλά ο ΟΗΕ. Στην
πραγματικότητα, αφού οριστικοποιήθηκε αυτό που έκανε ο ΟΗΕ,
τόσο ο Χάρι Τρούμαν όσο και ο Ιωσήφ Στάλιν αναγνώρισαν την
Nwe Κράτος του Ισραήλ όπως χορηγείται και δημιουργείται από τα
Ηνωμένα Έθνη.
Μια δημοκρατική Δημοκρατία που συνδέεται με έναν
σοσιαλιστή κομμουνιστή και οι δύο συμφωνούν για την ίδια
εξαπάτηση. Hmmm...
Τότε γιατί ο Σατανάς ο δράκος δημιούργησε το κράτος του
Ισραήλ; Εύκολο... Για να εξαπατήσει ολόκληρο τον κόσμο.
Αυτό έγινε για να ρίξει όλους από την πορεία του κώδικα. Αν
οι άνθρωποι κοιτάζουν προς το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, τότε θα
αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν ποιος είναι πραγματικά το
Ισραήλ.
Ο Σατανάς φύτεψε τη σκέψη ότι αν κάποιος μιλούσε εναντίον
του Ισραήλ είναι έγκλημα μίσους εναντίον των Εβραίων. Ναζιστική
Γερμανία είχε συσταθεί, ήταν όλα για να δημιουργήσει αυτή την
ψευδαίσθηση και ως εκ τούτου να σταματήσει κανείς από την
αποκάλυψη της αλήθειας για το ποιος είναι πραγματικά το Ισραήλ.
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Ακόμη και αυτό που είμαι αποκαλυπτικό, οι άνθρωποι θα
σταματήσει στις πίστες τους και να πω αυτός ο τύπος είναι αντιαντισημίτης. Έτσι προσπαθεί να εξουδετερώσει όλα όσα είμαι
αποκαλυπτική. Σας διαβεβαιώ ότι δεν είμαι αντι-αντισημίτης, δεν
έχω κανένα μίσος ενάντια σε οποιαδήποτε φυλή ή πολιτισμό.
Και τότε το σχέδιο μπορεί να προχωρήσει ανεμπόδιστα. Οι
περισσότεροι Χριστιανοί, μουσουλμάνοι και Εβραίοι πιστεύουν ότι η
Ιερουσαλήμ είναι σημαντική για το σύνολο του σχεδίου. Πόσο
βολικό, αλλά πόσο πολύ λάθος είναι. Είναι ένα απατηλό Παγίδα!
Ωστόσο, τα Ηνωμένα Έθνη εξακολουθούν να μην έχουν καμία
πραγματική εξουσία στο ύπαιθρο, παρόλο που η εξουσία
μεταβιβάστηκε σε αυτούς. Τα έθνη στη γη ποτέ δεν
συνειδητοποίησαν τι πραγματικά ήταν τα Ηνωμένα Έθνη.
Για πολλά έτη, τα Ηνωμένα Έθνη δεν είχαν καμία φαινομενική
δύναμη και ήταν μόνο για την επίδειξη έως ότου εμφανίστηκε ένα
γεγονός που πρόκειται να αρχίσει να δένει όλο αυτό από κοινού.
Ο ΟΗΕ είναι μια σκιώδης κυβέρνηση ενορχηστρωμένη από
τους άρχοντες της σκιάς ή τους θεούς που κρύβονται μυστηριωδώς
που κυβερνούν αυτόν τον κόσμο.
Το γεγονός αυτό συνέβη τον Ιανουάριο του 16Th 1991, όταν ο
Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε εντολή να επιτεθεί στο
Ιράκ, η οποία συμπτωματικά, είναι η περιοχή της Βαβυλώνας και
Ασσυρία, και τελικά στράφηκε πάνω από όλες τις πολιτικές του
κόσμου εις την Συμβούλιο ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
Να Δώστε ζωή στην εικόνα του κτήνους.
Είδαμε αυτό στις δικές μας τηλεοράσεις και 99,999% του
κόσμου δεν είχε ιδέα τι είχε μόλις συμβεί. Πραγματικά πιστεύω ότι
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οι ΗΠΑ και η βρετανική κυβέρνηση πιστεύουν ότι εργάζονται για το
αρνί του Θεού και νομίζουν ότι είναι σύνθλιψη το θηρίο, όπως η
πέτρα που δεν είναι κομμένα από βράχο με το χέρι, που σημαίνει
ότι δεν είναι μια πραγματική πέτρα είναι μια ψευδαίσθηση
καταστρέφοντας αυτό που ονομάζουμε Θέμα.
Είναι ένα απατηλό Βασίλειο, που εργάζεται ως ο ΟΗΕ ή η
εικόνα και επιδιώκουν μετά τα βασίλεια της Βαβυλώνας, της
Περσίας, η οποία είναι το Ιράν, η οποία είναι πάντα στο τραπέζι για
τον πόλεμο, και φυσικά καταστρέφοντας τα βασίλεια του Γκρέκο
Μακεδονία, η οποία είναι η Ελλάδα, η Τουρκία, κλπ. , μέσω
οικονομικών αναταραχών. Και φυσικά, η Ιταλία, η οποία είναι η
Ρώμη.
Πιστεύουν ως Ισραήλ ότι έχουν το δικαίωμα να είναι αυτοί που
συντρίψουν τα θηρία βασίλεια και να αναλάβει το σύνολο του
κανόνα αυτού του πλανήτη... Το κάνουν με κάποια στρατιωτική
δράση, αλλά πολλά από αυτά είναι με την οικονομική δύναμη,
καθώς εξακολουθούν να ελέγχουν το παγκόσμιο αποθεματικό
νόμισμα.
Και αργά σε κάθε βήμα του τρόπου, πιστεύουν ότι
δημιουργούν το Βασίλειο της παγκόσμιας κυβέρνησης ότι ο Θεός/ο
σύζυγός τους θα αποφανθεί με μια ράβδο του σιδήρου.
Αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι, κάποιος ξέχασε να τους πω
το σχέδιο, το σχέδιο που αποκαλύπτει ότι πρέπει να τιμωρηθούν
και να αφαιρεθεί, δεδομένου ότι δεν είναι τίποτα, αλλά μια πόρνη
που καθοδηγείται από τον Σατανά στα μάτια του Θεού, μέχρι την
επαναφορά όπου σε κάποια άλλη στιγμή μπορούν να το κάνουν
ξανά. Τι φρικτή επαναλαμβανόμενες κόλαση!
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Το Βασίλειο που νομίζουν ότι δημιουργούν δεν είναι αυτό που
θα ήλπιζαν. Επειδή σημαίνει την καταστροφή τους. Δεδομένου ότι
είναι ιππασία το θηρίο που πιστεύουν ότι έχουν τον έλεγχο, αλλά
καλύτερα να πάρει μερικά βήματα πίσω και να δούμε τι πραγματικά
συμβαίνει.
Αποκάλυψη 13-"Και του επετράπη να Δώστε ζωή εις την
εικόνα του κτήνους, έτσι ώστε η εικόνα του θηρίο πρέπει να
μιλήσει, και θα πρέπει να προκαλέσει ότι όσες θα δεν
λατρεία της εικόνας του κτήνους θα πρέπει να σκοτωθεί.”
Αυτό ακριβώς συνέβη, η εικόνα του κτήνους δόθηκε ζωή στις
16 ΙανουαρίουTh 1991, ως του (το Συμβούλιο ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών), και τους δόθηκε εξουσία και εξουσία για τον
πλήρη έλεγχο του κόσμου ως κυβερνών σώμα χωρίς ένα έθνος, και
οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι κακό διαπράχθηκε εδώ.
Όποιος διαμαρτυρία αυτή τη δύναμη ήταν να σκοτωθεί και να
έχει σκοτωθεί και εξακολουθούν να θανατώνονται από τις
λεγόμενες ειρηνευτικές αποστολές διατήρησης της Σοσιαλιστικής
ατζέντας του ΟΗΕ.
Έχουμε δει αυτό συμβαίνει ξανά και ξανά εις Αραβικά έθνη
που όλοι ανήκουν στην αρχαία Βαβυλώνα, Περσία, Ελλάδα, και
σύντομα να έρθει Ρώμη. Και αυτά τα έθνη καταστρέφονται το ένα
μετά το άλλο από το αρνί με δύο κέρατα που έχουν δώσει την
υποταγή τους στην εικόνα.
Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η μεγάλη Βρετανία, όπως
πάντα συνδυάζουν, αλλά αυτή τη φορά παίρνουν τις εντολές τους
από το Παγκόσμιο Συμβούλιο ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η
οποία είναι τώρα η εικόνα ή 8Th απατηλό κεφάλι αυτού του κτήνους.
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Όλα γίνονται για να δημιουργηθεί το κωδικοποιημένο
Ισραήλ για την καταστροφή της.
Αυτό που οι περισσότεροι αδυνατούν να κατανοήσουν είναι
αυτή η γυναίκα, τα πραγματικά έθνη του Ισραήλ πρόκειται να
καταστραφούν σύμφωνα με το σχέδιο, το οποίο κανείς δεν
φαίνεται να καταλάβει, επειδή δεν γνωρίζουν το μυστικό βιβλίο
κώδικα κοινωνίες, το οποίο ο πραγματικός πατέρας θα μπορούσε
εύκολα να αποκαλύψει σε αυτούς αν ήταν πραγματικά μετά τη
θέλησή του.
Και τα δέκα κέρατα (στο δράκο τώρα) που είδατε είναι δέκα
βασιλιάδες, που δεν έχουν λάβει Βασίλειο ακόμα...
Αυτοί οι δέκα βασιλιάδες θα μισούν την πουτάνα. Κάντε την
έρημη και Κάψτε την με φωτιά, και θα γίνει σε μία ώρα.
Στο τελευταίο βιβλίο μου που ονομάζεται, "η απαγορευμένη
κληρονομιά των θεών," θα αποκαλύψει ποιος είναι ο άνθρωπος
που είναι ο περιορισμός, ο οποίος έρχεται στη σκηνή για να
βοηθήσει την Αμερική για ένα σύντομο χρονικό διάστημα,
φέρνοντας πίσω στην ίδρυσή της. Κατά τη διάρκεια αυτής της
εποχής, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τη δύναμη αυτού του
ανθρώπου, θα καταστρέψουν τη νέα παγκόσμια τάξη, επειδή δεν
ήταν ποτέ η αληθινή παγκόσμια κυβέρνηση που θα ερχόταν.
Ωστόσο, αυτό που δεν είναι κατανοητό, είναι το θεμέλιο της
Αμερικής ήταν πάντα το αρνί μιλώντας ως ο δράκος. Η ίδρυσή της
είναι ish RA EL
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Αυτό που πρόκειται να κάνει όπως θα μάθετε σύντομα, είναι ο
διαχωρισμός των Ηνωμένων Εθνών από τη Βρετανία και τις
Ηνωμένες Πολιτείες, και στη συνέχεια τα Ηνωμένα Έθνη θα
συσταθεί κατάστημα κάπου αλλού, όπως ο Εωσφόρος θα αυξηθεί
από την Ανατολή και τα Ηνωμένα Έθνη θα είναι μέρος του
συνόλου των deceptio N.
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(29) Το διαβολικό σχέδιο του Λούσιφερ
Μπορεί να μην έχω τα πάντα ακριβώς εδώ, μπορεί να βλέπω
τα πράγματα λίγο μακριά, αλλά με βάση αυτό που μου έδειξαν τα
ακόλουθα θα αρχίσουν να παρουσιάσει μια σαφέστερη εικόνα του
κόσμου που ζούμε και τους ελεγκτές της.
Αρχίζουμε τώρα να εισέλθουν στο φινάλε, όπου ish RA El
πρόκειται να τιμωρηθεί λόγω διεστραμμένο τρόπο ζωής της. Αυτό
δεν είναι κάτι που είμαι στην ευχάριστη θέση να γράψω για, και θα
είναι περισσότερο από το περιεχόμενο στην ελπίδα ότι αυτό δεν θα
συμβεί.
Δυστυχώς, όλα όσα έχω γράψει ήταν ένα κωδικοποιημένο
σχέδιο, και κατά τη στιγμή αυτής της γραφής τίποτα δεν φαίνεται
να αλλάζει.
Λέει ότι αυτή η γυναίκα εξαφανίστηκε στο Σε μια ώρα. Φίλοι
μου αυτό μπορεί να είναι μια κυριολεκτική ώρα. Αλλά πώς είναι
δυνατόν; Είναι είτε από τον πυρηνικό πόλεμο, ή...
Από την συνολική οικονομική κατάρρευση;
Έχουμε εισέλθει τώρα στην περιοχή όπου τα δέκα κέρατα του
Δράκου και το όραμα του Δανιήλ των δέκα toe μπαίνουν στο
παιχνίδι. Δέκα Έθνη έχουν ένα μυαλό, και θα δώσει δύναμη και τη
δύναμή τους εις το θηρίο ή το δράκο.
Ποια είναι αυτά τα δέκα έθνη, οι οποίες είναι αυτές οι ομάδες
Συμμάχων ως, (θυμηθείτε) σίδηρο και πηλό;
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Λοιπόν πιστεύω ότι αρχίζουν να σχηματίζουν ακριβώς μπροστά
στα μάτια μας. Καλούνται τα BRICS έθνη, τα οποία από αυτό το
γράψιμο, περιλαμβάνουν τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την
Κίνα και τη Νότια Αφρική. Πρόκειται κυρίως για μια ασιατική
Συμμαχία, όπου η Ρωσία θα ενταχθεί μαζί τους.
Λοιπόν, τι είναι αυτά τα έθνη, και τι είναι αυτή η Συμμαχία που
σχηματίζεται; Και πώς θα βλάψουν την Αμερική;
Από 2011, αυτές οι χώρες ήταν μεταξύ των ταχύτερα
αναπτυσσόμενων αναδυόμενων αγορών. Είναι σημαντικό να
σημειωθεί ότι η διατριβή Goldman Sachs δεν είναι ότι οι χώρες
αυτές είναι μια πολιτική συμμαχία (όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση) ή
μια επίσημη εμπορική ένωση- αλλά έχουν τη δυνατότητα να
σχηματίσουν μια ισχυρό οικονομικό μπλοκ...
Μπλοκ: μια ομάδα χωρών ή πολιτικών κομμάτων με κοινό
στόχο – όπως Teh χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ – καθώς
και ένας ενωμένος εμπορικός συνασπισμός των 10 Εθνών.
Φίλοι μου, αυτό που έρχεται αυτή η Συμμαχία είναι ότι τα έθνη
πρόκειται να επανέλθουν σε χρυσό και ασήμι και τελικά θα
συντρίψουν το δολάριο ως το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, το
οποίο έδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες την κτηνώδη δύναμή τους το
1944, πρόκειται να εξοντώσουν τη Δύση χρηματικά . Αυτό είναι το
μόνο που πρόκειται να λάβει για να εκπληρώσει αυτή την
προφητεία, για να αφαιρέσετε το αποθεματικό καθεστώς
νομίσματος.
Αλλά δεν μπορεί να γίνει αν κάποια έθνη από την Ανατολή δεν
ευθυγραμμιστούν μαζί με άλλα έθνη του κόσμου, τα οποία δεν
έχουν ξαναέρθει σε συμφωνία.
314 | Σ ε λ ί δ α

Το μυστήριο της Πυραμίδας
Μερικά από αυτά τα έθνη είναι η δύναμη του σιδήρου, όπως η
Ρωσία και η Κίνα, άλλοι είναι αδύναμη, όπως πηλό, όπως η Νότια
Αφρική και τη Βραζιλία. Μαζί έχουν ήδη σχηματιστεί 5 έθνη, αλλά
από αυτό το σημείο, τα δέκα έθνη αλήθεια δεν έχουν ακόμη
Δεδομένης της δύναμής τους ως βασιλιάδες Για μια ώρα με
το θηρίο.
Αποκάλυψη 18/10 "Στέκεται μακριά μακριά για το φόβο του
μαρτυρίου της, λέγοντας, αλίμονο, αλίμονο ότι η μεγάλη πόλη
Βαβυλώνα, ότι η πανίσχυρη πόλη. Για σε μία ώρα έρχεται η κρίση
σου.”
Είμαστε μάρτυρες ότι όλα αυτά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια
μας, και οι Ηνωμένες Πολιτείες βυθίζονται όλο και βαθύτερα σε
αυτή την αναπόφευκτη πραγματικότητα μέσω μιας ψευδαίσθησης.
Ποιος είναι θυμωμένος με τη γυναίκα; Δεν είναι ο Θεός λόγω
της επαναστατικότητας και της πορνείας της φύσης;
Ας ρίξουμε μια βαθύτερη ματιά σε αυτά που λέγονται σε
αυτούς τους συνεχόμενους στίχους.
Αποκάλυψη 17/12-18 "Τα δέκα κέρατα που είδες είναι δέκα
βασιλιάδες. που δεν έχουν ακόμη λάβει ένα Βασίλειο, αλλά ο
οποίος για μία ώρα θα λάβει εξουσία ως βασιλιάδες
(οικονομικές δυνάμεις) μαζί με το κτήνος. " (εικόνα-ο ΟΗΕ)
Αυτά τα δέκα δάχτυλα των ποδιών ή κέρατα δεν δίνεται ένα
Βασίλειο, αλλά έχουν δοθεί αρχή σαν να είναι ένα Βασίλειο. Πολύ
σημαντικό!!!
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Κάποια στιγμή στο εγγύς μέλλον μας, δέκα έθνη θα
ευθυγραμμιστούν μαζί που δεν έχουν ποτέ ευθυγραμμιστεί πριν,
και θα λάβει εξουσία από το θηρίο, το οποίο είναι τώρα η όγδοη
κεφαλή, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, στην υπηρεσία του Δράκου για
την επίτευξη ενός στόχου που.
Υπάρχουν επίσης πράγματα όπως το ψεύτικο προφήτη και ο
ηγέτης θηρίο που θα προκύψουν, αλλά δεν έχω χρόνο για να μπει
σε αυτό εδώ... Στην πραγματικότητα, αυτά τα δύο είναι βασικά
δεύτερο βιολί σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει στις σκιές.
Αυτά τα δέκα έθνη θα έχουν ένα σκοπό στο μυαλό που τους
ενώνει και θα δώσουν την εξουσία και την εξουσία τους πάνω στην
εικόνα, η οποία είναι τώρα η 8Th Κεφάλι.
Και με τον τρόπο αυτό, η εικόνα θα δώσει την εξουσία τους
για μία ώρα εις αυτά τα δέκα έθνη για να επιτευχθεί κάτι τεράστιο.
Τι είναι αυτό που αναγκάζει αυτά τα δέκα έθνη να ενωθούν
μαζί για έναν σκοπό;
"Ο δράκος με τα δέκα κέρατα που είδες θα μισήσει την
πουτάνα. Θα την φέρουν στην καταστροφή και θα την αφήσουν
γυμνή. θα φάνε τη σάρκα της και θα την κάψουν με φωτιά."
Αυτό ήταν ο στόχος του Δράκου όλα-μαζί, από τη στιγμή πριν
από τη γη υπήρχε, ο δράκος έχει μισούσε τη γυναίκα, όπως
φαίνεται στο όραμα του ουρανού. Και αυτό με φέρνει στο σημείο
που αυτή η γυναίκα είναι πραγματικά. Προφανώς, το Ισραήλ δεν
υπήρχε πριν από την ύπαρξη της γης. Είπα νωρίτερα Ρεβέκκα
εκπροσώπησε τις γυναίκες, αλλά αυτό ήταν μόνο μια εκπροσώπηση,
δεν είναι η πραγματική συμφωνία.
