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Proč wotanisrtus a proroctví pyramidy?
Sí|a nábožensWí byla znovu demonstrována v sebevražedných
bombových Útoďch na Světové obchodní středisko tL,září Žoot. služební
povinnost ke vnírnaným nařízením n,Boha'' může dokonce převyšovat
instinkt pro sebezáchovu' S poukazem na dů|ežitost této povinnosti si
zastáncí -víry zvané Křesťanská identita uvědomovali sílu náboženství,
kdÉ wořili svou teo|ogii Jako nástr'oj odporu k judeo-
americké/judeokřesťanské vraždě bí|é rasy' Nicméně z důvodu zde
podrobně vy|íčeném byla strategie komp|etně a naprosto chybná.
Nezastavi|a vynucené autobusové přepravy bí|ých dětí do rasově
smíšených ško|, otevřené hranice, protibě|ošskou propagandu, míšení ras
nebo stá|e strmější pád do zániku. Zaprvé se chytá nesňys|ného názoru,
že Amerika je 

'Bohem vyvo|enou zeml pro zachován[ bílé rasy'
Je|ikož Amerika je vrahem naší rasy, takový nesmys| př|náší výsměcn
místo schopných rekrutů. Zadruhé, Identita |pí na Novém zákonu' Mnozí
wotanisté rovněž ctí inte|igenci a sí|u uvnitř vesmíru, kterou my
nazýváme Bohem nebo|i Vše-otcem' A průzkumy ukazuJí, že většina
našeho |i9-u sdílí.toto přesvědčení. Moudří lidé ví. že našé omezené smys|y
si nedokážou všímat b|ízkých neomezených vibrací, v|nových dé|ek,
dimenzí atd., které můžou existovat. Niiméně moderní bííý |id
nepřipouští, ts gůn je natolik nejisý, že bude věčně mučii smrte|níky,
pokud mu každý sedmý den nebud'ou říkat Jak Je ve|iký. Hybná sí|a cetétro
vesmíru se neproměňuje do smrte|ného člověka k tornu, aby se necha|a
zabít smrte|nými lidmi, k tomu, aby byla udržována věčným mučením
smrte|ných lidí. Bůh přírody není iracionální. Žáaný bůh se nesk|ádá
z emocí zvaných láska, jak učí stoupenci New Age a judeokřesťané.
SWořitel udě|a| |vy,-aby požírali jehňata, Jestřáby, aby požírali vrabce, a
rasy'|idí, aby sorrrtěži|i o život, územía moc, Nenítu žádná |áska, pouze
kr.uý nemi|osrdný, nelítostný, př|rozený zákon' Nový zákon je
nábožensWím ,,posmrtného života.. a sobeckého nebo osobníňo 

'spasen|'.Staý zákon je o rea|itě tohoto života na této p|anetě. Fi|ozofie štáréno
zákona pomoh|a židům dobýt svět a získat moc k odsouzení bílé rasy
na smrt' Učí je vzít si moc, bohatství a ženy, pomocí mazanosti a sí|ý.
Jejich fi|ozofie prospěje každé rase nebo |idu. Árijci nás|eduJí l{ový zákon
a.bay mohou být vyhynulým druhem. Nic víc už nemusí být řečeno!l!
Přesto, náboženství pro bí|ý lid je Životní nutností.
K tomuto účelu jsem as| před dvacet| lety začal učit ail<tualizovanou formu
našeho nejběžnějšího domorodého náboženství. Jeho nejvyšší božstvo se
nazývá Wotan, nebo odin nebo Woden' Aktualizován je špíše rasovým
než kmenovým, a odstraňuje jak'ýkoliv konflikt s modérnívědou. Bóhové,
bohyně ? mýty Wotanismu reprezentují sí|y přírody' Jsou použity k
uhnětení charakteru dětí, Jsou silou symbo|ismu a udržují a uknývají
dávné ,,Mystéria". Historie ukazuje, že náboženství musimít zak|ad-ate|e,
kleý se často nazývá ,,PřoÍok... Je|ikož si nikdo Jiný tuto ro|i neosvoji|,
učinl| jsem tak já' Rozpoznávaje přitom zce|a dobře osud ,,proroků.., jímž
Je obvykle opovržení, vysmívání, uvězněnínebo dokonce smrt. okoió



