Adevărul despre „profeţiile biblice”
Am primit mai multe e-mailuri, unul de la un predicator creștin și alte câteva
de la alții cărora le lipsea cunoștința; în special de la creștini care se foloseau de
„profețiile” din cartea biblică a Revelației/Apocalipsei, pentru a-și scuza
aderarea la creștinism (din nou frica este folosită). Am postat un articol cu ceva
timp în urmă cu privire la Martorii lui Iehova și cum, pentru o perioadă de mai
bine de 150 de ani, aceștia au prezis că „Armagedonul” va avea loc fie într-o
scurtă perioadă de timp, fie în 5-10 ani. Când se dovedea că toate aceste predicții
erau de fapt minciuni, bineînțeles că ei dădeau vina pe „Diavol,” invocând tot
felul de scuze idioate. Toate aceste povești despre „venirea lui mesia” sau
„Armaghedon” ajung să fie niște glume patetice.
În adevăr, ne aflăm în ultima perioadă din Era Peștilor, timp în care multe
schimbări vor avea loc. Era Vărsătorului (care mai este numita și „Era lui Satan”
deoarece zodia Vărsătorului este una dintre zodiile Lui – o eră a păcii și
echilibrului) nu va începe decât în jumătatea secolului următor. Acum, în ce
privește aceste profeții: întotdeauna au fost cutremure de pământ, foamete,
ciumă și așa mai departe. Singura diferență o reprezintă știința (geologică,
chimică, a fizicii) care, în ultimul secol a evoluat pană acolo încât determinarea
magnitudinii și a epicentrelor cutremurelor, intensitatea tornadelor, precum și
calcularea altor dezastre naturale poate fi efectuată fără probleme. Cu ajutorul
mass-mediei, toate aceste evenimente pot fi transmise în toată lumea, în doar
câteva minute. Cu 1000 de ani în urmă, un cutremur masiv putea fi înregistrat
doar pe plan local, deoarece nu exista o media care sa îl transmită peste tot în
lume.
Sunt multe argumente cu privire la presupusul „sfârșit” al lumii. Satan ne spune
în Al Jilwah că biblia iudeo/creștină este un produs plin de influența altor zei .
Acest lucru este ușor de constatat, deoarece aceasta carte este încărcată cu
mituri, legende și caractere furate din alte religii din jurul lumii și care au
precedat atât Iudaismul cât și Creștinismul cu sute și mii de ani.
Cea mai mare parte din aceste profeții au fost scrise cu un motiv și numai un
motiv: să creeze frică într-o omenire neștiutoare, iar prin această frică să
înrobească și să întărească supunerea ființelor umane. Profețiile biblice nu sunt
bazate pe clarviziune din partea zeilor, ci pe informații și cunoștințe. Omenirea
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a fost dezbrăcată de cunoștințele antice în urma secolelor scurse sub controlul
creștin, iar acum rămâne ignorantă, căzând victimă crezării acestor predicții.
Dă-mi voie să explic: da, într-adevăr au fost semne în cer, precum Marele Sextil,
care nu a mai fost văzut niciodată înainte, în întreaga istorie înregistrată. Marele
Sextil este o stea cu șase vârfuri, care își are originile în Hinduism, în „Steaua
lui Vișnu.” Steaua evreiască „a lui David” a fost furată de aici. Steaua lui Vișnu
preceda steaua lui David cu mii de ani. În orice caz, când cineva posedă
cunoștința necesară, poate prezice lucruri care au o probabilitate ridicată de a
se întâmpla. Aceasta nu se deosebește cu nimic de un medic care da un
diagnostic sau care face un prognostic, sau de un meteorolog care prezice
drumul unui uragan, deoarece îl poate deduce în mod simplu din imagini
satelit. Ambele exemple sunt rezultatul datelor, cunoștințelor și a experienței
suficiente.
Același lucru poate fi spus și în cazul Zeilor. Ființele care au o durată de viață
de mii sau chiar milioane de ani – precum e și cazul Tatălui Satan și a
Demonilor, care sunt imortali – în mod evident au văzut multe, mult mai multe
decât orice om, datorită duratei lor de viață, a tehnologiei avansate, a
cunoștințelor și a inteligenței pe care o posedă. Ei au avut posibilitatea de a
observa sistemul solar, de a asista la nenumărate alinieri planetare, putând
observa și efectele pe care acestea le au asupra vieții terestre și nu numai.
Așadar, sunt capabili de a face multe predicții.
De exemplu, unei strâmte alinieri planetare de 60° (stellium) i-a urmat Ciuma
Bubonică din secolul al XIV-lea. Această aliniere a avut loc cu un an înaintea
eruperii primei ciume de proporții, în 1348. Același fel de aliniere a avut loc și
în anul 1982, iar odată cu aceasta, HIV a intrat în scenă. Ambele au curmat viețile
multor oameni.
Zeii au cartografiat Liniile Ley atunci când trăiau încă pe Pământ. Acest lucru a
fost realizat cu scopul de a prezice în mod exact locația și magnitudinea
viitoarelor cutremure de pământ și a altor dezastre naturale. Zeii erau mult mai
avansați decât sunt sistemele noastre seismologice, la ora actuală. De asemenea,
informațiile furnizate de scoarța Pământului erau îndeajuns pentru a prezice cu
acuratețe schimbarea polilor magnetici, dar și a altor evenimente potențial
catastrofale. Aceste preziceri nu au fost bazate pe clarviziune ci pe cunoștințe și
o tehnologie avansată.
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Cristofor Columb știa despre o iminentă eclipsă de lună și data la care aceasta
urma să aibă loc. A fost luat prizonier de către nativii Insulelor Caraibe, dar a
fost eliberat după ce a afirmat că poate face Luna să dispară. Aceasta i-a
înspăimântat pe nativii care nu știau nimic despre eclipsă, iar când au asistat la
„dispariția Lunii,” l-au lăsat sa plece numaidecât.
Ține minte! O lipsă de cunoștință = frică!! Frică = conformare, supunere și în cele
din urmă, sclavie.
O insectă care trăiește 2-3 luni pe durata verii, nu va cunoaște niciodată iarna;
cu toate acestea, iarna are loc în fiecare an. Noi știm acest fapt din experiență,
căci am trecut prin multe, multe ierni. Foarte multe pot fi făcute pentru a
manipula o persoană ignorantă: pune mâna pe adevăr, amestecă-l cu ceva
minciuni, iar ei vor crede atât adevărul cât și minciuna. Asta au făcut și inamicii.
Așa că, data viitoare când dai peste ceva creștini care, înspăimântați și înrobiți
fiind, declamă și aiurează despre cum aceste profeții apocaliptice au loc,
amintește-ți și fii conștient „cum” și „de ce” acestea au fost scrise. Amintește-ți
că creștinii cred în toate acestea din cauza lipsei de cunoștințe… sau datorită
prostiei. Cu îndeajuns de multe date și experiență astfel de preziceri nu sunt
greu de făcut. Dacă mai adaugi și ceva minciuni despre Satan, o sa îi vezi pe toți
fugind spre nazarinean, plini de frică.

– Înalta Preoteasă Maxine Dietrich
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