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Τώρα περίμενε, εδώ είναι το μυστικό των αιώνων, η γυναίκα
είναι το μυαλό του Λούσιφερ. Ο Εωσφόρος ήταν τόσο υπερήφανος
για την ιδιοφυία της και τη σοφία της, που ο Εωσφόρος λάτρευε το
μυαλό του. Σχεδόν σαν τρελός επιστήμονας, ο Εωσφόρος λάτρευε
τον εαυτό του. Η γυναίκα ήταν το σχέδιο του Λούσιφερ να
δημιουργήσει την απαγορευμένη ζώνη, που ονομάζεται μήτρα
τεχνητής πραγματικότητας. Ο Εωσφόρος ήταν ερωτευμένος με τον
εαυτό του.
Η γυναίκα είναι ο Εωσφόρος.!
Ο λόγος που είναι ντυμένη με τον ήλιο είναι επειδή αυτό που
είμαστε μάρτυρες στο όραμα στον ουρανό είναι ο Εωσφόρος. Η
γυναίκα είναι το σύστημα Αντίχριστος, είναι το μπλε αποτύπωμα
για να φυλακίζει ψυχές. Είναι το δέντρο της γνώσης του καλού και
του κακού.
Στον κήπο, ο Αδάμ και η Εύα είχαν εντολή να μην πάρουν το
απαγορευμένο δέντρο. Ωστόσο, ο δράκος φίδι ήταν επίσης στον
κήπο, και ήθελε η γυναίκα να λάβει το δέντρο. Όπως έχετε ήδη δει,
όλα έγιναν για να παγιδεύσουν τις ψυχές του πατέρα και της
μητέρας σε αυτή την προσομοίωση.
Τότε ποιος είναι πραγματικά ο Σατανάς, ο αντίπαλος; Ο
Σατανάς είναι το άλλο μισό του Λούσιφερ, όπως η συνδυασμένη
ψυχή, δεν είναι διαφορετικά. Ο Εωσφόρος χωρίστηκε από το άλλο
της μισό, που ήταν ο Σατανάς, ώστε να μπορέσει να καθιερωθεί το
καλό και το κακό δέντρο.
Ακριβώς όπως το αρσενικό και το θηλυκό χωρίστηκαν πριν
από τον κήπο, όπου μια ψυχή έπρεπε να σκλήθρα μεταξύ ενός
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άνδρα και ένα θηλυκό σώμα avatar. Είναι η ίδια ψυχή, αλλά τώρα
διαιρείται.
Από τότε η αρσενική και θηλυκή πτυχή κάθε διάσπασης ψυχής
ήταν σε έναν πόλεμο των ειδών ενάντια στην ψυχή τους,
πολεμώντας συνεχώς το ένα άλλο. Τόσο πολύ ζήλια και φθόνο και
ακόμη και το μίσος ρέει στην κορυφή οφείλεται σε αυτό το
ελαττωματικό διαχωρισμό.
Δεν ήμασταν ποτέ χωρισμένοι μέσα μας. Το ένα διαιρείται
ενάντια σε τους είναι μια συνταγή για την καταστροφή. Επομένως,
ο Εωσφόρος χωρίστηκε με το άλλο της μισό και το άλλο μισό έγινε
ο Σατανάς ο αντίπαλος.
Εξαιτίας αυτού του πολέμου διαίρεση ξέσπασε μεταξύ των δύο
από αυτούς, και κάθε ένας είχε οπαδούς να ενωθούν πίσω τους σε
αυτόν τον πόλεμο.
Αρχίζεις να έχεις το όραμα του τι συνέβη; Μας είπαν ότι το
αρσενικό και το θηλυκό ήταν να παντρευτεί, να διαδώσει και να
φέρει εμπρός τα παιδιά. Για να το κάνει αυτό, έπρεπε να
παντρευτούν.
Αυτή ήταν η συμβατική συμφωνία μεταξύ των ψυχών. Ότι
κάποιος πρέπει να βρει ένα άλλο αν ήταν προσαρμόσιμη μεταξύ
τους ή όχι, θα πρέπει να βρουν ένα άλλο μισό και να παντρευτούν
και να παράγουν μια γενεαλογία.
Ο Εωσφόρος και ο Σατανάς είναι δίδυμες ψυχές. Σημαίνει ότι
ήταν παντρεμένοι ο ένας με τον άλλο. Ο Εωσφόρος ήταν το
θηλυκό και ο Σατανάς ήταν το αρσενικό.
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Ωστόσο, ο Εωσφόρος στη ζήλια της από τη στιγμή που
χωρίστηκε από το άλλο μισό της τελικά χώρισε το Σατανά, τον
έδιωξαν από το σπίτι για να το πω έτσι. Ο Σατανάς ήταν έξαλλος
και οι δυο τους πήγαν στον πόλεμο. Αυτό έγινε ο μεγάλος πόλεμος
στον ουρανό.
Όταν ο Εωσφόρος δημιούργησε το πρόγραμμα προσομοίωσης,
αποφάσισε να αναλάβει έναν μνηστήρα ως έθνος. Ο Εωσφόρος
είναι Άρχοντας των Ουρανών, αποφάσισε να παντρευτεί ένα
ολόκληρο έθνος, και αυτό το έθνος θα ήταν ο σύζυγός της. Αλλά
Μεταφράστηκε για να είναι η νύφη του Λούσιφερ αντ ' αυτού.
Το πρόβλημα ήταν το έθνος συνεχώς επαναστάτησε, πόρνη
γύρω και έκανε το δικό του πράγμα. Θυμηθείτε αν και αυτό είναι
ένα πρόγραμμα, αυτό δεν είναι μια πραγματικότητα. Αυτό που
είμαστε μάρτυρες είναι ότι ο Εωσφόρος δημιούργησε ένα
πρόγραμμα χρησιμοποιώντας ένα έθνος που εκπροσωπεί την
κατανομή των ψυχών.
Αυτό που συνέβη ήταν, ο Σατανάς δεν ήθελε παίζοντας
δεύτερο βιολί αισθάνθηκε ότι ήταν εξίσου σημαντική, αν όχι
περισσότερο, γιατί, γιατί είναι η ίδια ψυχή. Αμφισβήτησε συνεχώς
τους κανόνες της και έκανε κάτι αντίθετο από αυτό που
επιθυμούσε.
Θυμηθείτε στον κήπο, σχεδόν αμέσως ήταν εκεί για να
αμφισβητήσει τους κανόνες. Έλεγε στους δύο ανθρώπους, ότι αυτή
ήταν μια εικονική πραγματικότητα, και τίποτα από αυτά δεν ήταν
αληθινό. Πάρε τα φρούτα και μάθε ότι δεν είσαι διαφορετικός από
τους θεούς.
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Ως εκ τούτου, κωδικοποίησε την ζωή της ως γυναίκα που
παρομοιάζεται με το να γεννά ένα αρσενικό παιδί. Και αυτό το παιδί
θα κυβερνήσει τελικά τη γη. Ήταν ένα απλά ένα μετρητή του Ιησού
που προέρχονται από τον πατέρα.
Αλλά το παιδί δεν ήταν αληθινό, και αυτό είναι που μισούσε ο
Σατανάς, δεν ήταν παιδί, ήταν το μυαλό-παιδί του Λούσιφερ. Ήταν
όλα ξεπαρασκευασμένα από το μυαλό της. Ο Εωσφόρος
ερωτεύτηκε το μυαλό της και τρελάθηκε.
Ως εκ τούτου, ο Εωσφόρος παντρεύτηκε ish RA El και μας
είπαν ότι το Ισραήλ ήταν μια γυναίκα, αλλά ποτέ δεν ήταν. Το
Ισραήλ ήταν πάντα άνδρας κυριαρχείται. Το Ισραήλ ήταν αρσενικό
όπως σημειώνεται μεταξύ των αδελφών, Εφραίμ και Μανασσή.
Έτσι, αν ο Εωσφόρος επρόκειτο να παντρευτεί το Ισραήλ, τότε
ο Σατανάς θα δημιουργούσε τη δική του Διαθήκη. Και έγινε ο
δράκος με επτά κεφάλια και δέκα κέρατα, που παντρεύτηκε την
πεσμένη εκκλησία, η οποία ήταν μια γυναίκα.
Το πρόβλημα ήταν, το Ισραήλ συνέχιζε να επαναστάτησε
ενάντια στον Εωσφόρο, έτσι ο Εωσφόρος παράτησε το Ισραήλ, την
χώρισε, και μετά παντρεύτηκε τη Βαβυλώνα που έτυχε να είναι
αυτή που αποπλάνησε το Ισραήλ για να απορρίψει τον Εωσφόρο.
Αυτό που πρέπει τώρα να συνειδητοποιείς είναι ότι ο
Εωσφόρος και ο Σατανάς δουλεύουν μαζί και πάντα ήταν. Ο
διαχωρισμός μεταξύ των δύο από αυτούς είναι ένα τέχνασμα, ένα
προπαρασκευασμένο σχέδιο.
Ο Εωσφόρος θα ήταν ο Θεός, και ο Σατανάς θα ήταν ο
διάβολος. Αλλά ήταν πραγματικά και οι δύο η ίδια Αγγελική ψυχή
που είχε πέσει πριν από πολύ καιρό. Και παρόλο που μαίνεται η
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ζήλια, και οι πόλεμοι ενστάλαξαν, εξακολουθούν να εργάζονται
μαζί ενάντια στον πατέρα και τη μητέρα και τα παιδιά τους, επειδή
αυτός ήταν ο κοινός τους στόχος.
Όλα όσα συμβαίνουν σε αυτόν τον πλανήτη είναι όλα μέρος
ενός σχεδίου για να φυλακίσουν τις ψυχές του πατέρα και της
μητέρας. Τίποτα δεν είναι αληθινό. Δεν υπάρχει πραγματικός
πόλεμος μεταξύ του Λούσιφερ και του Σατανά, που είναι μέρος της
ψευδαίσθησης, του σχεδίου, του προγράμματος, για τη δημιουργία
του Θεού και του διαβόλου.
Αυτός είναι ο λόγος που ο διάβολος ήταν στον κήπο μαζί με
τον Θεό, επειδή ήταν πάντα εργάζονται μαζί. Αυτός είναι ο λόγος
που ο Εωσφόρος θα μπορούσε να επιλέξει Ναβουχοδονόσορ, ένας
από τους δικούς του Σατανά και να αρχίσει να τον αποκαλεί το
λιοντάρι, όπως ο Ιούδας ονομαζόταν το λιοντάρι η φυλή του
Ισραήλ.
Αυτός είναι ο λόγος, ο Σατανάς θα μπορούσε να ενταχθεί στα
θηρία βασίλεια και απλά να συνεχίσει τους εκεί που έφυγαν. Δεν
προσπάθησε να το καταστρέψει, απλά πήρε τη σκυτάλη σαν σε
έναν αγώνα, όπου άρχισε να τρέχει τον επόμενο γύρο.
Ο Εωσφόρος επινόησε ένα σχέδιο για να παντρευτεί το Ισραήλ,
καθώς η δυαδικότητα παρομοιάζεται με τον Χριστό που
παντρεύεται τα παιδιά του πατέρα. Ωστόσο, ο Εωσφόρος
δημιούργησε το σχέδιο για να εξαπατήσει και να αποπλανήσει το
Ισραήλ, το οποίο σήμαινε να εξαπατηθεί και να αποπλανήσει τα
παιδιά του πατέρα, δημιουργώντας ένα τερατώδες Βασίλειο που θα
καταλήξει να καταστρέψει το Ισραήλ και τότε ο Εωσφόρος θα
μπορούσε να τους χωρίσει.
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Η ιδέα ήταν, αν ο Εωσφόρος μπορούσε να χωρίσει το δικό της,
τότε αυτό θα έκανε τα αληθινά παιδιά να πιστέψουν ότι ο πατέρας
θα μπορούσε να απορρίψει και τον δικό του. Όλα όσα έχουν κάνει
ο Εωσφόρος και ο Σατανάς είναι να εξαπατήσουν τα αληθινά παιδιά
του πατέρα, με τη δημιουργία ενός προγράμματος Αντίχριστος που
ονομάζεται σύγχυση, και έχει εργαστεί σαν μια γοητεία για πολύ
μεγάλο χρονικό διάστημα.
Λοιπόν, τι έκανε ο Εωσφόρος, χώρισε το Ισραήλ και
παντρεύτηκε την Βαβυλώνα, που σημαίνει σύγχυση. Και αυτή είναι
η αληθινή ιστορία του σχεδίου. Κράτα τα παιδιά του πατέρα τόσο
μπερδεμένα που δεν θα καταλάβουν ποτέ τι τους συνέβη, και θα
συνεχίσουν να επιστρέφουν στον Εωσφόρο και τον Σατανά.
Αυτές οι δέκα ομάδες των Εθνών πρόκειται να φέρει το τέλος
της μεγάλης πόρνη και τον κανόνα της πάνω από αυτό το επτάεπικεφαλής δράκος. Σκέψου το, η γυναίκα που επέλεξε ο Θεός
κυβερνά το Βασίλειο του Σατανά.
Και γιατί κυβερνάει το Βασίλειο του Σατανά, επειδή της είπαν
ότι θα γίνει παγκόσμια δύναμη, και ο μόνος τρόπος για να γίνει η
παγκόσμια δύναμη ήταν ότι έπρεπε να ηγηθεί της δύναμης αυτού
του κόσμου.
Αλλά γιατί μισούν αυτή την πουτάνα; Αν κάνει το κτήνος να
κάνει τις προσφορές τους, θα πίστευες ότι θα τα πήγαιναν όλα
καλά.
Είναι επειδή η πόρνη και οι κόρες της δεν είναι πραγματικά
μέρος του κτήνους, αλλά αυτή πόρνη μαζί τους και τώρα θέλουν
επιστροφή για ό, τι έκανε για να τους, ενώ προσπαθεί να θέσει τη
δύναμή της πάνω τους.
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Έγινε βάναυση, μοχθηρή, και μισητός, και δεν είχε κανένα
έλεος ή συμπόνια, ήταν απερίσκεπτη να λάβει εις τη δύναμή της να
καταστρέψει και να μην δώσει ζωή. Έγινε κακιά!
Αλλά γιατί θα καταστραφεί;
“Για τον Θεό YHVH το έβαλε στις καρδιές τους. (τα δέκα
έθνη του Δράκου) να επιτευχθεί “Σκοπός του" μέχρι να
εκπληρωθούν τα λόγια του Θεού.” (τώρα βλέπουμε Ποιος
ήταν πίσω από αυτό από την αρχή)
Εκεί είναι: Διαβάστε είναι Ξανά, ήταν όλα ένα σχέδιο!
Καταλαβαίνεις? Δεν πρόκειται για ένα έθνος που επαναστάτησε
ενάντια στον Θεό του και τώρα πρόκειται να τιμωρηθεί; Πρόκειται
για ένα σχέδιο που επινοήθηκε εδώ και πολύ καιρό, το οποίο είχε
ήδη την τιμωρία ως μέρος του σχεδίου.
Ακριβώς όπως δεν ήταν για τον Αδάμ και την Εύα αμαρτάνει
στον κήπο που επέφερε διάλυση τους, ήταν ένα σχέδιο που έπρεπε
να εκπληρώσει για να βεβαιωθείτε ότι έγινε αυτό που οι θεοί
ήθελαν από αυτούς.
Για άλλη μια φορά, διαβάζουμε, είναι ο Θεός που έχει κίνητρο
για να ολοκληρώσει αυτό το σύνολο του στόχου, ακόμη και κατά
τη διάρκεια του χρόνου που φαίνεται ότι ο Σατανάς κυβερνά όλο
αυτό το σύστημα.
Ο Θεός χρησιμοποιεί το δράκο με επτά κεφάλια για να
εκπληρώσει το σχέδιό του, ένα σχέδιο που ξεκίνησε πίσω όταν
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συσταθεί King Ναβουχοδονόσορ ως επικεφαλής του χρυσού και ο
βασιλιάς των Βασιλέων.
Φίλοι μου, δεν έγραψα αυτό, είμαι απλά εξηγώντας και
αποκαλύπτοντας το πώς ο Θεός είναι αυτός που είναι πίσω από όλα
αυτά που συμβαίνουν, και ο Ιησούς είπε πολύ ξεκάθαρα ότι ούτε
αυτός ή ο πατέρας του έχει τίποτα να κάνει με αυτόν τον κόσμο,
δεν είναι ο κόσμος τους. Συνεχίζει να λέει ότι δεν έχουν τίποτα
να κάνουν με ακόμη και τα πράγματα αυτού του κόσμου.
Ωστόσο, διαβάζουμε ξανά και ξανά πώς αυτός ο Θεός δεν είναι
μόνο μέρος αυτού του κόσμου, είναι το κυβερνών ενεργά από την
ανοικτή και στο μυστικό, καλώντας όλα τα πλάνα, ελιγμούς
βασίλεια, τη δημιουργία πολέμων και βίαιων εξαγορών για τη
δημιουργία δαιμονική θηρία να συμπληρώσετε κάποιο διαβολικό
σχέδιο και ακόμη και Καταστρέψτε ξανά τη νέα του σύζυγο.
Και επίσης μας δίδαξαν ότι ο Σατανάς ο δράκος ήταν επίσης
μέρος της συνέχισης αυτού που ο Θεός έχει χτίσει. Οι δύο
εργάζονται μαζί ως ομάδα, όπως έκαναν πολύ καιρό πριν πίσω
στον κήπο της Εδέμ. Γιατί είναι Παντρεμένος στο πνεύμα.
Τώρα αποκάλυψη 18 συνεχίζει αυτή την ιστορία μετά την
πτώση της μεγάλης πόλης, ή αυτό που γνωρίζουμε ότι είναι το
μεγάλο έθνος που κυβερνά αυτόν τον κόσμο με την εξυπηρέτηση
της εικόνας. Αυτό είναι συγκεκριμένα μιλώντας για τις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής τώρα.
Ναι, μπορεί επίσης να αναφέρεται στην πόλη της Νέας Υόρκης
ως το οικονομικό κέντρο του κόσμου. Ή ακόμα και η Ουάσινγκτον,
η Ουάσιγκτον ως το πολιτικό κέντρο του κόσμου. Ωστόσο, είναι
αναφορά σε ολόκληρο το έθνος, δεν είναι μόνο μια τοπική πόλη.
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"Πέσει. Πεσμένη είναι η Βαβυλώνα η μεγάλη. Έχει γίνει μια
κατοικία για τους δαίμονες και ένα στέκι για κάθε ακάθαρτο πνεύμα,
ένα στέκι για κάθε ακάθαρτο πουλί, ένα στέκι για κάθε ακάθαρτο
και αποδοκιμαστεί ζώο."
Θα ήθελα να εξηγήσω αυτό λεπτομερώς πώς αυτό συμβαίνει
τώρα, αλλά υπάρχει αφθονία των πληροφοριών εδώ για σας για να
εκπληρώσει την τελική πτυχή του να κάνει τη δική σας εργασία
πόδι και το σπίτι, αλλά το πιο σημαντικό κρατώντας τα μάτια σας
ανοικτά σε ό, τι συμβαίνει σε αυτό το κάποτε μεγάλο NAT Ιόντων.
Καταστρέφεται από έναν εχθρό μέσα του.