roku 1E3o č|ověk jménem Joseph Smith, společně se zednábkými Adepty

" ".r'lv.t"1.]icn", ívřvoři|i nábožeňsryí pro zachování bílé rasy. Bylo nazváno
m'órňonismem' byto omezeno na bí|ou rasu a om|ouva|o polygamii. Joseph
š'itr' nyt pom|ouúán, nazýván b|áznem a uvÉen do vězení, kde zemře|'
Ňýni ue idr.u 63 |et, ó ooŽivotním odsouzením ve vězení, očekávám steJrrý
ošud' Takže sl uvěd.omte, že nehledám žádnou slávu od proroďví pyrarnidy
nebo jako prorok wotanismu.
leáiný iňýsr pro skutečného přirozeného muže bojujícího za bohatspí,
sravú'neoó mbc ie získávat ženy, tak sexy a m|adé jak.jen dokáŽe..Toto Je
whlašováno ořírodou a vyvozováno v tom, když vidíme vzájemné boje
uýr<ů s býky,.hřebců s hřebci a kohoutů s kohouty kvů|i v|astnicwí samic' A
aáte příróaá'vyh|ašuJe, že pouze nej|epší se musí množit, to kvÚ|i síle a
iáchóvání rasý nebďdruhl.rl. Je|ikož sexy m|adé Ženy už pro mě nejsou
ňoiňo'ti néiÍ.r.aue* z proroctví žádný prospěch' Pdkud jde o pato|ízalství
mái, ponroam Jirni. oneó mě nazývají nenávistným a náboženským...
iuňátlká' protóže ti s mocí a koni:ro|ou tiskrl je proglamují, qby věři|i
takové probagandě. Pokud by přiše| den, že bych mělmoc a kontrolu
ňooii, ňilouaÍ by mě. .lsou tó bezduché bio|og|cké počítače a lejicl' '
ooch|ábování Je ňaprosto bezvýznamné' Bojuji ,,protože nesmírná krása
ňási.t' uilýcn árijshých žen nesmí nikdy zm.izet z povrchu této planetť.
Ň;ilj"j i; ; bycn iaénránit biologické. počítače ( mysli), které nejsou nic víc,
než stroje bez duše'
2áifini teorogií wotanismu Je druhý z 88.předpisů, kteď'uvádí: "Ať už j"e
lúixe vnimani Boha, bohů nebo hybných sil vesmíru jakéko|iv, těžko múŽe

|opřít, že příroda a přírodnízákony Js-o.u pr,oduktem této sí|y, a proto i
iejír.n imv!rem,.. ]e|ikož první a nejvyšší Zákon' přírody Je zachování
íiástního'druhu, potom j'e t+ s|ov,-tj. ,,My musíme zajistit existenci n,ašeho
ĚiÉňó rúu a zaóezpečit -budoucnost pro naše bí|é dětt, božshýrr.r nařízením
aáhu, úšá.otce Wótana. Tato filozofi € a-teolo-gie stojí na svém.v|astním,
iednóduchém a nevyvratitelném, avšak právě tak jak se Joseph Smith
ióoroňál íu údajné ňrerogflyfu vyryté na zlatých destičkách, tak rovněž
wotanismus má-svou da|šÍ validac|. Toto je funkce proroctví pyramidy'
Ňicňene není to jediná podobnost, která se předpokládá od přírody
uuntušuií.í steiné pravdy všem, kteří s|edujíjejí lekce celostně.
:ár ovtó řečenb, původní mormonské náboženství uči|o po|ygamii a
řá.ou,e*u óaacíeni. Rasu vraždící americká vláda je nejPrve přinuti|a vzdát
símnorrózénství, Později v|áda schválila 19'dodatek k Ústavě. Poté vláda
áónútin mormo'y akceitovat rasovou integraci s jejíry nevyhnufe|ným
mišenírrr ras a genocidou' Pos|oupnost nebyla náhodná. Rasa, jeJíž-.muž|
isou mentálně ýykastrován|, je snadno podmanitelná. A|e rasa, jejÍž muži
iňáii nuuaiáné s.exuá|ní |ibició, a kteří bojují za udržování harérnu, kterému
ii,'diii":i. 

