Van de Goden bevrijd
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“Je kunt alleen maar stralen en ongeremde levensvreugde hebben, als je je
geen zorgen maakt over de toekomst.”
Maar dat is niet wat de goden willen.
Ze hebben door de eeuwen heen hun apocalyptische profetieën gestuurd om
ons klein, bang en onderdanig te houden.
Het is hen gelukt. Angst voor de toekomst is momenteel een epidemie.
Je kunt facebook niet openen, of het gaat over de Cabal, Khazar maffia, NWO,
chemtrails, Red October of de onbetrouwbare overheid.
Het journaal klaagt elke dag over het klimaat, overbevolking of vluchtelingen.
De apocalyptische profetieën van de goden kennen altijd drie fasen: 1) crisis, 2)
redder, 3) 1000 jaar vrede.
Mooi voorbeeld is de Nazi profetie: 1) oorlog en holocaust, 2) Hitler als redder,
3) 1000 jarig Derde Rijk.
Het toont ook hoe vals, fout, leugenachtig en demonisch de apocalyptische
profetieën zijn. De crisis is fout. De redder is fout. De vrede komt er niet. En
uiteindelijk werkt het averechts.
Net zoals bij de communistische heilstaat na de Revolutie en Lenin.
Net zoals bij de Openbaring van Johannes.
‘Van de goden bevrijd’ is een razend spannend verhaal en bestaat uit drie delen
1. De twaalf antieke goden zijn de Anunnaki, aliens van Niburu, homo
sapiens, waarmee we halfgoden kunnen krijgen. De god van het OT is
één van hen. De andere elf zijn gedemoniseerd tot afgod of duivel.
2. De rampzalige gebeurtenissen uit Openbaring zijn verleden tijd, inclusief
de zeven bazuinen, het laatste oordeel en de herrijzenis uit het graf.
4042 jaar geleden.
Openbaring is een pseudo-profetie.

De twaalf goden komen allemaal in Openbaring voor. Enki/Neptunus als
het Beest uit Zee. Inanna/Venus als de Hoer van Babylon.
Ningishzidda/Mercurius als de Valse Profeet. Enzovoort. In het Koninklijk
Paleis op de Dam is dat duidelijk te zien.
De Waterman uit Openbaring 22 is 5000 jaar geleden door de Anunnaki
al uitgebeeld.
Openbaring beschrijft de machtsstrijd tussen Marduk/Mars (orthodoxie)
en Enki/Neptunus (gnostiek, spiritualiteit). Daarom is het in het jaar 325
aan de Bijbel toegevoegd.
Openbaring is sindsdien een basis voor de macht van de elite en een
rechtvaardiging voor de eeuwige oorlogen.
1) De crisis is de strijd tussen orthodoxie en gnostiek.
2) De ‘redders’ zijn keizer Constantijn en bisschop Athanasius, de
geestelijk leider van het eerste concilie. Onder invloed van de Mars. (“In
dit teken zul je veldslagen winnen.”)
3) Sindsdien zitten we in de derde fase, de 1000 jaar vrede. De ‘vrede’
van een oorlogsgod. De gnostiek is bijna uitgeroeid geraakt.
3. We kunnen (nee, we móeten) ons van de goden en hun apocalyptische
manipulaties bevrijden.
De visualisatie van de Merkaba bevrijdt ons van de angst voor het
oordeel en voor de toekomst.
Een techniek wordt beschreven om ‘de geest van het teken van het beest
666’ te stoppen.
De held Bob schiet Mars dood.
Conclusie
Openbaring is overduidelijk fake news. Manipulatie. Zwart-magische vloek.
Alles wat er gebeurt in ons leven is goed voor ons als spiritueel wezen en we
kunnen voor alles dankbaar zijn. Verschuiving in perceptie.
We kunnen dus alle pessimistische toekomstvoorspellingen loslaten, in het
hier & nu komen en daarna stralen en ongeremde levensvreugde ervaren.