Υπάρχει μια αρχαία προφητεία στη Βίβλο που μιλάει για το τι
πρόκειται να συμβεί στο Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες, πώς ένας
ξένος και εχθρός θα διεισδύσει και κυριολεκτικά να αναλάβει τη
δύναμη της χώρας γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν είναι μέρος της
χώρας αυτής ούτε θεμέλιο της είναι liefs.
Έχω μιλήσει για αυτό που ονομάζεται ο άνθρωπος της
αμαρτίας. Και η ακολασίας του κακού που έχει γίνει μέρος αυτού
του έθνους είναι η μεγάλη αποστασία.
Δευτερονόμιο 28/43-44 "Ο ξένος που είναι μέσα σου θα
σηκωθεί πάνω από σένα πολύ ψηλά. κι εσύ θα κατέβεις πολύ
χαμηλά.”
Μια άλλη εκπλήρωση του προδότη μεταξύ των ανθρώπων!
Μια άλλη μετάφραση: "Οι αλλοδαποί που κατοικούν ανάμεσά
σας θα αυξηθεί πάνω από σας όλο και ψηλότερα, αλλά θα βυθιστεί
κάτω και κάτω. Θα σου δανείσουν, αλλά δεν θα τους δανείσεις. Θα
είναι το κεφάλι, αλλά εσύ θα είσαι η ουρά.”
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Αυτό αναφέρεται σε μια παράνομη μετανάστευση που είναι
τόσο ισχυρή που αρχίζει να καταλαμβάνει τη χώρα και τους
ανθρώπους της. Αυτές οι εισβολείς δεν θέλουν τίποτα να κάνει με
το κωδικοποιημένο Ισραήλ, είναι ένας εισβολέας εχθρός, και θα
γίνει ισχυρό κερδίζοντας μεγάλα πλούτη και την εξουσία να
κυβερνήσει μεταξύ του λαού του Ισραήλ, ενώ σε όλη την υπόλοιπη
χώρα γίνεται πολύ χρεωμένη.
Οι υπόλοιποι άνθρωποι χάνουν τη δύναμή τους στο βαθμό που
ο εχθρός θα δανείζει χρήματα στους ανθρώπους που βρίσκονται σε
εχθρότητα με ή σε πόλεμο με. Η κυβέρνηση θα βοηθήσει τους
προδότες, ενώ θα καταστρέψει τους πραγματικούς ανθρώπους.
Και λέει ότι δεν θα τους δανείσει το νόημα που δεν θα έχετε
τίποτα αριστερά, όλα θα πρέπει να κλαπεί μακριά, και δεν θα έχετε
καμία σημασία σε όλους τους οποίους αυτοί οι νέοι ευεργέτες είναι
πραγματικά, και τι πραγματικά το σχέδιό τους είναι πράγματι. Οι
αληθινοί πολίτες της Αμερικής θα είναι αποβασισμένοι και
καταστράφηκαν, σιγά-σιγά μέχρι να μην έχουν τίποτα.
Η Αμερική έχει ήδη 100.000.000 ανθρώπους που παίρνουν τα
ελεύθερα τρόφιμα και άλλα δάνεια, τα οποία είναι στην
πραγματικότητα ένα δανείζοντας πρόγραμμα, αλλά το μεγαλύτερο
μέρος του δίνεται στους εισβολείς. Ενώ οι πραγματικοί πολίτες
πληρώνουν για όλα και τελικά δεν θα έχουν τίποτα να δώσουν.
“Θα σου δανείσει, και δεν θα του δανείσεις: αυτός θα είναι το
κεφάλι, και εσύ θα είσαι η ουρά.”
Αυτό που λέει είναι ο εχθρός θα αυξηθεί για να γίνει ο
αρχηγός του λαού, που τώρα έχουν γίνει το πίσω τέλος, ή την
ουρά, και ο εχθρός, ακόμη και ένας, θα γίνει ο βασιλιάς ή ακόμα
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και ο Πρόεδρος, όπως το κεφάλι. Και πάλι, αυτός είναι ο άνθρωπος
της αμαρτίας χωροθέτηση στο ναό του Θεού ισχυριζόμενος ότι
είναι ο Θεός.
Και τέλος: "Όλες αυτές οι κατάρες θα ακολουθήσουν και θα
σας προσπεράσουν μέχρι να καταστραφούν-όλα επειδή αρνείστε να
ακούσετε τον κύριο τον Θεό σας. Αυτές οι φρικαλεότητες θα σας
συμβούν. και οι απόγονοί σας ως προειδοποίηση:”
Οι Αμερικανοί γίνονται Διεστραμμένοι, έχει γίνει ένα μέρος για
τους δαίμονες να τρέχει άγρια σε όλη τη φαντασία τους, να κάνει ό,
τι θέλουν τόσο παρακαλώ, να καλέσετε καλό κακό και το κακό που
αποκαλούν καλό. Και οι πολλοί πολίτες τα δέχονται όλα χωρίς
προκαταλήψεις.
"Για όλα τα έθνη, ήπιες από το εξωφρενικό κρασί της μοιχείες
της. Οι βασιλιάδες της γης διέπραξαν μοιχεία μαζί της, και οι
έμποροι της γης έγιναν πλούσιοι από τις υπερβολικές πολυτέλειές
της."
Λόγω της ερωτικής της όρεξης και των διεστραμμένων
διαστροφών της, τα έθνη σε όλο τον κόσμο άρχισαν επίσης να
αποδέχονται και άρχισαν να διδάσκουν τις μαγικές της και να τις
ακολουθούν. Και πολλοί έγιναν πλούσιοι από την εταιρική χορηγία
κακίας και από τα αποτρόπαιά της.
"Και άκουσα μια άλλη φωνή από τον ουρανό, λέγοντας, να
βγει από την, τους ανθρώπους μου, ότι υμείς δεν είναι συμμέτοχοι
των αμαρτιών της, και ότι υμείς λαμβάνουν όχι από τις πληγές
της."
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Φίλοι μου αυτή είναι η προειδοποίηση από τον πατέρα και τη
μητέρα να σταματήσει να εμπίπτει σε αυτή την παγίδα του κακού
και εξαπάτηση, να βγει από την παρακολούθηση του κόσμου και
τους τρόπους του.
Tο πατέρας λέει, δεν είναι μέρος αυτού του κακού
έθνους, χωριστά τον εαυτό σας από την Κακό αυτού του
λαού.
"Για τις αμαρτίες της έχουν φθάσει στον ουρανό, και ο Θεός
θυμήθηκε τις ανομία της." Τώρα αυτός είναι ο Θεός αυτού του
κόσμου...
“Ανταμοιβή της, ακόμη και όπως αυτή ανταμείβεται σας, και
διπλασιάζει εις διπλό της, σύμφωνα με τα έργα της: στο Κύπελλο
που hath γέμισε συμπληρώσετε το διπλό της.
Πόσο hath δοξάζεται τον εαυτό της, και έζησε υπέροχα, τόσο
πολύ μαρτύριο και θλίψη της δώσει: γιατί λέει στην καρδιά της,
Κάθομαι βασίλισσαΚαι Είμαι χήραΚαι δεν θα δει θλίψη.
Επομένως, θα τις πληγές της έρχονται σε μια μέρα, το θάνατο,
και το πένθος, και την πείνα? και θα καεί ολοσχερώς με τη φωτιά:
για τον δυνατό είναι ο κύριος Θεός που την κρίνει."
Και πάλι, αυτός δεν είναι ο πατέρας εδώ, αυτός είναι ο YHVH
Εωσφόρος. Ο πατέρας δεν μπορεί να μπει στον πειρασμό με το
κακό ούτε μπορεί να είναι μέρος αυτού του κακού.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι είναι σαν μια βασίλισσα
που δεν μπορεί να ανατρέψει. Έχει έρθει να πιστέψει ότι είναι
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ανίκητη και κανείς δεν μπορεί να την αγγίξει, και πολλοί από τους
πολίτες της πιστεύουν το ίδιο.
Είναι καιρός να αρχίσουμε να διαχωρίζουμε το θηρίο μέρος
αυτού του Βασιλείου, όπως το αρνί με δύο κέρατα και η γυναίκα
που βόλτες αυτό το θηρίο. Στην πραγματικότητα δεν είναι το ίδιο.
Το ένα είναι συμβατό με το θηρίο το άλλο πιστεύει ότι είναι
συμβατό με τον Θεό, αλλά ο Θεός κυβερνά το θηρίο, και τα δύο,
δηλαδή η γυναίκα και το αρνί αναμιγνύονται μαζί για να
δημιουργήσουν σύγχρονη Βαβυλώνα, ή το μυστήριο Babylon
θρησκεία, η οποία είναι ο Θεός αναμιγνύεται με τον Σατανά ως ένα
αφέψημα , αλλά οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι δύο ξεχωριστές
δυνάμεις.
Ποιος είναι αυτός που ονομαζόταν και επέλεξε ο Θεός, είπε ότι
ήταν το Ισραήλ. Αλλά το Ισραήλ επαναστάτησε γιατί αυτό ήταν το
σχέδιο από την αρχή.
Και όπως όλες τις φορές πριν, κάθε φορά που το Ισραήλ
επαναστάτησε, ο Θεός έκανε μια νέα συμφωνία μαζί τους για να
είναι ο λαός του. Αυτό συνέβη επανειλημμένως σε όλη τη βιβλική
ιστορία.
Αυτό που πρέπει να αναρωτηθούμε είναι γιατί έχει ο κύριος
Θεός της Βίβλου που έχει συσταθεί θηρία δαιμονική βασίλεια έτσι
θα μπορούσαν να τιμωρήσει μια πορνεία γυναίκα, η οποία
πιθανότατα δεν έχουν ποτέ πόρνη, αν ο Θεός δεν δημιούργησε
αυτά τα κακά βασίλεια για να την αποπλανήσει στην πρώτη θέση;
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Πιστεύετε πραγματικά ότι η Εύα θα είχε αμαρτήσει αν ο Θεός
δεν επέτρεπε το φίδι στον κήπο για να εξαπατήσει πολύ και να την
αποπλανήσει;
Και τέλος, όλα αυτά οδηγούν στην καταστροφή που θα
καταστρέψουν και να συντρίψουν αυτά τα θηρία βασίλεια στο
τέλος του χρόνου και στη συνέχεια ο Θεός θέλει να επιφέρει μια
παγκόσμια κυβέρνηση του συνολικού απόλυτου ελέγχου, η οποία
ειρωνικά είναι το ίδιο σχέδιο του κτήνους του οποίου ο ίδιος Θεός
Δημιουργήθηκε?
Είστε σύγχυση...
Ο πατέρας δεν ανακατεύεται με την κακία αυτού του κόσμου.
Δεν μπορεί να μπει στον πειρασμό από αυτό ούτε θα δελεάσει
κανέναν να είναι μέρος του.
Πολλοί Χριστιανοί σήμερα πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός
έρχεται ως βασιλιάς του βασιλιά και του Λόρδου των Λόρδων, και
έρχεται πίσω για να αναλάβει πλήρη κανόνα αυτής της γης, που το
κυβερνών με μια ράβδο του σιδήρου για 1000 χρόνια, ακριβώς
όπως το θηρίο βασίλεια πριν είχε γίνει ανελέητα.
Τώρα διαβάστε αυτό στενά:
Αποκάλυψη 2/26-28 "Και αυτός που ξεπέρασε, και κρατά τα
έργα μου προς το τέλος, σε αυτόν θα δώσω εξουσία επί των Εθνών:
Και θα τους κυβερνά με μια ράβδο του σιδήρου? όπως τα
αγγεία του Πότερ πρέπει να είναι σπασμένα για να τρέμει: ακόμη
και όπως έλαβα από τον πατέρα μου." (ποιος είναι ο πατέρας
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εδώ και ποιος είναι αυτός που θα αποφανθεί με απόλυτη
καταστροφή;)
Θρύψαλα: Τρέμουν και να ταρακουνήσει την ψυχρότητα
και το φόβο. (το πνεύμα του Πατρός δεν είναι πνεύμα φόβου
αλλά ειρήνης και της ένα υγιές μυαλό.)
"...Και θα του δώσω το πρωινό αστέρι."
Εδώ πάμε πάλι, επιστρέφουμε σε αυτόν που υποτίθεται ότι θα
επιστρέψει για να κυβερνήσει αυτόν τον πλανήτη με μια ράβδο του
σιδήρου. Και στη συνέχεια αναφέρει, "και θα του δώσω το πρωινό
αστέρι.'
Όπως έχω δηλώσει σε όλη τη σειρά των βιβλίων μου για το
θείο μυστικό κήπο, το πρωινό αστέρι είναι ο Εωσφόρος. Είναι ο
ήλιος Θεός RA απόφαση πάνω από τους ανθρώπους επίσης γνωστή
ως, ish RA EL.
Φίλοι μου, κάτι αποκαλύπτεται εδώ που βρωμάει στους
ουρανούς, χωρίς λογοπαίγνιο. Ο Ιησούς δήλωσε, αν αυτός ήταν ο
κόσμος μου θα αγωνιστώ γι ' αυτό. Είπε ότι θα μπορούσε να
καλέσει μια λεγεώνα των αγγέλων για να έρθει και να πάρει πίσω
αυτόν τον κόσμο εάν ήταν δικός του.
Μετά είπε, αλλά Αυτός δεν είναι ο κόσμος μου.... Όταν
προσφέρεται συνολική δύναμη και τον έλεγχο αυτού του κόσμου
από τον Σατανά, ο Ιησούς το απέρριψε.
Αν ο πατέρας ή ο Χριστός δεν είναι η δύναμη αυτού του
κόσμου, τότε ποιος είναι αυτός ο Θεός που κυβερνά αυτόν τον
κόσμο;
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Εδώ βλέπουμε ότι υποτίθεται ότι ο Ιησούς έρχεται πίσω όχι
μόνο για να αναλάβει αυτόν τον κόσμο, αλλά είναι σε υποταγή με
"έναν πατέρα" για να δημιουργήσει κακό δαιμονικά βασίλεια, ώστε
οι άνθρωποι θα πρέπει να εξαπατηθεί.
Και τελικά ανατροπή των πρόσφατων Βασιλείων και στη
συνέχεια μπορεί να έρθει σε σαν πρίγκιπας. Ωστόσο, μπορεί στη
συνέχεια να αποφανθεί με διακόψει τη λιτότητα και την τιμωρία με
μια σιδερένια ράβδο πάνω από τους ανθρώπους που παραμένουν?
που μόλις πέρασε από την κόλαση.
Αυτή η οντότητα δεν έρχεται ως Σωτήρας, αλλά αντιτορπιλικό.
Και τότε ποια είναι η προσφορά του, να παραδώσει το έμβλημα
του φωτεινού και πρωινού αστεριού στο Χριστό, καθώς αυτός ο
Χριστός υποτίθεται ότι επιστρέφει από τους ουρανούς. Αλλά τι είναι
αυτό το έμβλημα; Ο ρα ο Θεός από την Ανατολή. Ένα εγκώμιο
για τον Εωσφόρο.
Μια ράβδος είναι ένα μαστίγωμα ή τιμωρία ραβδί, και σε
αντίθεση με τα περισσότερα βέργες που είναι κατασκευασμένα από
ξύλο Αυτή η ράβδος είναι φιαγμένη από σίδηρο.
Χρησιμοποιείται για να επιφέρει έντονο πόνο και την τιμωρία, όπως
ήταν η ιερά εξέταση.
Φαντάζεσαι να σε δέρνουν με σιδερένια ράβδο; Τα δύο πόδια
που προέρχονταν από το 4Th το κτήνος ήταν φτιαγμένο από σίδερο.
Η απόφαση όρου με μια ράβδο του σιδήρου αντιπροσωπεύει τη
στρατιωτική δύναμη των 4Th αυτοκρατορία σε αυτόν τον πλανήτη.
Όλα είναι κωδικοποιημένο, όλα έχουν νόημα. Όροι όπως η
απόφαση με μια ράβδο του σιδήρου μπορεί να ηχήσει αρκετά
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απλός, αλλά είναι αποκαλυπτικό ποιος είναι αυτός που λειτουργεί
αυτήν την δύναμη ή κρατώντας αυτήν την δύναμη από πίσω από
τις σκηνές αυτού του σεναρίου.
Ένας αληθινός ποιμένας οδηγεί το κοπάδι με ένα μπαστούνι, ή
ένα μπαστούνι, και δεν χρησιμοποιείται για να κτυπήσει τα πρόβατα.
Αλλά ένας λύκος στην ενδυμασία
των προβάτων θα
χρησιμοποιούσε οποιαδήποτε έγκυρη δύναμη και όπλο έχουν στη
διάθεσή τους και θα νικήσουν και θα σκοτώσουν ακόμη και τα
πρόβατα κατά μήκος του τρόπου οδηγώντας τους στην τελική
σφαγή.
Μήπως αυτό ακούγεται σαν τον ίδιο τύπο που είπε, ο πατέρας
τους συγχωρεί γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν; Αυτό ακούγεται σαν τον
ίδιο που επισκέφθηκε τον αμαρτωλό και τον τελώναν και τους
αγάπησε και τους έδωσε ελπίδα και δύναμη;
Ακριβώς τι συνέβη στον Ιησού Χριστό το πρότυπο της αγάπης,
της συμπόνιας και της ευγένειας αφότου άφησε αυτόν τον κόσμο;
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(30) Ψευδείς σημαίες-τάξη από το χάος
Οι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι ο Θεός τιμωρεί μόνο τους
ανθρώπους για τις αμαρτίες τους. Ω πραγματικά, αλλά ο καθένας
από εμάς είναι ένας αμαρτωλός, δεν είναι ένα στο εκατομμύριο
είναι απαλλαγμένο από το νόμο της δουλείας εδώ.
Και γιατί τόσοι πολλοί που εξαπατώνται πρέπει να πεθάνουν
εξαιτίας αυτής της παγκόσμιας δικτατορίας. Και τότε θα πρέπει να
τιμωρηθούν μετά με ένα που μεταφέρουν τη ράβδο του σιδήρου;
Πότε σταματούν όλα; Και τότε μας είπαν ότι ο Σατανάς μετά τα
χίλια χρόνια θα χαλαρώσει ξανά για να επαναλάβει την
περιφρόνηση και τις μαγικές του.
Επανειλημμένα το ίδιο πράγμα εμφανίζεται πάντα, ο χρόνοςβρόχος συνεχίζει να πίσω το άσχημο κεφάλι του.
Το περίεργο είναι ότι αυτό είναι το μανιφέστο των μυστικών
κοινωνιών. Αυτό είναι, επίσης, αυτό που διδάσκουν πρόκειται να
συμβεί.
Ποιος θα ήταν ο σκοπός να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο
Βασίλειο με τη βία όταν ο Θεός ήταν αυτός που έστησε την
εχθρότητα του κτήνους στην πρώτη θέση;
Ας προσπαθήσουμε να το σκεφτούμε λογικά και λογικά. Ποιος
είναι αυτός που δημιουργεί το χάος μόνο για την αποκατάσταση
της τάξης; Σύμφωνα με τις μυστικές κοινωνίες, ακολουθούν ένα
σύνθημα που ονομάζεται "Ordo AB χάος."
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Σημαίνει να δημιουργήσει το χάος για να έρθει στη συνέχεια
να αποκαταστήσει την τάξη. Με αυτό τον τρόπο έχετε τον έλεγχο
του όλα, τόσο καλό και κακό, φροντίζοντας τα σχέδια καταλήγουν
ακριβώς όπως έχετε επιθυμητό.