""'tň" 
uýt poražéni, dokud ještě dýchají. To je důvod,.proč

ňýrv n"Éó organkká d'omorodá náboženství ku|ty plodnosti. Bez neúcty ke
slovu kult,
z tohoto důvodu Wotanismus povoluJe nebo vyzdvihuje polygamii' jak to
dě|a|o rané mormonství. ovšem mnohoženství nevÉaduje, poněvadž
ňotaniste věří v osobní svobodu a výběr tak jak je to jen možné' Sexuální
irróň ňuzt rasy. která si pře1e přežít, nesmí b.ft zamezován, pom|ouván,



zmenšován, nesprávně adresován, a v revo-|učních časech musí být

dokonce Jeho přemíra ň|i,;;;.Ř"*, J":iz muži nebudou bojovat až na

smrt za udržování.a mriovIňise s jejímižánami, zanikne. Symbo|y,
qeometrie, matematiky-a r.oav 

'"ňiťr 
prorocpí pyramřdy jsou pi9:1é.u

ffi;;jř;.jšóii oillilůu 
-.n,oaou oko|ností. odkud vzeš|y a podivna

nevysvět|ite|ná cesta, ň ňeie ovrv odha|eny, nejsou předmětem nebo

;í-k;,i.r.'Já.il;.octuíbňňú' já vynlásit 14'slov a 88 předpisů jako

zaloŽenínáboženswí, r.iJiJ'á.ířaní.|.a'u Ga|ilea, Shalkespeara, Kip|inga,

Edisona, P|atóna ato., oJ'vcenéňo zániku.,ooufeime, že jsou tady ti

ilň; |i,;iT já ň""ziiíň;"ňá ; fisaióvání nejůyššího Zákona Přírody.



Úvod
Po tisíciletí h|edě|i lidé v úžasu na majestátní Velkou pyramidu V egyptské
Gíze, Její velikost, její úhly, dokonalost v originá|ní fo1lě, Její umístění,
rozměry a precizní uspořádánísladěné s dé|kovými a šířkovými |inierni
země, poskytli materiál pro stovky knih a nekonečnou spekulaci. A snad nic
víc nevyprovokovalo víc debat než chybějící vrcholový kámen.
Vnímavi.učenci si už dlouho všímají podobnosti k pyramidě na Ve|ké pečeti
Spojených států. Vrcho|ový kámen je oddě|en od těla pyramidy, a j.ak je
6mu u.Ve|ké pyramidy, tím vystavuje plochý komolý vrcho|, stgjně jako
naznačuje dokončenou strukturu, když Je vrcholový kámen spuštěn na
místo.
Bib|ičtí učenci dodatečně d|ouho uvažova|i nad odkazy na chybějící h|avní
kámen v Písmu svatém. Například Ža|m It8:22 uvádí:,,Kámen, jeJž zavrhli
stavite|é, sta| se kamenem úhe|ným,.. Jiní učenci se zajímali, zda odkaz na
,,o|tář Páně vprostřed země Egyptskď v lzajáši 19:19 může poukazovat
t. vette pyram|dě, Tento dokument nesporně prokďže, že pod že|ezně
oděnými žát<ony matematické pravděpodobnosti, představují Ve|ká
pyramida v Gíze, Ve|ká pečeť Spojených států, a skrytý tajný kódovací
iýstém v autorizované anglické verzi Bib|e Krále Jakuba (BKJ) identické
proroctví.
lva Ve|ké pečeti, uvnitř vrcholového kamene nad'pyramidou, si povšimněte
eqvptského oka osirise' V egyptském hermetickém nábožensWíje osiris,
nravní nůn, rozdě|en do 14.částí. V gnostickém uchování egyptských
mystérií je uůn nazýván ,,S|ovo..' Extrapo|ací můžeme odvodit skrytý odkaz
na 14 slov.