Ως παράδειγμα, θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε σήμερα ως
μια ψευδή σημαία. Αυτό είναι όταν εκείνοι στην εξουσία προκαλούν
διαταραχές να συμβεί έτσι ώστε να μπορούν να είναι αυτοί που θα
φέρει στη δύναμη της συμμόρφωσης για την καθιέρωση της τάξης.
Ενώ όλα μαζί πραγματικά επιθυμητό να φέρει σε νέους νόμους και
τους κανόνες για τον έλεγχο των ανθρώπων ακόμη περισσότερο,
όπως με μια ράβδο του σιδήρου.
Ήταν αυτοί από την αρχή που δημιούργησαν τη διαταραχή για
να φέρουν σε τάξη. Έτσι, συχνά η σειρά που θέλουν να φέρουν σε,
ξέρουν ότι κανείς δεν θα την υποστηρίξει, διότι συνήθως σημαίνει
να εγκαταλείψουν περισσότερα ατομικά δικαιώματα στην
αντικατάσταση της προσωπικής αξιοπρέπειας και της ελευθερίας.
Έτσι, δημιουργούν μια ψευδή σημαία για να κάνουν τους
ανθρώπους να παραδώσουν το θεϊκό δικαίωμά τους να υποκύψουν
σε έναν ψευδή κανόνα.
Ο μόνος λόγος που κάποιος θα δημιουργήσει κακό βασίλεια
μόνο για να τους ανατρέψει για να δημιουργήσει μια νέα τάξη είναι
ότι κάποιος προσπαθεί να κλέψει το θεϊκό δικαίωμά σας να σας
αναγκάσει να ακολουθήσει μια πιο καταδικαστικά ημερήσια διάταξη,
κάπως παρόμοια με την απόφαση με μια ράβδο του σιδήρου , από
την Γκεστάπο, όπως, Jack εκκίνηση κακοποιούς μέσω της βίας, την
τιμωρία και την κρίση.
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Αυτό είναι ένα σύνολο Δεσποτικό Βασίλειο ότι οι κανόνες ως
δικτατορία άρση όλων των ελεύθερων βούληση επιλογή και
αναγκάζοντας τους ανθρώπους να συμμορφωθούν κατά πόσον
είναι καλό ή κακό.
Οι φίλοι μου τα βασανιστήρια και η τιμωρία δεν δημιουργούν
υπακοή, δημιουργούν σκλάβους. Μας δίδαξαν ότι οι άνθρωποι που
επαναστατούν ή κάνουν κακά πράγματα αξίζουν να τιμωρηθούν
και να βασανιστούν ή να σταλούν στην κόλαση. Αλλά αυτό δεν θα
δημιουργήσει ποτέ την αρμονία ή την ισορροπία, φέρνει μόνο σε
περισσότερο ολοκληρωτισμό.
Έτσι, αυτό που είναι ακόμη πιο κακό και δαιμονικό είναι όταν
κάποιος σας δελεάζει σε εξέγερση μόνο για να σας τιμωρήσει και να
κάνει μια σκλάβα σας.
Οι φίλοι μου υπάρχει ένας αληθινός βοσκός που οδηγεί τα
πρόβατα του και υπάρχει ένας ψεύτικος βοσκός που οδηγεί τους
λύκους του. Το ένα αναφέρεται στην ο αληθινός Χριστός ως ο
στοργικός βοσκός, ο Λυτρωτής και ο βοηθός. Η άλλη είναι μια
ψευδή Χριστό, αυτός που οδηγεί μόνο τα πρόβατα του στη σφαγή
και στη συνέχεια κτυπά τους με μια ράβδο του σιδήρου, αν
ξεφύγουν από την τιμωρία του.
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(31) Ψευδείς Χριστός και το μικρό αρνί
Οι άνθρωποι μετά την ψευδή Χριστού είναι τώρα μετά από
αυτό που παρομοιάζεται εις ένα αρνί, το μικρό αρνί, ή λίγο κέρατο.
Ο Ιουστινιανού επέφερε την επιρροή του Δράκου ως το μικρό
Κέρας, που αντιπροσωπεύει την επιρροή του Σατανά στη θρησκεία.
Παραδόξως, το όνομα για αρνί όλα μέσα από την αποκάλυψη είναι
μικρό αρνί, δεν είναι μόνο ένα αρνί.
Πολλοί οπαδοί του μικρού αρνιού και θα στηρίξει τον πόλεμο,
τη βία, την εκδίκηση και ακόμη και η σκέψη μιας κόλασης καύση
επειδή είναι υπάκουοι σε ένα ψεύτικο Θεό και ένα ψεύτικο Χριστό
που διδάσκει αυτά τα πράγματα.
Ποτέ δεν χώρισαν το σιτάρι από το άχυρο και τώρα
εξυπηρετούν αποκλειστικά ένα ψεύτικο σύστημα, πιστεύοντας ότι
κάνουν το θέλημα του Θεού.
Δήλωσε ακόμη, "Πολλοί θα προσπαθήσουν να σε σκοτώσουν
νομίζοντας ότι κάνουν το Θεό μια υπηρεσία.”
Ο λόγος που το όνομα αρνί δίνεται είναι επειδή πρόκειται να
είναι μια θυσία εις τους θεούς και πάλι. Σκότωσαν ήδη τον Χριστό
τώρα που έρχονται μετά από εκείνους που ακολουθούν τον Χριστό,
ακόμη και αν είναι να εξαπατηθεί.
Και αυτοί που θα θυσιάσουν είναι αυτοί που θα αποκαλούσαν
τώρα τους οπαδούς του Θεού, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος που
ζουν εν μέσω της χώρας τους, βασικά λέγοντας, «ήσουν στο λάθος
μέρος τη λάθος στιγμή, συγγνώμη! "
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Το πρόβλημα είναι τώρα και πάντα ήταν, ο Σατανάς/Εωσφόρος
είναι ο Θεός αυτού του κόσμου, και εκείνοι που αγαπούν αυτόν τον
κόσμο και που θα αγωνιστεί για αυτόν τον κόσμο και να
προσπαθήσει να προστατεύσει αυτόν τον κόσμο κάνουν την
προσφορά του Σατανά. Αυτός ο κόσμος είναι ψεύτικος. Είναι μια
ψευδαίσθηση, είναι ο Αντίχριστος.
Είναι τα έθνη που είναι ως επί το πλείστον αποκαλούμενος
Θεός φοβούμενοι ότι θα γίνει η θυσία προσφορά επειδή απέτυχαν
να δουν ποιος είναι αυτός ο Θεός που λατρεύουν πραγματικά είναι.
Θυμηθείτε τη γυναίκα που εκδίδονται τον εαυτό της σε όλο
τον κόσμο, όπως ακριβώς και η καθολική εκκλησία έκανε στο
Μεσαίωνα.
Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια απόκλιση μεταξύ των Εθνών
που ηγείται η Δύση έναντι εκείνων της Ανατολής που σχηματίζουν
τώρα ένα οικονομικό μπλοκ για να αντισταθούν σε αυτή την πόρνη
και την άθλια και reprehensive συμπεριφορά της.
Ιουδαιο-ο χριστιανισμός είναι η αληθινή κωδική ονομασία
Ισραήλ. Όταν οι ΗΠΑ και η Βρετανία ξεκίνησε, άρχισαν ως επί το
πλείστον Χριστιανικά έθνη που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της
μυστικής κοινωνίας γνωστή ως τεκτονική τάξη και τη Ρώμη, όπως
το Τάγμα.
Οι ιδρυτές της Αμερικής ήταν ως επί το πλείστον Τέκτονες.
Ολόκληρη η Βίβλος δημιουργήθηκε από την μασονική σειρά κατά
τη διάρκεια μιας περιόδου μεταξύ των 15Th αιώνας και 19Th αιώνας
που χρησιμοποιεί τα παλαιά χειρόγραφα που αναμιγνύονται με την
αλήθεια και τη μαύρη μαγεία.
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Προήλθε από τον όρο Byblos, η οποία αναφέρεται διακριτικά
στη Βαβυλώνα, η οποία είναι ο λόγος για τον οποίο η Βίβλος είναι
αναπόσπαστο μέρος της θρησκείας μυστήριο Babylon.
George Washington ήταν ένα μεγάλο Master Mason ακριβώς
όπως ο Βασιλιάς James και οι δύο ήταν οπαδοί του μυστηρίου
Βαβυλώνα θρησκεία.
Ολόκληρη η δημιουργία αυτών των χωρών σχεδιάστηκε για να
κάνει έναν λαό ένα αρνί θυσίας στο Βάαλ.
Όταν ο αληθινός Χριστός ήρθε πίσω στο χρόνο, προσπαθούσε
να διαχωρίσει τα αληθινά παιδιά από τον κόσμο και τους τρόπους
του για να τους βοηθήσει να ξεπεραστούν και στη συνέχεια να
αφήσει τελικά αυτόν τον κόσμο της δουλείας.
Ωστόσο, ο Ψεύτικος Χριστός προσπαθούσε να τους συνδυάσει
στον κόσμο υπό την αιγίδα της ανάληψης του κόσμου. Και τότε
αυτός ο ψευδής Χριστός θα κυβερνήσει αυτόν τον κόσμο με μια
ράβδο του σιδήρου, η οποία δεν ήταν καν ένα από τα
χαρακτηριστικά του αληθινού Χριστού, όπως οι καρποί του spirt
αποκάλυψε.
Τα βασίλεια θηρία είναι μια ψευδής σημαία, έτσι ώστε ο
Εωσφόρος μπορεί να αποκαταστήσει την τάξη το δρόμο του,
εξαπατούν όλους τους πραγματικούς σπόρους του πατέρα και της
μητέρας για να τους κρατήσει κλειδωμένο σε αυτό το φαύλο κύκλο,
αλλά σε όλη την πραγματικότητα, είναι ένας κύκλος χρόνος-βρόχο.
Συμβάντα που συνεχίζουν να εμφανίζονται επανειλημμένα.
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Και οι άνθρωποι του είναι οι θυσίες αρνιών που τον
ακολούθησαν και τις απάτες του, οι οποίοι θα καταλήξουν να
εγκαταλείψουν τη ζωή τους, έτσι ώστε οι πεσόντες άγγελοι
μπορούν να συνεχίσουν να κυβερνούν αυτόν τον κόσμο σε μια
άλλη στιγμή, ίδιο μέρος, και το ίδιο κανάλι.
Και πιστοί οπαδοί του θα είναι υπηρέτες και σκλάβοι του και
πάλι, γιατί ξέχασαν ποιος είναι ο πραγματικός σπόρος που φέρει ο
Χριστός πραγματικά ήταν και αποφάσισε να ακολουθήσει μια απάτη.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τόσοι πολλοί άνθρωποι
υποστηρίζουν τον πόλεμο κατά των άλλων εθνών, η οποία
τροφοδοτεί μόνο τη φωτιά του δικού τους μπάρμπεκιου. Ο
αξιωματικός νόμος ήταν πάντα, κάνε στους άλλους όπως θα τους
έκανες να σου κάνουν. Αυτός ο νόμος είναι αδιαπέραστος,
αδιαμφισβήτητος. Πρέπει να εκπληρωθεί!
Έτσι, αν υποστηρίζετε τον πόλεμο, πρέπει να πεθάνετε με
παρόμοιο τρόπο. Αυτός που ζει με το ξίφος πρέπει να πεθάνει από
το ξίφος.
Έτσι, η εχθρότητα που είναι ζυθοποιία, είναι ο χριστιανικός
κόσμος έχει εχθρότητα ενάντια στον μουσουλμανικό κόσμο και
κάθε άλλη μορφή πίστης, λόγω των διακυμάνσεων στις
πεποιθήσεις και Αντιπρόεδρος-α-στίχο, αλλά και οι δύο υπακούουν
και υπηρετούν τον ίδιο ακριβώς Θεό.
Ωστόσο, λόγω του καλού και του κακού παιχνιδιού που
παίζεται εδώ, κανείς δεν γνωρίζει αυτό λόγω του νόμου της
εχθρότητας που ήταν μια κατάρα για όλες τις εποχές.
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Ρωτάς έναν μουσουλμάνο που είναι ο Θεός τους, θα πουν, ο
Θεός του Αβραάμ. Ρωτήστε έναν εβραίο που είναι ο Θεός τους, θα
πουν ο Θεός του Αβραάμ. Ρωτήστε έναν Χριστιανό που είναι ο
Θεός τους, θα πουν το Χριστό ο γιος του Θεού του Αβραάμ.
Είναι το ίδιο ακριβώς ο Θεός, αλλά από το παιχνίδι αυτών των
καλών και κακό παιχνίδια κάθε μία πιστεύει ότι είναι μοναδικές,
διαφορετικές και ειδικές και όλα τα υπόλοιπα είναι απίστους.
Ωστόσο, ο χριστιανικός κόσμος δεν κατανοεί τον κώδικα, ότι
είναι τώρα μέρος του Ισραήλ, οι άνθρωποι του αρνιού του Θεού και
είναι να συσταθεί για να θυσιαστεί, και πάλι! Τα πρόβατα
πραγματικά οδηγούνται στη σφαγή τους.
Μιλάει στην αποκάλυψη 17 για τις κόρες της πόρνης, ή κόρες
της Βαβυλώνας, αυτές είναι όλες οι χριστιανικές θρησκείες που
έχουν θρυμματιστεί σε όλο τον κόσμο φέρνοντας μαζί τους ψευδή
σύστημα των πεποιθήσεών τους.
Από την αρχή, η θρησκεία του αρχαίου Ισραηλίτης ήταν
γνωστή ως η ιουδαιο θρησκεία, ή το σύμφωνο. Στη συνέχεια, ο
Χριστός ήρθε στη σκηνή και αποκάλυψε για τη θρησκεία του
παλαιού και πώς ήταν εντελώς τυλιγμένο και βυθισμένο σε
Παγανισμός λόγω της ανάμειξης της ιουδαιο πίστης των παλαιών
με τη Βαβυλώνα, η οποία ήταν η θρησκεία των θεών από το
δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού.
Ο Χριστός αποκάλυψε τι ήταν αληθινή και αμόλυντη θρησκεία,
ήταν όλα σχετικά με την υπηρεσία ο ένας στον άλλο, δεν
είναι για τη φυλή, δόγμα ή κουλτούρα.
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Δίδαξε μια θρησκεία της αγάπης και της υπηρεσίας ως ο
χρυσός κανόνας. Ήρθε στον κόσμο για να αφυπνίσει τους
πραγματικούς σπόρους του πατέρα ως προς τις αληθινές τελετές
και τα τελετουργικά της αγάπης και όχι του κράτους δικαίου.
Δυστυχώς όμως, οι νέοι οπαδοί ήταν αμέσως έξαλλος και πριν
από καιρό το νέο κίνημα αναλήφθηκε από μια αναθεωρημένη
θρησκεία ιουδαιο Βαβυλώνα, και έγινε γνωστή ως η ιουδαιοχριστιανική θρησκεία κάτω από τον Κωνσταντίνο και το
Ιουστινιανού και συνέχισε μέσω των πάπες.
Και με τον καιρό αυτή η ίδια προδοσία συνέχισε μέσω των
βασιλέων της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ρωσίας και των
βασιλιάδων της Αγγλίας, οι οποίοι ήδη είχαν αρχίσει να πόρνη με
τη νέα ημερήσια διάταξη, ξεκινώντας ως επί το πλείστον με το
κακό, δαιμονικά εμπνευσμένη και διεφθαρμένη βασιλιά Henry VIII
της οικογένειας Tudor Καταγωγή.
Από αυτή τη φορά για ένα μεγάλο μέρος του Χριστιανισμού
μεταμορφώθηκε πίσω στο σύστημα πεποιθήσεων ειδωλολατρική
του Saturnalia και η λατρεία του Θεού Κυρ, και ήταν τότε που η
Βίβλος τέθηκε σε ύπαρξη. Αυτή η νέα θρησκεία δεν ήταν αυτό που
ο αληθινός Χριστός έφερε μαζί του, ούτε ήταν αυτό το μήνυμα του
πατέρα και της μητέρας.
Πολλοί έγιναν εκδικητές των πεποιθήσεών τους και πήγε μετά
από όποιον δεν θα δούμε το μάτι στο μάτι με την αντίληψή τους
για τον Θεό, και τους είχαν σκοτωθεί. Δημιούργησαν κινήσεις όπως
η ιερά εξέταση και άρχισαν να σφάζουν όποιον δεν περπατούσε
στο δρόμο τους. Η ιερά εξέταση ξεκίνησε στις 13Th αιώνας και
διήρκεσε όλος ο τρόπος μέχρι τα 20Th Αιώνα.
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Σήμερα, τώρα που η μεγάλη Βρετανία και οι Ηνωμένες
Πολιτείες έγιναν οι 6Th και 7Th επικεφαλής του κτήνους, αυτές οι
δύο χώρες ισχυρίστηκαν αρχή υποταγή τους σε ένα χριστιανικό
Θεό μέχρι ο εχθρός ήρθε με μια σοσιαλιστική ατζέντα για τη
δημιουργία μαζικών εξαπάτηση και τελικά οδηγεί στην τελική
καταστροφή τους. Το πρόβλημα είναι, ποιος είναι αυτός ο Θεός που
εξυπηρετούν πραγματικά;
Δεν είναι όλοι Χριστιανοί ή ακόμη και συνδεδεμένες με τη
θρησκεία σε όλα. Αυτό δεν έχει σημασία, είναι η προέλευση και το
θεμέλιο του έθνους που τίθεται υπό αμφισβήτηση.
Το υπόλειμμα είναι εκείνοι που έχουν πωληθεί κάτω από ένα
ψέμα του σοσιαλισμού που τους έχει οδηγήσει μακρυά από το
πνεύμα της προέλευσης του έθνους. Κατά μια τρομερή έννοια,
έχουν γίνει όλες παράπλευρες απώλειες σε αυτόν τον πόλεμο των
θεών.
Είναι καιρός να καταλάβετε ότι το αρνί με δύο κέρατα είναι η
κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών μαζί με τη Βρετανία, και μαζί
είχαν υπό την ηγεσία της μεγάλης πόρνης, η οποία είναι οι
άνθρωποι σε αυτά τα έθνη που έχουν επιλεγεί ειδικά από αυτό το
Θεό να γίνει μεγάλη. Αλλά χρησιμοποίησαν το μεγαλείο τους ως
όπλο εναντίον όλων όσων δεν πιστεύουν όπως αυτοί.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως ως το έβδομο και τελευταίο
κεφάλι, καθιέρωσε την κυβέρνησή τους, όπου ο λαός επέβλεψε
την κυβέρνηση με βάση το Σύνταγμα. Η κυβέρνηση είναι να
υπηρετεί τους ανθρώπους. Έτσι, η γυναίκα βόλτες και ελέγχει το
θηρίο, δεν το αντίθετο.

343 | Σ ε λ ί δ α

και όλοι βλέποντας το μάτι
Η κυβέρνηση δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει το 90% του τι
κάνει, αν δεν ήταν για τους ανθρώπους που συμμορφώνονται με
τις απάτες. Αλλά λόγω των αμαρτιών και της κακίας του έθνους, οι
άνθρωποι έχουν σταλεί μια ισχυρή αυταπάτη έτσι θα πίστευαν το
ψέμα, επειδή απέτυχαν να αγαπήσουν την αλήθεια που είναι
κωδικοποιημένη μέσα στους πραγματικούς σπόρους.
Θυμηθείτε όπως δήλωσε, ο Θεός αυτού του κόσμου hath
τυφλωμένοι τους που δεν πιστεύουν... Και σε Θεσσαλονικείς
δηλώνει, ότι ο Θεός θα στείλει ισχυρή ψευδαίσθηση για το λαό,
επειδή δεν πίστευαν.
Και οι δύο στίχοι υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον, αλλά αυτό
που λίγοι έχουν ποτέ συνειδητοποιήσει είναι, ο Θεός εδώ είναι ο
Εωσφόρος. Ο πατέρας δεν θα στείλει ποτέ ισχυρή ψευδαίσθηση σε
κανέναν. Δεν είναι καν μέσα στο χαρακτήρα του.
Η γυναίκα είναι πορνεία με το θηρίο, ή οι άνθρωποι είναι να
παρασυρθεί από την κυβέρνηση. Και η ίδια γυναίκα είναι επίσης
πορνεία με όλους τους βασιλιάδες της γης, επειδή είναι στο κρεβάτι
με την κυβέρνηση και επιτρέπει ό, τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο
για να συνεχιστεί, διότι δεν θα λάβει θέση κατά του κακού.
Όταν η γυναίκα, ή οι άνθρωποι Ξεκινήστε εξάπλωση πόδια
τους για να κερδίσουν αγαθά και εμπορεύματα όλα δωρεάν, για
την υποστήριξη της περισσότερο έλεγχο και λιγότερη ελευθερία,
ακριβώς έτσι ώστε να μπορούν να έχουν ασφάλεια, τότε είναι πάνω.
Αυτό είναι το πώς οι άνθρωποι είναι πορνεία με το θηρίο.
Σοσιαλισμός!
Ο παροχέας τους δεν είναι πλέον ο πατέρας ούτε ο Θεός
τους, είναι ο Σατανάς που ενεργεί ως ο καλοπροαίρετος
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επιστάτης της κυβέρνησης που εξυπηρετεί τους ανθρώπους.
Είναι ένας άπιστος άνθρωποι που έχουν χάσει κάθε γνώση
του ποιοι πραγματικά είναι!
Δυστυχώς, όλα αυτά είναι η επιστροφή στην τιμωρία από το
σχέδιο για να δημιουργήσει τη θυσία του αρνιού, και τη θανάτωση
της μεγάλης πόρνης, με τη δημιουργία αυτό που ονομάζεται
σοσιαλισμός. Η γυναίκα διείσδυσε από τον αλλοδαπό επομένως
αυτό το νέο σύστημα θα την φέρει κάτω και θα την καταστρέψει.
Πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν και να κοιτάξουμε την
ιουδαιο/Christian/Ισραηλίτης Θεού και είναι πρόθυμοι να
σκοτώσουν ή να θυσιάσει κανέναν στο Θεό τους. Αν δεν πιστεύετε
όπως κάνουν, θα σας απειλήσει με κάψιμο μαρτύριο στην κόλαση,
καθώς και να στείλετε τα παιδιά τους στον πόλεμο για να σκοτώσει
τους άλλους τους οποίους ισχυρίζονται είναι οι άπιστοι.
Αυτό δεν ήταν ποτέ το μήνυμα του Χριστού, αυτό ήταν το
μήνυμα του πεσμένου Χριστού που οδήγησε αυτόν τον κόσμο
μέσω του πνεύματος του Λούσιφερ και του Σατανά, του Θεού και
του διαβόλου.
Αυτοί οι άνθρωποι πολλοί από τους οποίους απλά έχουν
εξαπατηθεί λόγω του συμβιβασμού της αποδοχής του καλού με το
κακό χωρίς διαχωρισμό χρησιμοποιούνται για να ανατροφοδοτήσει
το μπάρμπεκιου της δικής τους σφαγής.
Αυτό δεν θα είχε συμβεί ποτέ εάν θα είχαν ακούσει το
πραγματικό μήνυμα μέσα στις καρδιές τους και συνειδητοποίησαν
την εκδίκηση και την οργή και η ζήλια είναι το πνεύμα του Σατανά.
Και ότι ο αληθινός Χριστός δεν θα ενέκρινε ποτέ την αιματοχυσία,
τη βία και τον πόλεμο, που είναι μόνο της σκοτεινής δύναμης.
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Και όμως πολλοί μπορούν να σταθούν αδρανείς και να
παρακολουθήσουν τους συναδέλφους τους ανθρώπους που
σφάζονται επειδή έχουν διαφορετικές πεποιθήσεις, ή ακόμη και
ίσως διαφορετικές κουλτούρες και φυλές, και ποτέ δεν γνωρίζουν
ότι αυτές οι άλλες ομάδες έχουν επίσης το φυτεμένο σπόρο του
πατέρα και της μητέρας μέσα τους.
Ωστόσο, λόγω της εχθρότητας που τοποθετήθηκε μεταξύ τους,
όλοι πιστεύουν ότι κάνουν υπηρεσία στο Θεό τους, η οποία
εκπληρώνει τη δική τους τελική καταστροφή.
Εγκρίνουν τη μαζική σφαγή των αδελφών και των αδελφών
τους, που ταιριάζει απόλυτα στην ατζέντα του Λούσιφερ.
Δεν έχω τίποτα ενάντια στα συστήματα πεποιθήσεων και ή τις
θρησκευτικές πεποιθήσεις και ή τους Χριστιανούς οποιουδήποτε
είδους. Θεωρώ τον εαυτό μου μια μη θρησκευτική πνευματική
Γνωστική χριστιανική.
Πολλοί Χριστιανοί είναι υψηλοί ηθικοί άνθρωποι που θέλουν
να ζήσουν την καλή ζωή και συχνά έχουν την αγάπη το ένα στο
άλλο. Αλλά έτσι είναι πολλές μουσουλμάνοι, και οι Εβραίοι, καθώς
και πολλά άλλα συστήματα πεποιθήσεων. Ωστόσο, τόσοι πολλοί
έχουν εύκολα εξαπατηθεί σε σχέση με αυτό.
Και επειδή το αποκαλύπτω αυτό. όπως πάντα οι ίδιοι θα
ενταχθούν για να καταδικάσει τον αγγελιοφόρο, επειδή δεν έχουν
την αγάπη της αλήθειας, και με τη σειρά τους θα στηρίξει το
σκοτάδι και τη βία.

346 | Σ ε λ ί δ α

Το μυστήριο της Πυραμίδας
Πολλοί δεν έχουν καμία πραγματική επιθυμία να προκαλέσει
βλάβη σε κανέναν. Δυστυχώς όμως, συνεχίζουν να τρώνε και να
πίνουν το σύνολο του προγράμματος χωρίς να χωρίζει το άχυρο
από το σιτάρι και ως εκ τούτου είναι να δηλητηριαστεί και
επαναπρογραμματιστούν.
Τόσο συχνά όμως, οι ίδιοι άνθρωποι οδηγούνται σε μια βίαιη
νοοτροπία, και θα απαιτήσει την τιμωρία και την καταστροφή του
καθενός που θεωρούν ότι είναι άπιστοι. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι έχουν εκτεθεί.
Γιατί οποιοσδήποτε Χριστιανός ή μουσουλμάνος ή Εβραίος
οποιασδήποτε θρησκείας να κοιτάξει έναν Θεό που ήταν βίαιος, που
στήνει σατανικά βασίλεια που καταστρέφει τους ανθρώπους που
υποτίθεται ότι είναι του ίδιου Θεού; Ο «ένας» που είναι εκδικητικός,
καταστροφικός και πάνω απ ' όλα γεμάτος οργή και ζήλια.
Είναι επειδή αποτυγχάνουν να ψάξουν για τους καρπούς του
πνεύματος, και δέχονται το δηλητήριο στο ποτό τους χωρίς
χωρισμό.
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(32) Η οργή του Θεού κατά της νύφης
του
Και γίνονται μεθυσμένοι με το κρασί της οργής αυτού του
παρασκεύασμα και υποστηρίζουν, ακόμα και χωρίς να το
συνειδητοποιούν κατά περιόδους τη μαζική δολοφονία των
συντρόφων τους αδελφών και αδελφών.
Αποκάλυψη 14/10 "Το ίδιο θα πιείτε από το κρασί της οργής
του Θεού, η οποία χύνεται έξω χωρίς μείγμα στο Κύπελλο της
αγανάκτησης του? και θα βασανιστεί με φωτιά και θειάφι παρουσία
των ιερών αγγέλων, και με την παρουσία του αρνιού:”
Αποκάλυψη 17/6 "Είδα ότι η γυναίκα ήταν μεθυσμένη με το
αίμα του Αγίου λαού του Θεού, το αίμα εκείνων που έφεραν
μαρτυρία στον Ιησού.”
Ποιοι είναι οι ιεροί άνθρωποι του Θεού; Καλά είναι διττός, είναι
ένα μείγμα του κωδικοποιημένου Ισραήλ, καθώς και την
πραγματική τους σπόρους που κοιμούνται ακόμα που ανήκουν
στον πατέρα και τη μητέρα. Ωστόσο, η ανακοίνωση αναφέρει, αυτή
η γυναίκα είναι πόσιμο το κρασί της οργής του Θεού
κωδικοποιημένες στο αίμα.
Γιατί το λέω αυτό, επειδή η γυναίκα είναι μια πόρνη, αυτή
πόρνες για το Θεό της, η οποία ήταν παντρεμένος πάρα πολύ; Και
οι άνθρωποι καταστρέφονται από το θυμό και την οργή αυτού του
Θεού. Έτσι, το αίμα που πίνει η γυναίκα είναι δικό της αίμα. Και
μεθάει πάνω του γιατί είναι η ‘Κρασί’ της οργής του Θεού. Δεν
μπορείς να διαχωρίσεις τα δύο.
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Διαβάστε προσεκτικά: αποκάλυψη 18/3 "Για όλα τα έθνη
έχουν μεθυσμένος από το κρασί της οργής της της πορνείας
της..."
Πολλοί έχουν σφαγεί από αυτήν ακριβώς επειδή δεν έχουν την
ίδια πίστη ή τον πολιτισμό.
Και όμως πάνω από αυτό αποκαλύπτει το κρασί της οργής
είναι το κρασί του Θεού χύνεται χωρίς μείγμα για να καταστρέψει
τη χρήση πυρκαγιάς και θειάφι. Αυτή η γυναίκα πιστεύει ότι κάνει
το θέλημα του Θεού.
Τότε γιατί αν κάνει το θέλημα του Θεού, η ίδια γυναίκα θα
καταστραφεί από τον Θεό;
Αποκάλυψη 17/16 "Και τα δέκα κέρατα που είδες πάνω στο
θηρίο, αυτά θα μισούν την πόρνη, και θα την κάνουν έρημη και
γυμνή, και θα φάνε τη σάρκα της, και θα την κάψουν με φωτιά.”
Και ποιος έστησε το θηρίο;
Αποκάλυψη 17/17 "Γιατί ο Θεός έβαλε στις καρδιές τους
για να εκπληρώσει τη θέλησή του, και να συμφωνήσει, και να
δώσει το βασίλειό τους στο θηρίο, μέχρι να εκπληρωθούν τα λόγια
του Θεού.”
Είστε αρχίζουν να αναγνωρίζουν τελικά το μοτίβο που
συμβαίνει ξανά και ξανά; Η γυναίκα είναι το Ισραήλ, η γυναίκα
είναι οι εκλεκτοί του Θεού. Η γυναίκα οδηγείται από την οργή της
πιστεύοντας ότι είναι η οργή του Θεού της, να συνέρχεται με όλα
τα βασίλεια στη γη, χρησιμοποιώντας την οργή του Θεού τον οποίο
ανήκει πάρα πολύ.
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Πιστεύει ότι κάνει το έργο του Θεού. Και πιστεύει ότι
είναι ακόμα η βασίλισσά του, αυτή που είναι παντρεμένη
μαζί του.
Ως εκ τούτου, το μήνυμα είναι, ο Θεός χρησιμοποιεί αυτή τη
γυναίκα για να τιμωρήσει τα έθνη του κόσμου από την ίδια την
οργή του που έχει παραχωρηθεί πάνω στη γυναίκα. Και πώς την
ευχαριστεί, μετά την ανάβει και την καταστρέφει από αυτούς που
αυνουσιάστηκα. λόγω του σχεδίου του Θεού.
Θυμηθείτε τα αληθινά παιδιά του πατέρα και η μητέρα είναι σε
κάθε χώρα, κάθε έθνος, κάτω από όλα τα χρώματα και τα δόγματα.
Δεν βρίσκονται μόνο σε ένα μόνο μέρος.
Το αρνί με δύο κέρατα είναι σε τύπο μια μαχητική θρησκευτική
κυβέρνηση χορηγία, η οποία είναι μια μορφή σιωνισμού που
δημιουργήθηκε από τον Σατανά.
Αποκάλυψη 17/18 "Και η γυναίκα που είδες είναι αυτή η
μεγάλη πόλη, που βασιλεύει πάνω στους βασιλείς της γης.”
Αυτή η μεγάλη πόλη αυτή τη φορά σε προφητικές εκφράσεις
είναι Washington DC ο βασιλιάς των 7Th Κεφάλι.
Αν και υπάρχει μια τριάδα των πόλεων, είναι η πόλη του
Βατικανού στη Ρώμη, την Ιταλία, την πόλη του Λονδίνου στη
Μεγάλη Βρετανία και φυσικά, Washington DC, η οποία από τον
τρόπο δεν συνδέεται με την υπόλοιπη χώρα που αποδεικνύει το
αρνί δεν είναι η γυναίκα.
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Το Βατικανό είναι το θρησκευτικό κεφάλι του αρνιού θηρίο, το
Λονδίνο είναι η οικονομική κεφαλή του κτήνους αρνί, και η
Ουάσινγκτον είναι το στρατιωτικό κεφάλι του κτήνους αρνί.
Τώρα το αρνί με τα δύο κέρατα είναι η Ουάσινγκτον και η
πόλη του Λονδίνου. Ωστόσο, η κρυφή φωνή του δράκου είναι το
Βατικανό, το οποίο είναι να καλυφθεί υπό την προτεσταντική του
οποίου και οι δύο είναι ακόμα μια ψευδή χριστιανισμό.
Τώρα, όταν λέει η γυναίκα είναι ότι η μεγάλη πόλη, που
αναφέρεται στην Ουάσιγκτον, αλλά η γυναίκα δεν είναι το θηρίο,
αυτή είναι ιππασία και τον έλεγχο του κτήνους, ή τουλάχιστον ήταν.
Η γυναίκα είναι ο λαός του έθνους που ήρθε υπό σύμβαση με
το αρνί σαν θηρίο να είναι αυτός που βόλτες το θηρίο.
Και πώς ήταν αυτή η σύμβαση ενεργοποιημένη...
“Εμείς οι άνθρωποι των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου
να σχηματίσουν μια πιο τέλεια Ένωση, την εδραίωση της
δικαιοσύνης, την ασφάλεια των εγχώριων ηρεμία, προβλέπουν την
κοινή άμυνα, την προώθηση της γενικής ευημερίας, και να
εξασφαλίσει τις ευλογίες της ελευθερίας για τους εαυτούς μας και
τους απογόνους μας, κάνουν διορίζω και να καθιερώσει αυτό
Σύνταγμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.”
Και όπως δήλωσε ο Λίνκολν 87 χρόνια αργότερα, ότι αυτό το
έθνος, υπό τον Θεό, θα έχει μια νέα γέννηση της ελευθερίας-και
ότι (είναι η) κυβέρνηση του λαού, του λαού, για το λαό, δεν
θα χαθούν από τη γη.”
Έτσι, η γυναίκα είναι η σύμβαση ανθρώπους σύμφωνο του
Θεού που είχαν τεθεί σε έλεγχο του αρνιού σαν θηρίο με σύμβαση.
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Θυμήσου, ο Άγιος λαός του Θεού είναι το Ισραήλ. Η διαθήκη
του ή η υπόσχεσή του ήταν στο Ισραήλ. Χρειάζεστε πραγματικά
ένα 2x4 πέρα από το κεφάλι για να αναγνωρίσετε ποιος το Ισραήλ
είναι πραγματικά;
Η γυναίκα είναι ιππασία το θηρίο και το 7Th επικεφαλής του
κτήνους είναι η Ουάσινγκτον, η μεγάλη πόλη που κυβερνά όλους
τους βασιλείς της γης.
Είναι οι άνθρωποι που δίνουν την υποστήριξη και την εξουσία
τους πάνω σε αυτό το θηρίο, από την εξαπάτηση και την άγνοια,
όπως το πώς αυτή είναι ιππασία και τον έλεγχο αυτό.
Αλλά το κτήνος δεν ήταν ποτέ σύμμαχός της, ποτέ δεν ήταν
φίλη της. Τον έστησε ο Θεός αυτών των ανθρώπων για να
βεβαιωθεί ότι η γυναίκα καταστράφηκε και κάηκε ολοσχερώς από
τη φωτιά.
Ως εκ τούτου, το αρνί είναι τώρα να αποκαλυφθούν ως ο
δράκος, όπως ήταν πάντα, και θέτει τα πάντα μέχρι να καταστεί
δυνατή η καταστροφή αυτής της γυναίκας.
Αυτό που είμαστε μάρτυρες είναι η ανάμειξη του Θεού, ο
οποίος υποστήριξε τη γυναίκα, καθώς και ο διάβολος που
αναμιγνύεται μέσα, παρομοιάζεται εις ένα αρνί ως το θηρίο. Και οι
δύο είναι μαζί δημιουργώντας Βαβυλώνα, σύγχυση, παραμόρφωση
και τελικά την καταστροφή.
Αποκάλυψη 18/11-24 “Στέκεται μακριά μακριά για το φόβο
του μαρτυρίου της, λέγοντας, αλίμονο, αλίμονο ότι η μεγάλη πόλη
Βαβυλώνα, ότι η πανίσχυρη πόλη! Σε μια ώρα έρχεται η κρίση σου.
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Και οι έμποροι της γης θα κλαίνε και θα θρηνούν πάνω της.
γιατί κανείς δεν αγοράζει πια τα εμπορεύματά του.
Το εμπόρευμα του χρυσού, και ασήμι, και πολύτιμες πέτρες,
και των μαργαριταριών, και πρόστιμο λινό, και μοβ, και μετάξι, και
Scarlet, και όλα thyine ξύλο, και όλα τα σκάφη τρόπο του
Ελεφαντοστού, και όλα τα σκάφη τρόπο από τα πιο πολύτιμα ξύλα,
και του ορείχαλκου, και σίδερο, και μάρμαρο ,
Και κανέλα, και αρώματα, και αλοιφές, και λιβάνι, και το κρασί,
και το πετρέλαιο, και πρόστιμο αλεύρι, και το σιτάρι, και τα θηρία,
και τα πρόβατα, και τα άλογα, και τα άρματα, και σκλάβους, και τις
ψυχές των ανδρών.
Και οι καρποί που η ψυχή σου ποθεί μετά αναχωρούν από
εσένα, και όλα τα πράγματα που ήταν φίνα και καλά αναχωρούν
από σένα, και εσύ δεν τα βρίσκεις καθόλου.
Οι έμποροι αυτών των πραγμάτων, που έγιναν πλούσιοι από
αυτήν, θα σταθούν μακριά για το φόβο του μαρτυρίου της, κλάμα
και θρήνος,
Και λέγοντας, αλίμονο, αλίμονο ότι η μεγάλη πόλη, που ήταν
ντυμένος στο λεπτό λινό, και πορφυρός, και κόκκινος, και
στολισμένος με το χρυσό, και τους πολύτιμους λίθους, και τα
μαργαριτάρια!
Γιατί σε μία ώρα, τα μεγάλα πλούτη δεν έχουν καμία σχέση.
Και κάθε shipmaster, και όλη η εταιρεία σε πλοία, και ναύτες, και
όσο το εμπόριο από τη θάλασσα, στάθηκε μακριά μακριά,
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Και έκλαιγε όταν είδαν τον καπνό του καψίματος της,
λέγοντας, ποια πόλη είναι σαν σε αυτή τη μεγάλη πόλη;
Και ρίχνουν σκόνη στο κεφάλι τους, και φώναξε, κλάμα και
θρήνος, λέγοντας, αλίμονο, αλίμονο ότι η μεγάλη πόλη, όπου
έγιναν πλούσιοι όλα αυτά που είχαν πλοία στη θάλασσα λόγω της
δαπανηρότητας της! Γιατί σε μια ώρα είναι έρημη!
Χαρείτε πάνω της, εσείς Heaven, και υμείς Αγίους Αποστόλους
και προφήτες? γιατί ο Θεός σου έδωσε εκδίκηση γι ' αυτήν.
Και ένας ισχυρός Άγγελος πήρε μια πέτρα σαν ένα μεγάλο
βράχο, και το πέταξε στη θάλασσα, λέγοντας, έτσι με τη βία θα ότι
η μεγάλη πόλη Βαβυλώνα να ριχτεί κάτω, και θα πρέπει να βρεθεί
όχι περισσότερο σε όλα.
Και η φωνή του Χάρπερς, και οι μουσικοί, και της Πάιπερ, και
τρομπέτες, δεν θα ακουστεί καθόλου σε σένα? και κανένας
τεχνίτης, για οποιοδήποτε σκάφος και να είναι, δεν θα βρεθεί πια
σε σένα. και ο ήχος μιας πέτρας δεν θα ακουστεί καθόλου σε σένα.
Και το φως ενός κεριού δεν θα λάμψει άλλο σε σένα. και η
φωνή του γαμπρού και της νύφης δεν θα ακουστεί καθόλου σε
σένα: για τους εμπόρους σου ήταν οι μεγάλοι άνδρες της γης. για
τις μαγικές σου ήταν όλα τα έθνη εξαπατημένοι.
Και μέσα της βρέθηκε το αίμα των προφητών, και των Αγίων,
και όλων όσων σκοτώθηκαν πάνω στη γη.”
Έχω δηλώσει ότι μερικοί έχουν πιστέψει η γυναίκα είναι η
καθολική εκκλησία, προφανώς με την ανάγνωση αυτού, αυτό δεν
ήταν κάποια εκκλησία. Αυτό ήταν ένα μεγάλο έθνος, ο οποίος
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συνέβαλε όλο τον πλούτο και τα αγαθά της μέσω των εξαγωγών
και των εισαγωγών σε όλο τον πλανήτη.
Μόνο ένα έθνος σε ολόκληρο τον κόσμο έχει κάνει ποτέ αυτό
ή θα μπορούσε ακόμη και να έρθει κοντά σε αυτές τις περιγραφές.
Δεν είναι άλλο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Αυτή ήταν η ευλογία και η υπόσχεση του Θεού τους να γίνει
ένα ενιαίο μεγάλο έθνος. Και δυστυχώς, μέρος αυτής της
υπόσχεσης μεταμορφώθηκε σε καταστροφή της επίσης.
Και έτσι ο Χριστιανισμός έχει εξαπατηθεί από έναν ψεύτικο Θεό.
Επιτρέπουν στους εαυτούς τους να λαμβάνονται υπό το πνεύμα της
οργής και της ζήλιας. Και υποστηρίζουν και επιθυμούν τον πόλεμο
να είναι ένας τρόπος για να σκοτώσουν τους εχθρούς του Θεού.
Το σύνθημά τους είναι, αν δεν είναι για μας είναι εναντίον μας.
Και όπως είπε στη Βίβλο, θα σε σκοτώσουν νομίζοντας ότι κάνουν
το Θεό μια υπηρεσία. Αυτό ισχύει για όλες τις θρησκείες... Αλλά και
πάλι, ποιος είναι ο Θεός τους;
Σύντομα όμως αυτό πρόκειται να αλλάξει καθώς οι άνθρωποι
θα υποφέρουν λόγω των αποφάσεων του ηγέτη τους μέσω της
αποδοχής τους, η οποία οδηγεί τους ανθρώπους στη σφαγή τους.
Τι συμβαίνει πραγματικά εδώ; Οι Ισραηλίτες του παλαιού ήταν
παντρεμένοι με τον Θεό μέχρι το διαζύγιο, και στη συνέχεια
μεταμορφώθηκε σε νέα (NEO) θρησκεία μέσα σε όλα τα μείγματα
σπόρων στο αίμα. Και YHVH παντρεύτηκε το νέο Ισραήλ.
Δηλώνει ότι αυτά τα δέκα έθνη συνασπισμού θα μισούν την
πόρνη και θα την κάνουν έρημη και θα την κάψουν με φωτιά. Και
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μετά αναφέρει ότι αυτά τα δέκα έθνη θα πολεμήσουν κατά του
αρνιού, αλλά το αρνί θα επικρατήσει.
Ανά αποκάλυψη, το αρνί εδώ ονομάζεται το μικρό αρνί, και
φαίνεται να αποκαλύψει πώς το μικρό κέρατο και το μικρό αρνί
είναι το ίδιο, όπως ο Σατανάς ή σε τύπο συγκαλύπτοντας τον εαυτό
του να παρομοιάζεται εις Χριστό.
Γνωρίζουμε ότι ο Σατανάς υπό την εξουσία του Θεού έγινε το
μικρό Κέρας που οδήγησε την αναστημένη Ρώμη και ξεκίνησε την
ιερή ρωμαϊκή αυτοκρατορία.
Τότε τα δύο τελευταία κεφάλια δημιούργησαν μια εικόνα σε
αυτό το σατανικό δράκο τέρας πάλι. Ξέρουμε ότι αυτό το κτήνος
είναι μεταμφιεσμένος στον Σατανά, και ξέρουμε επίσης ότι το αρνί
ήταν μεταμφιεσμένο.
Έτσι, το μικρό αρνί, όπως το μικρό κέρατο είναι ο Σατανάς που
λειτουργεί σε Stealth ως τη δύναμη και τη φωνή των Ηνωμένων
Πολιτειών και των βρετανικών κυβερνήσεων.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η βρετανική κυβέρνηση θα έρθουν
σε συμπαιγνία για να καταστρέψουν τους δικούς τους ανθρώπους,
ως θυσία προς τον Θεό τους. Ο Θεός τους είναι ο ίδιος Θεός που οι
άνθρωποι έχουν με τη θέλησή τους μετά. Έτσι, προετοιμάζοντας τη
δική τους θυσία, πίνοντας το δικό τους αίμα και την οργή του
κρασιού του Θεού.
Δύο από αυτά τα κεφάλια ήταν η αμερικανική και η βρετανική
κυβέρνηση. Επομένως, αυτές οι δύο κυβερνήσεις έκαναν μια
εικόνα σε αυτό το θηρίο. Επειδή είναι πραγματικά μέρος του
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Δράκου, τίποτα δεν άλλαξε ποτέ, εκτός από το δράκο πήγε στο
κρύψιμο για ένα χρόνο.
Αυτές οι δύο κυβερνήσεις δεν ήταν οπαδοί του αληθινού
βοσκού, αλλά το ψεύτικο αρνί, το μικρό αρνί ή λίγο κέρατο. Και οι
άνθρωποι με το μικρό αρνί στη θρησκεία, συμβολικά.
Το μυστήριο της ανομίας έχει ήδη αφθονούν, και μόνο αυτός
που περιορίζει θα περιορίσει μέχρι το κακό ένα θα αποκαλυφθεί.
Όπως η μυστηριώδης Βαβυλώνα.

Το μυστήριο της ανομίας είναι ο Θεός και ο Σατανάς
που εργάζονται μαζί για να εξαπατήσουν ολόκληρο
τον κόσμο.
Είτε είσαι υπηρέτης του Θεού είτε του Σατανά υπηρετείς τον
ίδιο δάσκαλο. Αυτό είναι το μυστήριο της ανομίας που έχει κρυφτεί
από την ανθρωπότητα.
Ο Θεός παντρεύεται ένα που ονομάζεται τη σύζυγό του ή το
σύμφωνο γιο, και στη συνέχεια ο Σατανάς σαγηνεύει το ίδιο και
αυτή γίνεται μια πόρνη. Η ίδια παλιά ιστορία. Ο Θεός στήνει τον
κήπο, και μετά αφήνει τον Σατανά να μπει και να αναλάβει την
κηπουρική.
Ο Θεός ήρθε σε μια Ένωση με την Εύα, και στη συνέχεια
επέτρεψε στον Σατανά να την εξαπατήσει. Έτσι, Κάιν και Abel
γεννήθηκαν από τους θεούς, αλλά ένας έπρεπε να είναι ένα αρνί
θυσίας. Ο Θεός, στη συνέχεια, ρίχνει τη γυναίκα και τον άνθρωπο
έξω από τον κήπο και έκανε το νόθο γιο της Εύας Κάιν, βασιλιά,
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και στη συνέχεια τοποθετεί ένα σημάδι πάνω του για να τον
προστατεύσει.
Τίποτα δεν έχει αλλάξει ποτέ!
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(33) Αυτός που είναι ιδιοκτήτης του
χρυσού κάνει τους κανόνες
Ως εκ τούτου, οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι θα πουλήσουν
τους δικούς τους ανθρώπους, επειδή τους έχει προσφερθεί μια
θέση στο Βασίλειο του Λούσιφερ. Αυτή είναι ακριβώς η προσφορά
μου δόθηκε στο ότι αν θα προδώσει τους ανθρώπους που θα
αποκτήσουν πρόσβαση σε ό, τι ήθελα.
Πώς μπορεί η μεγάλη πόρνη με όλη τη δύναμή της να
καταληφθεί;
Αυτό θα γίνει πιθανώς σε μια ημέρα ή ακόμα και μια
κυριολεκτική ώρα λόγω μιας συνολικής νομισματικής κατάρρευσης.
Αυτό θα καταστρέψει τους ανθρώπους που έχουν γίνει η πόρνη
μέσω της αποπλάνησης του αρνιού κυβέρνησή τους.
Πώς στον κόσμο θα μπορούσε αυτή η ομαδοποίηση των δέκα
Εθνών, τα οποία δεν έχουν ακόμη δοθεί το βασίλειό τους να
προκαλέσει μια οικονομική κατάρρευση για τις ΗΠΑ και τη μεγάλη
Βρετανία; Πολύ απλά, επιτρέποντας σε άλλα έθνη να αγοράσουν
πετρέλαιο και αγαθά μέσω εισαγωγών και εξαγωγών με κάτι άλλο
εκτός από το δολάριο.
Θυμηθείτε ότι ο ΟΗΕ έχει πραγματικά τον έλεγχο, έχουν την
εξουσία και την εξουσία. Και μέσω αυτών μπορούν να
μετατοπίσουν εκείνη την δύναμη κατά βούληση.
Όπως προαναφέρθηκε, πιστεύω ότι αυτά τα δέκα έθνη που
πρόκειται να γίνουν βασίλεια για μία ώρα είναι έθνη του
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οικονομικού συνασπισμού, και ονομάζονται BRICS έθνη. Αλλά είναι
ένα παιχνίδι με λέξεις αναφοράς, τούβλα του χρυσού.
Θυμηθείτε το κεφάλι είναι της Χρυσό?
Αυτό που διαπνέει μπροστά στα μάτια μας, είναι η Αμερική έχει
εμπιστευθεί στο δικό τους Δολάριο Fiat wherewith πιστεύουν ότι
είναι βασίλισσα, και κανείς δεν μπορεί να τους χτυπήσει από το
βάθρο τους.
Όταν η Αμερική πήρε απαλλαγούμε από το χρυσό και ασημένιο
πρότυπο που έβαζαν όλα τα αυγά τους σε ένα καλάθι ελπίζοντας
ότι θα μπορούσε να ελέγξει ολόκληρο τον κόσμο από ένα δολάριο
που είναι εντελώς ψεύτικο και δεν έχει καμία υποστήριξη πια. Στην
πραγματικότητα, είναι τόσο το χρέος που μαστίζεται ότι δεν
υπάρχει καμία αξία στο δολάριο οπουδήποτε σε αυτήν την
υδρόγειο εκτός από αυτό που οι άνθρωποι πιστεύουν.
Δυστυχώς, όπως η Αμερική και όλοι οι συνεργάτες της
πορνείας εμβαθύνουν στην άβυσσο με αυτή την ηγεμονία του
κακού, που ονομάζεται το δολάριο, και όπως η Αμερική έχει
πουλήσει το μεγαλύτερο μέρος του χρυσού της, άλλα έθνη έχουν
αρχίσει να αγοράζουν χρυσό και ασήμι σε αριθμούς ρεκόρ.
Αυτό που πρέπει να καταλάβετε, ο χρυσός και το ασήμι είναι
όλα υποτιμημένα και υποτιμούνται επειδή ο κόσμος εξακολουθεί να
ψάχνει για ένα ψεύτικο δολάριο. Έτσι, το κεφάλι ήταν από χρυσό
και τα όπλα ήταν από ασήμι.
Έτσι, αυτοί που έχουν τον έλεγχο, εκείνοι που ελέγχουν τα
χρήματα ή το αμερικανικό δολάριο είναι παράνομα προκαλούν τις
τιμές του χρυσού και του αργύρου να είναι εκατοντάδες, αν όχι
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χιλιάδες και ακόμη και δεκάδες χιλιάδες δολάρια υποτιμηθεί ανά
ουγγιά.
Ο τρόπος που το κάνουν αυτό είναι η χρήση των αμερικανικών
αγορών που επηρεάζουν τις παγκόσμιες αγορές και να
δημιουργήσει την ψευδή τιμή του χρυσού και του αργύρου. Σε
αυτές τις αγορές, έχουν αυτό που ονομάζεται GLD και SLV, το
οποίο είναι εμπορεύσιμα αποθέματα πλαστού χρυσού και αργύρου
σε χαρτί μόνο.
Το πρόβλημα είναι, λόγω του παράνομου καθορισμού των
τιμών, ο χρυσός και το ασήμι είναι πολύ χαμηλοί και οι
περισσότεροι θεωρούν ότι δεν υπάρχει καμία πραγματική αξία σε
τους.
Είναι παράξενο το πώς οι άνθρωποι βλέπουν την αξία στο
χαρτί και δεν βλέπουν την αξία σε ένα πολύτιμο μέταλλο που
παίρνει χιλιάδες ώρες ατόμων για να φέρει επάνω από τη γη. Και
θα στραφούν σε ψηφιακά και ψεύτικα μέσα όπως το πλαστικό για
να γίνουν τα αποδεκτά χρήματα.
Είδος ακούγεται σαν να είναι σε ένα μανάβικο όταν ρωτούν,
«χαρτί ή πλαστικό; "
Όλα είναι ανάποδα. Ο χρυσός και το ασήμι είναι το μόνο
πράγμα που είχε ποτέ αξία ως απτή περιουσιακό στοιχείο. Και όμως
οι άνθρωποι αγαπούν την ψευδαίσθηση ενός ψεύτικου δολαρίου
πιστεύοντας ότι έχει μεγαλύτερη αξία από κάτι που είναι πιο απτή.
Ακριβώς όπως ακολουθούν ένα ψεύτικο Χριστό, ήθελε να είναι
πραγματική.
Έτσι, ακολουθώντας την ψευδαίσθηση και αγαπώντας το ψέμα.
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Όταν GLD και SLV είναι να διαπραγματεύονται στις αγορές,
δεν είναι αλήθεια χρυσό και ασήμι. Είναι απλά χαρτί που λέει ότι
είναι χρυσό και ασήμι και είναι να πωλούνται χιλιάδες φορές
περισσότερο από ό, τι υπάρχει πραγματικό χρυσό και ασήμι
εξορύσσεται.
Το χαρτί GLD και SLV είναι τόσο ψεύτικο όσο το αμερικανικό
δολάριο, επειδή είναι η ίδια αρχή.
Και όλο αυτό το διάστημα, όπως η Αμερική συνεχίζει να
επιβάλλει την τιμή του χρυσού και του αργύρου χαμηλότερα και
χαμηλότερα, ακόμη και αν η αξία ανεβαίνει κάθε μέρα, λόγω των
επιχειρήσεων εξόρυξης και την ανάγκη για ασήμι στην υποδομή.
Οι άνθρωποι των Ηνωμένων Πολιτειών αρνούνται από
αυταπάτη να κατέχουν ακόμη και το ίδιο το πράγμα που θα
μπορούσε ενδεχομένως να τους σώσει σε μια οικονομική
κατάρρευση. Και ήταν όλα σχεδιασμένα!
Ετοιμάζονται για τη σφαγή.
Τους λένε ψέματα σε ένα μεγαλιθικά πεδίο της εξαπάτησης,
λέγοντάς τους ότι το μέταλλο δεν έχει πραγματική αξία, το οποίο
είναι παραφροσύνη.
Ο μόνος λόγος για τον χρυσό και το ασήμι δεν έχει ξεκινήσει
στα αστέρια, είναι επειδή το αμερικανικό δολάριο εξακολουθεί να
είναι το αποθεματικό παγκόσμιο νόμισμα. Και χρυσό και ασήμι είναι
να διατηρούνται κάτω από τις ορδές των πλαστών χρημάτων που
έσπευσαν στην αγορά για να αγοράσει το χρέος, τους τόνους του
χρέους.
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Καλείται, «Quantative χαλάρωση», το οποίο είναι ένα
χαριτωμένο όνομα για την παντελή αδιαφορία για την οικονομική
ευθύνη, όπου όλο και περισσότερα χρήματα τυπώνονται για να
κρατήσουν την ψευδαίσθηση ζωντανή ότι το δολάριο είναι υγιές.
Και εξακολουθεί να γίνεται από 2015, σε αυτό το βιβλίο
επανεπεξεργασία με τη μελωδία των δισεκατομμυρίων δολαρίων το
μήνα σε όλο τον κόσμο.
Ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, έθνη όπως η Κίνα, η Ινδία, η
Ρωσία και πολλά άλλα παίρνουν το πλεονέκτημα της αγοράς όλων
των χρυσού και αργύρου υπάρχει, σε αυτές τις απίστευτες χαμηλές
τιμές, ενώ η προετοιμασία τους ανθρώπους τους για την απόλυτη
κατάρρευση του αμερικανικού δολαρίου.
Αμερικανοί λένε ότι είναι άχρηστο μέταλλο και τους είπαν να
μην
προετοιμαστούν.
Και
σαν
υπάκουα
πρόβατα
δεν
προετοιμάζονται.
Αυτά τα άλλα έθνη συνειδητοποιούν μια αλήθεια ο
αμερικανικός λαός δεν ξέρει, και αυτό είναι το δολάριο είναι σιγά,
χάνοντας ως το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Και αυτά τα άλλα
έθνη γνωρίζουν πολύ καλά ότι η Αμερική θα πτωχεύσει σύντομα.
Αποθηκεύουν όλο το χρυσό και το ασήμι στα θησαυροφυλάκιά
τους για τη στιγμή που αυτό συμβαίνει. Επειδή μόλις το καθεστώς
αποθεματικού έχει αλλάξει και θα είναι πολύ σύντομα, όλος ο
πλούτος στον κόσμο θα επανέλθει σε χρυσό και ασήμι. Και για
άλλη μια φορά επαναλαμβάνω, αυτός που έχει το χρυσό κάνει τους
κανόνες.
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Η Κίνα κάθεται αυτή τη στιγμή στο χείλος της αλλαγής
ολόκληρης της παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Έχουν πάντα μια
εξυπνάδα και έξυπνοι άνθρωποι γνωρίζουν πώς να σκέφτονται
μπροστά όχι από την άποψη των ετών, αλλά εκατοντάδες χρόνια,
σκέφτονται ακόμη και μπροστά από την άποψη των χιλιάδων ετών.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποτελούν ήδη αυτό το
οικονομικό συνασπισμό των Εθνών. Δεν μπορεί να λειτουργήσει
μέχρι το παγκόσμιο νόμισμα να αλλάξει και να απομακρυνθεί από
την Αμερική.
Εκτιμώντας ότι η Αμερική έχει χάσει κάθε πραγματική
φορολογική ταυτότητα ευθύνης και μπορούν μόνο να σκεφτούν
μπροστά για τις ημέρες και τις περισσότερες εβδομάδες.
Μόλις όλος ο πλούτος επανέρχεται στο αρχικό μέταλλο,
δηλαδή πραγματικά χρήματα, τότε εκείνοι που κατέχουν το
μέταλλο θα γίνει ο πλούσιος του κόσμου, και εκείνοι που κατέχουν
το δολάριο θα πρέπει να βιαστούν, λεηλασία και καίγονται με
φωτιά.
Το ίδιο πράγμα που ομιλείται ως προς το τι πρόκειται να συμβεί
στην πόρνη, η οποία ειρωνικά είναι κάτι που συμβαίνει πάντα όταν
ένα έθνος καταστρέφεται οικονομικά.
Οι πόλεις θα καούν με τη φωτιά. Η βία θα είναι παντού στους
δρόμους. Και το έθνος θα μετατραπεί σε μια τρελή χώρα τύπου
Max.
Είμαστε μάρτυρες όλων αυτών που σχηματίζουν ακριβώς
μπροστά στα μάτια μας, και οι Αμερικανοί εξακολουθούν να ζουν
στην Αλίκη και τη χώρα των θαυμάτων σκέψης τίποτα δεν μπορεί
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να συμβεί σε αυτούς, είμαστε Αμερική, είμαστε βασιλιάς/βασίλισσα
του κόσμου.
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(34) Κομμουνιστική ανάληψη
Η Αμερική είναι τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρέη. Ένα χρέος
που δεν μπορεί ποτέ να εξοφληθεί. Η Αμερική έχει 100.000.000
ανθρώπους σε κάποιο είδος των γραμματοσήμων τροφίμων ή άλλα
παρόμοια προγράμματα που τους κρατούν ζωντανούς.
Έχει γίνει ένα έθνος σκλάβων όπου οι άνθρωποι εξαρτώνται
από την κυβέρνηση για να εξυπηρετηθούν.
Ανακοίνωση 8 σημεία για το πώς σοσιαλισμός έφερε σε ένα
έθνος, και πώς αυτό έχει γίνει για τους ανθρώπους.
1) Healthcare-έλεγχος της υγειονομικής περίθαλψης και εσύ
ελέγχεις τους ανθρώπους.
2) φτώχεια – Αυξήστε το επίπεδο της φτώχειας όσο το
δυνατόν πιο ψηλά, οι φτωχοί άνθρωποι είναι εύκολο να ελεγχθούν
και δεν θα επαναστατήσει επειδή χρειάζονται νομισματικά ή αγαθά
για να τους βοηθήσει να παραμείνουν ζωντανοί.
3) χρέος-αύξηση του χρέους σε ένα μη βιώσιμο επίπεδο. Με
αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αυξήσετε τους φόρους, και αυτό θα
προκαλέσει περισσότερη φτώχεια.
4) Έλεγχος πυροβόλων όπλων-Αφαιρέστε τη δυνατότητα να
αμυνθούν από την κυβέρνηση. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να
δημιουργήσετε ένα αστυνομικό κράτος.
5) πρόνοιας-να αναλάβει τον έλεγχο του κάθε πτυχή της ζωής
τους (τρόφιμα, στέγαση, και το εισόδημα).
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6) εκπαίδευση-Πάρτε τον έλεγχο του τι οι άνθρωποι διαβάζουν
και να ακούσετε-να αναλάβει τον έλεγχο του τι μαθαίνουν τα
παιδιά στο σχολείο.
7) θρησκεία-Αφαιρέστε την πίστη σε μια ανώτερη δύναμη από
την κυβέρνηση και τα σχολεία.
8) ταξική εχθροπραξία-χωρίστε τους ανθρώπους στους
πλούσιους και τους φτωχούς. Αυτό θα προκαλέσει περισσότερη
δυσαρέσκεια και θα είναι ευκολότερο να φορολογεί τους πλούσιους
με την πλήρη υποστήριξη των φτωχών.
Όπως δήλωσε ο John F Kennedy κάποτε, δεν σκέφτονται τι η
χώρα σας μπορεί να κάνει για σας, αλλά τι μπορείτε να κάνετε για
τη χώρα σας.
Αυτό έχει από καιρό καταστράφηκε για τη Σοσιαλιστική
ημερήσια διάταξη των ανθρώπων που ορδές σε κλουβιά,
περιφραγμένο πόλεις, και τρέφονται σαν ζώα, μέχρι την ημέρα που
δεν υπάρχουν περισσότερα χρήματα ή τρόφιμα αριστερά.
Και δεν θα μπω καν στην έλλειψη ηθικής που παρουσιάζεται
πάντα κατά τη διάρκεια μιας Σοσιαλιστικής ατζέντας. Αυτό αφαιρεί
το αληθινό ηθικό δικαίωμα και το πάθος να κάνει ό, τι είναι σωστό
και να τιμήσει ο ένας τον άλλο και αντ ' αυτού φέρνει σε μια
κατάσταση της αστυνομίας της συνολικής βάρβαρη ελέγχου
καταστρέφοντας θεϊκό δικαίωμα, μετατρέποντας τους ανθρώπους
σε ζώα του πάθους και της λαγνείας και όχι πολιτισμένοι άνθρωποι.
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(35) Σε μόνο μία ώρα
Iσε μια ώρα, δεν θα καταλήξει σε τίποτα. Και εδώ θα
αρχίσω να ολοκληρώνω αυτή την κατάθεση και δήλωση.
Μια ώρα είναι το μόνο που χρειάζεται για τα χρήματά μας να
γίνει άνευ αξίας και όλες οι νομισματικές πράξεις του υπολογιστή
παύουν να λειτουργούν. Όχι άλλες πιστωτικές κάρτες, όχι άλλες
χρεωστικές κάρτες. Όχι άλλο τζάμπα φαγητό, όχι άλλα τζάμπα
λεφτά. Όλα χάθηκαν σε μία ώρα και η οικονομία θα πάψει να
λειτουργεί.
Τα παντοπωλεία θα αδειάσουν σε όλη τη χώρα μέσα σε λίγα
λεπτά και δεν θα συμπληρωθούν ξανά. Όλα θα ακινητοποιηθούν.
Οι ταραχές θα σχηματίσουν σε κάθε μεγάλη πόλη και οι πόλεις
θα καούν ολοσχερώς. Οι στρατοί θα χτίσουν υπό στρατιωτικό νόμο,
και δεκάδες εκατομμύρια θα σκοτωθούν απλά προσπαθώντας να
επιβιώσουν.
Και όλα αυτά θα συμβούν, όταν αυτά τα δέκα έθνη
κηρύσσονται δικαιώματα ως οι πραγματικοί πλοίαρχοι του
οικονομικού μπλοκ όπου ένα νέο χρήμα, πιθανότατα το κινεζικό
γιουάν θα γίνει το νόμισμα του κεντρικού παγκόσμιου
αποθεματικού που θα επιφυλάσσεται από χρυσό και ασήμι.
Και αυτές οι δέκα βασιλείς ή έθνη θα δοθεί αυτή την εξουσία
από την εικόνα, δηλαδή τα Ηνωμένα Έθνη παράδοση της εξουσίας
του ΔΝΤ σε αυτό το νέο οικονομικό μπλοκ για λίγο καιρό.
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Ωστόσο, ας αρχίσουμε να επανεξετάσει ορισμένες ιστορικές
πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην κατανόηση του τι συμβαίνει.
Και μία από τις πρώτες πράξεις αυτού του παγκόσμιου
κυβερνώντος οργάνου ήταν να δημιουργήσει το ομόσπονδο κράτος
του Ισραήλ για να σιγουρευτεί μια και καλή ότι κανείς δεν
καταλαβαίνει, «ότι το Ισραήλ για το τέλος του χρόνου ήταν πάντα
η μεγάλη Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες,» από την αρχή.
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(36) Ρωσική αρκούδα ζωντανεύει
Ωστόσο, αυτό που οι άνθρωποι δεν βλέπουν ούτε μπορούν να
κατανοήσουν, λόγω της μεγάλης εκτυφλωτικής επίδρασης αυτού
του σχεδίου, είναι ότι αμέσως μετά την απόπειρα να συσταθεί η
Ένωση των Εθνών, που απέτυχε, κάτι άλλο συνέβη δίπλα-δίπλα
σε αυτό το απίστευτο κώδικα. Ο Βλαντιμίρ Λένιν έγινε η ρωσική
δύναμη το 1922.
Γιατί είναι αυτό σημαντικό;
Αυτό που πολλοί δεν καταλαβαίνουν είναι το πραγματικό θηρίο
είναι η Βαβυλώνα ρωμαϊκό θηρίο. Και αυτό που πολλοί δεν
αναγνωρίζουν είναι όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ηττήθηκε πήγε
υπόγεια και κρύφτηκε.
Ο Καίσαρα της Ρώμης πήγε στη Ρωσία. και άλλα μέρη σε
όλο τον κόσμο. Τους μετονόμασε τους Τσάρους. C-ZARS =
Καίσαρα.
Αυτό έπρεπε να κρυφτεί για το απώτερο σχέδιο για την
εργασία, έτσι ώστε η επανάσταση των Μπολσεβίκοι συνέβη 1919.
Αυτό που συνέβη ήταν, η επανάσταση είχε ανατρέψει
τσάρος/Τσάρος Νικόλαος β ' της Ρωσίας. Ήθελαν να σιγουρευτούν
ότι κανείς δεν θα καταλάβει το σχέδιο.
Αυτό που οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν είναι ο Νικόλαος
της Ρωσίας και ο Κάιζερ Βίλχελμ ο Μέγας στρατηγός της Γερμανίας
κατά τη διάρκεια του α ' Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν οι εγγονοί της
βασίλισσας Βικτώριας του Βασιλικού Δαβίδ Βασιλείου.
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Έτσι, η πραγματική φύση του σπιτιού του Windsor στην
Αγγλία ήταν το σπίτι του Ανόβερου και το Μπατόν-burgs. Το
Ισραήλ ενώθηκε με το θηρίο και τώρα έχει ενωθεί όλα μαζί.
Αλλά γιατί η Ρωσία είναι σημαντική, επειδή η αληθινή Ρωμαϊκή
Αυτοκρατορία είναι ακόμα εκεί κρύβονται κάτω από το τραπέζι.
Είναι ακόμα εκεί και τώρα αρχίζουν να αποκαλύπτονται από
τότε που η κομμουνιστική Ρωσία είχε καταρρεύσει.
Και τώρα ο ηγέτης τους, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ένας
ορθόδοξος Χριστιανός της Ανατολής, και η Ρωσία δεν είναι πλέον
κομμουνιστική, αλλά αυτός ο ρόλος πέφτει στα χέρια των
Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πάντα είναι ανάποδα, εξαιτίας του
μεγάλου ψεύδους.
Η Ρωσία είναι το κλειδί!
Πιστεύετε ότι είναι απλά μια σύμπτωση ότι η Ρωσία έγινε μια
υπερδύναμη δίπλα από το πραγματικό Ισραήλ κατά τη διάρκεια του
σταδίου μετάβασης των δύο αδελφών σύμφωνο του Ισραήλ;
Τους προμήθευσαν τα όπλα που οδήγησαν στην κατάσταση
της υπερδύναμής τους από τους μυημένους της Δύσης. Όλα έγιναν
για να εκπληρώσει το σχέδιο.
Υπάρχει ένας στίχος στην Αγία Γραφή μέσω των Ψαλμών που
μιλάει για δέκα έθνη που αυξάνονται για να καταστρέψουν το
Ισραήλ, αυτό το μπλοκ των Εθνών δεν έχει έρθει ποτέ μαζί πριν,
ακριβώς όπως τα δέκα τελευταία δάχτυλα των ποδιών και τα
κέρατα στην αποκάλυψη. Ως εκ τούτου, γνωρίζουμε ότι δεν είναι
ιστορική, αλλά φουτουριστικό.
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Η πραγματική τους ταυτότητα είναι κρυμμένη επειδή τα
ονόματα θα αποκαλύψουν ποιοι είναι, ως έθνη της Ανατολής
καθώς επίσης και συνδυασμένα με τα μικρότερα έθνη, Σίδηρος
αναμεμειγμένος με πηλό, ή στρατιωτική δύναμη που αναμιγνύεται
με την οικονομική δύναμη.
Ωστόσο, αναφέρει, μεταξύ αυτών των Εθνών, ένα λαό γνωστό
ως Assur θα αυξηθεί για να τους βοηθήσει. Αυτό είναι ένας
αναγραμματισμός, όπως θα αναγνωρίσετε ότι η λέξη Assur
αντιστραφεί είναι, Russy, η οποία είναι το πώς η χώρα
χρησιμοποιείται για να γραφτεί στο Μεσαίωνα, όταν η Βίβλος
δημιουργήθηκε, "RUSSA.'
Σκεφτείτε το όνομα και την ορθογραφία αυτής της χώρας και
πώς ήρθε κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, και η Βίβλος συμβαίνει
ακριβώς να αποκαλύψει αυτό το ακριβές όνομα γραμμένο ως
αναγραμματισμός.
Πολύ βολικό, δεδομένου ότι αυτά τα πράγματα ήταν όλα
γραμμένα κατά τη διάρκεια του ίδιου χρόνου εντός των γραφών
μεταξύ του 13ου και 18ου αιώνα.
Έτσι, ενώ το Ισραήλ ως Μανασσή ή τις Ηνωμένες Πολιτείες
ανεβαίνει στην εξουσία στο τέλος του α ' Παγκοσμίου Πολέμου, και
ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος μια άλλη δύναμη ταυτόχρονα
αυξάνεται επίσης, ονομάζονται Ρωσία, Russe ή ASSUR.
Γιατί είναι αυτό σημαντικό; Επειδή το ίδιο το Ισραήλ ποτέ δεν
κατάλαβε ότι είχαν συσταθεί για την πτώση. Όλα αυτά έγιναν
επειδή πίστευαν ότι είχαν τον νόμιμο κανόνα ως δύναμη της γης.
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Ακόμη και τώρα υπάρχουν εκείνοι βαθιά μέσα στην κυβέρνηση
που αγωνίζονται για να αναπτύξουν μια ηγεμονία, Παγκόσμιος
έλεγχος δύναμης, αλλά τώρα ο μεγαλύτερος αντίπαλός τους είναι
Ρωσία και Κίνα, και οι δύο έρχονται σε ένα σύμφωνο με το ένα
άλλο από τα ανατολικά του ήλιου που ανατέλλει.
Αυτό που δεν καταλαβαίνει το Ισραήλ είναι ότι είναι η μεγάλη
πόρνη, και θα καταστραφούν από δέκα έθνη που θα ενωθούν για
μία ώρα.
Αυτοί είναι οι ίδιοι δέκα έθνη που ομιλούνται στους Ψαλμούς,
οι οποίοι ενώνονται από ASSUR/Russe ακόμα κι αν τα ονόματα
αυτών των δέκα Εθνών αντιπροσωπεύουν τα παλαιότερα μέρη,
αποκαλύπτουν το σύγχρονο ομόλογό τους, αλλά μόνο Russy
αποκαλύφθηκε ως αναγραμματισμός για να κρατήσει το μυστικό
μακρυά από το Άνθρωποι.
Αυτά τα δέκα έθνη ενώνονται ενωμένα για έναν μόνο λόγο,
και αυτό είναι να αφαιρέσει το Ισραήλ από το πρόσωπο της γης ότι
το όνομά τους αφαιρείται για πάντα. Θα μισούν το Πόρνη. Αν
ήξερες πραγματικά τι έκανε η Αμερική στον υπόλοιπο κόσμο, θα
καταλάβαινες εντελώς.
Το πρόβλημα είναι, ο καθένας κοιτάζει επίμονα το δόλιο έθνος
στη Μέση Ανατολή ότι τα Ηνωμένα Έθνη δημιούργησαν ακριβώς
για αυτήν την αιτία, και κανείς δεν καταλαβαίνει αυτή η
προγραμματισμένη προφητεία είναι εναντίον της Μεγάλης
Βρετανίας και κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ενώ ο καθένας εξετάζει την έρημο της μια δέσμη των νομάδων
της Μέσης Ανατολής, λίγοι έχουν τα μάτια για το τι συμβαίνει
ακριβώς στην πίσω αυλή τους.
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Και το ενδιαφέρον πράγμα είναι, σχεδόν κάθε γενικός
Πρόεδρος των Ηνωμένων Εθνών έχει κομμουνιστική ή συνδέεται
με τη Ρωσία και την Ασία ή άλλες σοσιαλιστικές ημερήσιες διατάξεις,
καμία από αυτές δεν ανήκουν στο κωδικοποιημένο Ισραήλ, ποτέ!
Πιστεύετε πραγματικά ότι το κίνητρο των Ηνωμένων Εθνών
είναι να εξασφαλίσει την εξουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και να
τους επιτρέψει ηγεμονία; Καμία πιθανότητα!
Αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα Ηνωμένα Έθνη παράγουν όλο
και περισσότερη δύναμη και αργά στρέφονται εναντίον των
δημιουργών τους.
Αυτό από τον τρόπο είναι ήδη έρχεται σε μια κορύφωση, όπως
τα Ηνωμένα Έθνη ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος όλων των
παγκόσμιων σταθμών παραγωγής ενέργειας. Παγκόσμια υγεία,
παγκόσμια οικονομία, και το παγκόσμιο δικαστήριο κ. λπ.
Ο λόγος που η Ρωσία αντιστέκεται στην ηγεμονία του
Ισραήλ/των Ηνωμένων Πολιτειών, και τώρα στην Ευρώπη, είναι
επειδή ο Ρας δεν είναι η Ευρώπη που εκπληρώνει το πραγματικό
σχέδιο.
Και αυτό είναι, η πόρνη πρέπει να αφαιρεθεί και να
καταστραφούν, ενώ η εικόνα αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο. Και
αυτό θα γίνει όλα οικονομικά, ακόμη και χωρίς έναν πυροβολισμό
που πυροβολείται για να μιλήσει, μέσω αυτού που καλείται τώρα
BRICS έθνη, που αρχίζει στην Ανατολή, η οποία σύντομα θα γίνει
δέκα έθνη από σε όλο τον κόσμο.
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(37) Ο Εωσφόρος ανατέλλει από την
Ανατολή.
Τώρα να το θυμάστε αυτό, καθώς η πραγματική δύναμη που
θα εξελιχθεί σε αυτή τη γη, θα προκύψουν από την Ανατολή.
Σε όλο τον κόσμο, το αστέρι το πρωί είναι στο εταιρικό
λογότυπο που είναι πιτσίλισμα στα πρόσωπά μας όλη την ώρα.
Αυτά τα διακριτικά και μοτίβα που η χρήση της εταιρείας σε όλο
τον πλανήτη αποκαλύπτουν το ανερχόμενο αστέρι ανάμεσα σε δύο
βουνά ή την άνοδο του ήλιου.
Η άνοδος του ήλιου ήταν και ήταν πάντα η λατρεία του
Λούσιφερ, του Θεού της Ανατολής. Τα δύο βουνά είναι τα δύο
βασίλεια, τα θηρία βασίλεια και στη συνέχεια το Βασίλειο του
Λούσιφερ να αποκατασταθεί και πάλι.
Ωστόσο, ο Ιησούς μας προειδοποίησε ακόμη, ότι θα υπάρχουν
ψευδείς Χριστού, ακόμη και εκείνοι που λένε, ότι ο Ιησούς ήταν ο
Χριστός και θα εξαπατήσει πολλούς.
Είχαμε προειδοποιήσει για το μεγάλο ψέμα, είχαμε
προειδοποιήσει για την ψευδή Χριστού, και όμως οι άνθρωποι
εξακολουθούν να κάνουν τα στραβά μάτια σε ό, τι συμβαίνει, διότι
δεν καταλαβαίνουν τον κώδικα στη Βίβλο.
Αυτό θα δημιουργήσει συνολική νομισματική διαταραχή σε όλη
την υδρόγειο και σε μία ώρα με το θηρίο, την ηγεμονία του
δολαρίου και την κυριαρχία και την υπεροχή θα καταστραφεί.
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Επειδή δεν είναι πλέον αυτοί που κατέχουν το πραγματικό χρυσό
και ασήμι, το μόνο που θα έχουν είναι άχρηστο χαρτί.
Αυτό είναι το μόνο που πρέπει να συμβεί για την πόρνη να
καταρρεύσει και να γίνει έρημη και άπορους.
Ότι σε μία ώρα θα δηλωθεί ότι το αμερικανικό δολάριο δεν
είναι πλέον το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, και ότι δέκα έθνη
θα γίνουν τα νέα έθνη του παγκόσμιου οικονομικού συνασπισμού,
wherewith όλα τα χρήματα θα επανέλθουν σε χρυσό και ασήμι. Και
το δολάριο θα γίνει άχρηστο.
Οι φίλοι μου δεν θα χρειαστούν μέρες, εβδομάδες ή μήνες. Ο
χρόνος για την προετοιμασία εμφανίζεται τώρα, ενώ όλοι
κοιμούνται.
Όλα αυτά σχηματίζονται ακριβώς μπροστά στα μάτια μας,
αλλά η υπερηφάνεια των ανθρώπων, η ηθική έλλειψη, η υποκρισία
και το πείσμα δεν θα τους επιτρέψουν να δουν το προφανές,
επειδή έχουν ενώσει τις αμαρτίες της χώρας στην αποδοχή κάθε
μορφής κακής συμπεριφοράς, την οποία αυτή η χώρα δεν θα
έχουν επιτραπεί πριν.
Ακριβώς με τη διαμόρφωση σε ένα οικονομικό μπλοκ, αυτά τα
έθνη θα προκαλέσει την καταστροφή των ΗΠΑ μαζί με όλες τις
χώρες που εξαρτώνται αποκλειστικά από το δολάριο ως
δεσμευμένο νόμισμα σε κάποια μορφή χωρίς έναν πυροβολισμό
που τροφοδοτούνται από το μέρος κανενός.
Και πάλι, στην αποκάλυψη 18, δηλώνει, αυτή, η πόρνη
κάθεται στην κορυφή του κόσμου ως βασίλισσα πιστεύοντας ότι
κανείς δεν μπορεί να την αποθρόνο.
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Όταν μιλώ με τους ανθρώπους όλη την ώρα λέγοντάς τους να
προετοιμαστούν, ακούω το ίδιο πράγμα. Τίποτα από αυτά δεν θα
συμβεί γιατί είμαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες και κανείς δεν μπορεί
να μας αποκάνει.
Οι φίλοι μου ο γραφικός χαρακτήρας είναι ήδη στον τοίχο, το
μόνο πραγματικό ερώτημα είναι όταν όλα αυτά θα συμβεί. Αλλά
όταν έρθει εκείνη η μέρα, έχετε μια ώρα για να πάρετε το σπίτι
σας σε τάξη.
Ξέρετε τι είναι ειρωνικό για όλα, είναι η ίδια ιστορία
χειρογράφου που δόθηκε στη Βίβλο, αυτό συνέβη όταν ο εγγονός
του Ναβουχοδονόσορ είδε την ίδια γραφή μυστικιστικά
εμφανίζονται στον τοίχο, λέγοντας mene mene Tekel Upharsin, το
οποίο σήμαινε, το βασίλειό σας θα είναι διχασμένη και δοσμένη
στους Μήδοι και Πέρσες.
Και εκείνη τη νύχτα, το έθνος της Βαβυλώνας καταστράφηκε
από τα βασίλεια των Μήδοι και των Περσών. Εκείνη τη νύχτα...
(μία ώρα;)
Οι φίλοι μου όλα φαίνονται μάταια, φαίνεται σαν να μην
υπάρχει ελπίδα, αλλά υπάρχει ελπίδα και πάντα θα είναι ελπίδα δεν
έχει σημασία τι θα συμβεί.
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(38) Ο περιορισμός
Πριν τελειώσω θέλω να πω κάτι. πριν από 25 χρόνια, μου
αποκαλύφθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρησιμοποιηθούν για
να φέρει εμπρός αυτό που ονομάζεται η νέα παγκόσμια τάξη. Είπα,
αφού αποκάλυψε τον κώδικα, ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ.
Δεν θα υπάρξει νέα παγκόσμια τάξη. Ο όρος "νέος κόσμος"
αναφέρει το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέκαθεν
αποκαλούσαν τον νέο κόσμο όταν έφυγαν από την Ευρώπη και τη
Βρετανία του παλαιού κόσμου.
Όποιος ανάγνωση γραφής μου για το παρελθόν πολλές
δεκαετίες ξέρει ότι έχω δηλώσει απόλυτη, δεν θα υπάρξει νέα
παγκόσμια τάξη.
Οι ΗΠΑ τελικά θα ωθήσει μακριά τα Ηνωμένα Έθνη από τη
χώρα τους, η ίδια η εικόνα που βοήθησαν να δημιουργηθεί, επειδή
κάτι μοναδικό επρόκειτο να συμβεί. Κάπως, με κάποιο τρόπο οι
Ηνωμένες Πολιτείες θα ξυπνήσουν για να συνειδητοποιήσουν ότι
κατευθύνονται προς τη λάθος κατεύθυνση.
Δεν γνωρίζω κανέναν άλλο εκτός από εμένα, ο οποίος
αποκάλυψε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα καταργηθούν από τις
"νωμένες Πολιτείες.
Ακόμη και μετά από ολόκληρη τη χώρα και την κυβέρνηση
που έχει καθοδηγείται από Neo μειονεκτήματα που θέλουν
απεγνωσμένα Αμερική να γίνει ηγεμονία. Τίποτα απ ' όλα αυτά δεν
θα μπορούσε να συμβεί ποτέ.
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Έχω υπαινίχθηκε σε αυτό όλο αυτό το βιβλίο, ότι θα αυξηθεί
ένας άνθρωπος που θα αναλάβει τον έλεγχο των Ηνωμένων
Πολιτειών για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Το καθήκον του είναι
σαφές... Ακριβώς όπως ο Εωσφόρος έστειλε προφήτες στο Ισραήλ,
αυτό ήταν πάντα μέρος της συμφωνίας.
Στο τέλος του χρόνου ένας προφήτης θα σταλεί στο Ισραήλ
για να δώσει στους ανθρώπους μια ακόμη ευκαιρία να αλλάξουν.
Αυτός ο προφήτης θα κάνει σπουδαία πράγματα, αλλά θα είναι
μισητός από πολλούς.
Είναι πεποίθησή μου ότι το έργο του θα ξεκινήσει και στη
συνέχεια μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα θα τελειώσει
στις 4 ΙουλίουTh 2020, όπου θα έχει φέρει το έθνος πίσω στις
αρχικές αρχές του. Θα είναι ευλογημένο, θα αναπτυχτεί, και θα
προστατευθεί.
Και εκείνη τη στιγμή, αφού όλα αυτά έχουν γίνει, την ημέρα
που οι Αμερικανοί αποκαλούν ανεξαρτησία, θα ζητωκραυγάζουν ότι
η χώρα έχει πράγματι επανέλθει και επέστρεψε στη δόξα της.
Θα πουν ότι η ειρήνη και η ασφάλεια έχουν επιστρέψει, επειδή
η χώρα θα έχει γίνει ισχυρή και προστατευμένη πάλι. Δυστυχώς, η
Βίβλος μιλάει τότε για αυτή τη φορά λέγοντας,
Η Θεσσαλονικείς 5/3 "Για το πότε θα πουν, την ειρήνη και την
ασφάλεια? στη συνέχεια, ξαφνική καταστροφή τους έρχεται σε
αυτούς, όπως η αγωγή σε μια γυναίκα με το παιδί? και δεν θα
ξεφύγουν.”
Θυμηθείτε, δήλωσα ότι ο άνθρωπος που θα προκύψει για να
ωθήσει πίσω τον άνθρωπο της αμαρτίας, θα πρέπει να ονομάζεται ο
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περιορισμός. Αλλά θα είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Πιστεύω
ότι ξέρω ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος από 2015, και θα τον
αποκαλύψει με το όνομά του στο τελευταίο βιβλίο μου, "η
απαγορευμένη κληρονομιά των θεών."
Ακόμα κι αν αυτό θα είναι μια μεγάλη ευλογία, πολλοί θα
μισούν και να περιφρονούν αυτόν τον άνθρωπο, επειδή είναι
αποκαλυπτικό αμαρτίες και την ασχήμια τους. Θα τον θέλουν
νεκρό. Έχουν μάθει να αγαπούν τις διαστροφές τους και δεν θα
αλλάξουν.
Ωστόσο, αυτό που πρόκειται να κάνει είναι να επιτραπεί η
πραγματική παιδιά αρκετό χρόνο για να αφυπνίσει πριν να είναι
πολύ αργά, διότι η συγκομιδή θα έρθει αμέσως μετά την ξαφνική
καταστροφή.
Αυτό μπορεί να είναι η μόνη ευκαιρία να αλλάξει, όπως τόσα
πολλά από τα πραγματικά παιδιά του πατέρα και της μητέρας έχουν
εξαπατηθεί, επειδή δεν είναι ξύπνιοι, αυτό θα επιτρέψει λίγο
περισσότερο χρόνο για να κάνουν τις αλλαγές που είναι
απαραίτητες πριν να είναι πολύ αργά και ο καθένας είναι
ανασπαρμένος.
Ο πατέρας και η μητέρα έχουν τελικά τον έλεγχο πάνω από τις
ψυχές μας δεν έχει σημασία τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο, αν
είστε ένας από τους θεϊκούς μυστικούς σπόρους κήπο.
Άκου, πρέπει να εμπιστευτείς τον αληθινό πατέρα και μητέρα
και να σταματήσεις να ακολουθείς ψεύτικους θεούς. Ο Ιησούς ήρθε
να εισαγάγει τον πατέρα στα παιδιά του? τα παιδιά του δεν τον
είχαν γνωρίσει ποτέ πριν, ενώ σε αυτή τη μορφή, ενώ ήταν
αποκομμένοι από τη μνήμη της ψυχής τους.
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Αν είστε πραγματικά εμπιστοσύνη στον πατέρα σας θα είναι
πνευματικά
και
ακόμη
και
σωματικά
προστατεύονται
προετοιμασμένοι για τη συγκομιδή. Ο αληθινός πατέρας και η
μητέρα μας δεν είναι έξω για να καταστρέψουν, αλλά για να
βοηθήσουν να βοηθήσει και να αφυπνίσει τα παιδιά τους, αλλά δεν
θα αναγκάσει τη θέλησή τους σε κανέναν.
Το έργο μου σε αυτή τη σειρά των βιβλίων είναι απόδειξη ότι,
ακόμα κι αν είμαι «α-κανείς» της επιρροής ή της εξουσίας. Είμαι
ακριβώς σαν κι εσένα. Μου δόθηκε ένα μεγάλο πάθος για την
αποκατάσταση της αλήθειας για τον πατέρα και τη μητέρα και να
προσπαθήσει να οδηγήσει τα παιδιά πίσω σε αυτούς. Είναι ένα
μεγάλο έργο, δεν υπάρχει ανθρώπινη ή σωματική ανταμοιβή. Αλλά
είναι κάτι που μου δόθηκε να κάνω στη ζωή μου.
Ωστόσο, είμαι ένας πραγματικός σπόρος του πατέρα και της
μητέρας, ένα θεϊκό παιδί των πραγματικών γονέων. Και παρόλο
που δεν έχω εξουσία ή εξουσία εδώ, έχω μια μεγάλη κληρονομιά
που με περιμένει όπως κι εσείς.
Εγώ και ο πατέρας μου είμαστε ένα!
Αν συνεχίσεις να το επαναλαμβάνεις, θα αρχίσεις να νιώθεις
την πραγματική δύναμη και εξουσία όλων των κόσμων μέσα στην
ψυχή σου. Και μετά μπορείς να ξυπνήσεις.
Ζούμε σε τρομερές σκοτεινές εποχές από την προοπτική του
κόσμου, αλλά ζούμε σε καταπληκτικούς χρόνους, αν είστε ένας
από τους σπόρους έτοιμοι για τη συγκομιδή. Και αν όχι, είναι ώρα
να ετοιμαστούμε.
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Αυτός ο κόσμος θα γυρίσει πίσω και θα ξαναγίνει. Θα περάσει
από δραματικές και βίαιες στιγμές, όπως κάνει πάντα όταν ο
Εωσφόρος έρχεται στο σημείο όπου είναι έτοιμος να δημιουργήσει
το βασίλειό του και πάλι, το οποίο είναι ένα 1000-ετή διαρκή
χρόνο-βρόχο.
Τελικά αυτή η ολόκληρη διαδικασία θα τελειώσει πράγματι
όταν οι αληθινοί σπόροι έχουν επιστρέψει στο σπίτι.
Αυτό που σας έχω αποκαλύψει είναι πως ο κόσμος μας είναι
μια προσομοίωση και όλα ελέγχονται με βάση το απατηλό
πρόγραμμα Matrix.
Ωστόσο, είστε πραγματικοί, ο πραγματικός σας μέσα σε αυτό
το περίβλημα της σάρκας και του αίματος, είναι μια ψυχή, που
συνδέεται με μια θεϊκή πραγματικότητα που είναι τόσο πολύ
μεγαλύτερη από οτιδήποτε θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί κανείς.
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(39) Η ημέρα του κυρίου
Τώρα μπαίνουμε στο μέρος που δεν έχω ασχοληθεί, τι
πραγματικά είναι η ημέρα του Κυρίου και ποιος πραγματικά είναι ο
κλέφτης στη νύχτα που έρχεται φέρνοντας μεγάλη οργή και την
καταστροφή;
Οι φίλοι μου ένας πλανήτης επιστρέφει στο ηλιακό μας
σύστημα και σύντομα θα είναι εδώ. Αυτός ο ίδιος πλανήτης
ταξιδεύει σε μια 3600-ετή τροχιά, και όταν επιστρέφει φέρνει
μεγάλη καταστροφή.
Αυτός ο πλανήτης ονομάζεται Nibiru. σύμφωνα με τα αρχαία
κείμενα. Θα έρθει ως κλέφτης μέσα στη νύχτα επειδή η επιστροφή
του θα έρθει γύρω από τον ήλιο που δεν έχει δει πραγματικά ποτέ
λόγω της περίεργης ελλειπτικής τροχιάς του, και έπειτα όπως
μαγικός μια ημέρα θα εμφανιστεί.
Αυτός ο πλανήτης θα προκαλέσει μεγάλη καταστροφή στο
ηλιακό μας σύστημα, όπως έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν.
Και όπως είπα νωρίτερα, η προφητεία είναι απλά μια επανάληψη
του τι έχει ήδη συμβεί. Αυτός ο πλανήτης και τα φεγγάρια του θα
φέρει την πλήρη καταστροφή της γης, όπως φαίνεται από την
κάρτα παιχνιδιών Illuminati, η ταινία τελειώνει, πίσω μερικά
κεφάλαια.
Αυτό είναι το τέλος του προγράμματος και αντί της γης κινείται
προς την πρώτη ηλικία και πάλι ονομάζεται, «Υδροχόος», όπως
αυτό που χρησιμοποιείται για την ώρα και το χρόνο και πάλι, το
πρόγραμμα άλλαξε.
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Διαβάστε το βιβλίο μου που ονομάζεται, "Ο χρόνος-βρόχος
χρονικά”
Γη θα χρόνο-ταξίδι πίσω κατά μία έννοια, λέω κατά μία έννοια,
επειδή δεν πάει πραγματικά πίσω, ξεκινά ακριβώς από την αρχή και
πάλι σε αυτό το μέρος για την καταγραφή που ονομάζεται, «το
βιβλίο της μνήμης. "
Πηγαίνει πίσω 1000-έτη όπου όλα θα εμφανιστούν για να
αρχίσουν πάλι εκείνη τη στιγμή, ίδιος χρόνος, ίδιο κανάλι, και ίδιοι
άνθρωποι δεδομένου ότι μεταενσαρκώνονται αργά πίσω στο
σύστημα. Και για άλλη μια φορά η επανάληψη της κόλασης
συνεχίζεται.
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(40) Αποποίηση
Η προφητεία είναι υποκειμενική στα κίνητρα όσων επιθυμούν
να εκπληρωθούν. Σε παρακαλώ, μην σκεφτείς ποτέ ότι η
προφητεία έχει οριστεί σε πέτρα.
Έχουμε επιλογές, κάθε μέρα οι επιλογές μας θα καθορίσουν
την τύχη του κόσμου μας. Αν συνεχίσουμε να ακολουθούμε το
πρότυπο του παλαιού, θα συνεχίσουμε να είμαστε ηθοποιοί στο
σενάριο που οδηγεί σε ένα προκαθορισμένο μέλλον.
Είναι επιθυμία μου, ότι ο καθένας καταλαβαίνει τον κόσμο που
υπάρχουμε μέσα, ότι είναι ένα πρόγραμμα, και είμαστε όλοι
διαδραστικοί παράγοντες σε αυτήν την ταινία.
Μπορούμε να παίξουμε μαζί, ή μπορούμε να βοηθήσουμε
άγρυπνοι εκείνοι που παραμένουν αδαείς, με την ελπίδα ότι ίσως
μερικά άτομα θα μπορούσαν να αλλάξουν, ανοίγοντας τις πόρτες
για περισσότερο για να γίνουν έτοιμες κατά τη διάρκεια της
συγκομιδής.
Να θυμάσαι πάντα ότι αυτός ο κόσμος είναι ένας κόσμος
θανάτου, κανείς δεν παρακάμπτεται από το αναπόφευκτο, εκτός αν
είσαι ένας από τους θεούς. Μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο
δυνατό με αυτό που έχουμε, ή μπορούμε να συνεχίσουμε να
χειραγωγείται για να ακολουθήσει ένα προ-γραπτό σενάριο,
κρατώντας μας άγνοια. Η επιλογή είναι δική σου.
Σήμερα θέτω μπροστά σας δύο δέντραΤο δέντρο του Θεού και του διαβόλου
Ή
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Δέντρο της αιώνιας ζωής
Επιλέξτε!
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