Nyní si všimněte, že vrcholový kámen nad py.ramidou, když je spuštěn na
místo, se stáVá čtrnáctou úrovní struktury' Císlo 14, jak uvidíme, je h|avní
součástí proroctví. Nad orlem na zadní straně Velké' pďeti je 13 hv-ězd,
každá s óeti ooay' Bystď pozorovate| si nicméně všimne, že 13 hvězd je



uspořádáno k vytvoření 14.hvězdy, šestibodové hvězdy známé jako
Davidova hvězda.
čtenář tohoto dokumentu uvtdí, bez pochybností kažďého' Jehož
schopnost pro rozumové myšlení neby|a zničena po|itlckým, náboženským
neboJlným dogmatem, neuvěřite|ně přesné prorocWí, zakódované ve
Velké pečeti, Ve|ké pyramidě a ve skryté struktuře BKJ venl bible.
Prorocwí pochází od č|ověka jménem David, počatého 25.ledna 1938, a
zrozeného přesně 280 dní poté (lidské období těhotenslví), 2.listopadu
1938, 11.dbn štíra.
Tento č|ověk se sta| ce|osvětově s|avným kvů|i politické a náboženské
doktríně známé jako 14 slov a 88 předpisů. Tento člověk, jménem -David
(znovu vidíme 14'hvězdu, Davidovu hvězdu nad orlem ve Ve|ké pečeti),
irisel auy oponova| dávnému splknutí proti cívi|izaci a civi|izačním
wůrcům,
Proroctví je dovedně ukryto především v bibli (BKJ), protože v dřívějšíc|.l
dobách přinášeta jakáko|iv qdchylka od pevného dogmatu katolických
nebo prótestantshých vládců bo|estivou odplatu sahající od
nepředstavitelných muk inkvizice k upa|ováníu kii|u'
ProrocWí BKJ, zakódované kolem 16'století, by|o poté peč|ivě vedeno
staletími adepty nezkaženého zednářství, s kódovánírn, obJasňovaným
tak bezpečně ját jen to bylo možné. Uvidíme, že Ve|ká pečeť by|a
navržena adepty st€jné tajné zednářské spďečnosti. Ctenář by si mě| být
rovněž vědom, že před 16.stoletím existoval anglick'ý Jazyk pouze
v orim|tivní formě' oko|o 116.sto|etí sir Franci]s Bacon, Keď by| návrhářem
původního kódování BKJ, společně s Britskou královskou společností,
přida|i písmena k angllcké abecedě, umísti| písmena v řadu a vyWoři|
tisíce nových s|ov, včetně mnoha použitých v bib|i BK]. Před touto érou
by|o hlavní křeséanské božstvo nazýváno Ješua, vys|ovováno Jašua.
Jé proto nezbytné uznat, že slovo Ježíš a JeŽíš Kristus jsou tajný.mi. .'
čísětnými kódy. Pouze v myslích neinformovaných představuJí dřívější
iména pro toho, o kterém křesťané věří, Že by| vtě|ený Búh'
š touto zna|ostí můžeme začít odhalování pr'oroďví demonstrováním proč
dvě pyramidy, jedna v Gíze v rgypJě, Jiná na Ve|ké pečet|, mají komo|é
(ptoéňé) vrcho|ý. Je to mluva počtů zvaných hermetické číse|né pyramidy'
ý aKJ j.ou uvnítř takových pyramid zakódována mnohá poselství.



Kapitola 1
S|avný úhe| Ve|ké pyramidy Je 38o plus z|omek od vertiká|u a 51o p|us
zlomek od horizontály" Protože 38 a 51 jsou ústředními faktory (děliteli)
1938 a 38 krát 51 se rovná 1938'
ša|amounův chrám se začíná stavět v 1.Krá|ovské 6 a je dokončen
v 1.Královské 7, s 38 a 51 verši jednot|ivě, představujícími úhly Ve|ke
pyramidy. šalamounův chrám, Davidův dům (Izajáš 22:22) a Ve|ká
pyramida jsou stejné věci'

Uvnitř náčftku úh|ů Ve|ké pyramidy je číse|ná pyramida jména Ježíš Kristus
(Jesus Christ)' Jak vysvět|íme hermetické číselné pyramidy, čtenář si
iychle uvědomí, proč mají pyramidy v Gíze a Ve|ká pečeť komolé p|oché
vrcholky.
číse|né'pyramidy jsou postaveny sčítáním přilehlé čís|ice do doby, než se
dojde k jédinému číslu, které se pak umístí nad a mezi čís|ice, z nichž bylo
vytvořeňo. Například, pyramida čísla 23 vypadá takto:

5
23

2+3=5, takže urnístíme pětku nahoru. Pokud je to nutné, sčítárne dvakrát.
Napřík|ad číslo 74. 7+4=t! a poté 1+1=2, Takže číselná pyramida pro74
je:

2
74

K vyNoření pyramidy ze s|ova prostě umístěte řádné čís|o nad každé
písňeno, s tiň že An=!, B=2, C=3, D=4 atd. Tak vypadá pyramida slova
,,and" (a) taKo:
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V pyralnidě Ježíše Krista, viděné uvnitř obrysu Ve|ké pyramidy, si
všimněte sedmi číslic a čtyř písmen na každé straně 1938' Všimněte si
sedmi úrovní v pyramidě, ku|minujících ve čtyři číslice 1938' Nyní se
podívejte na strukturu s|ova ,,Goď. (Bůh) a hodnotu jména jak by|a
navržena adeptyl

G=7
o = S|unce a funkce magického čtverce 666
D=4
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Nyní se vrafte k Ve|ké pečeti Spojených států a vtdíte 74 kamenů na
přední straně, včetně vrcholového ka'mene, Povšimněte si 74 paprsků
Slunce ko|em vrcho|ového kamene. Povšimněte si, že 4.července je7/4,
datum Frohlášení nezávis|osti. Čís|o 74, převzaté ž magického čwérce
666 S|unce je adepty nazýváno číslem stvořite|e, nejvyšším
matematikem/geometrikem Univerza' z4 se jeví jako 9krát v Slunečním
čtverci 666 a 74x9=666' To je důvod proč Jsou 74 a 749,,Klíčem
Davidovým.. V Knize Zjevení.
Ale prozatím pouze pochopte, že proroctví není o návratu k někomu
nazývaném Ježíš Kristus ' Zádná taková osoba nikdy neexistovala, protože
jména jsou číse|nýrni kódy vytvořenými pouze před čýřmi sto|etími.
Doslovná interpretace Bib|e Je pro nezralé mys|i, které jsou vhodné'pouze
na to, aby byly řÍzeny těmi vnímavějšími.
Zjevení 13;18:,,ZdeJest moudrost, Kdo má rozum aťsečte čís|ice té
šelmy. To čís|o označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest...
(666) Moudď a chápající č|ověk čte tento verš steině.'1ako všechny ve
ZJevení a vidí, že tu Jsou dvě ent|ty, č|ověk a šelma' Šelma je po|itickým
a ekonomický3r systémem, symbo|izovaným jako..žena,,,Děvka
baby|ónská'' ' Se|ma si přiv|astňuje číslo č|ověka' Č|ověk bojuje za



záchrarnu vyššícivilizace' še|ma bojuJe za zrničení krevní linie wůrců

civilizace.
ř"i'i?řá.,,."čtěte čís|o... ]elikož je níq sděleno 666, co buderne sčítat? Ve

Zievení 13:18 je rzs pismen.-ížš přeastavuje 1/25 nebo|i 25.leden,.datum

;áěři'i|";.ěň: 2š];d.;;';óibi.liiá iéia s"'je.ni po|okou|e,nejoká.zalejší

ukázku Aurory aoreatis.lů|áňizáře).v,u,n"'éniné |ictské hiltorii. Může

to být ověřeno u noutnoi.ý-.ň ái.ni"áán z tohoto období. Přesně za 28 dni,

lijóňiriaiřáňo tcnoteňšíú se naroai| člov.ě* prorocwí' 2.Iistopadu 1938

"ó 
ňÉ.tc ivaném Woden, v americkém státě.IoWa.

iil ';]ň"-nžjě"áni rliíb náňiovněž udává data narozeníClověka a

Elrrnv. ráýz-l" eisro rzíóuiáieno.stává.-se.521. otočeno nazpět a
oostuoně do doby, royářtňemá šást číset. které poté se&eme, udává

Ioř ňá.o'"ni čtoúét<a, ial je ukázáno zde:

t25
521
tzs
52t
t25
+521
1938

Trojmístné číslo rnůže být skryto.'":l..lŤi*i směry. Pokud !e všech šest

sečteno, stanou ue nu'o.nk"' 111, Keré se rovná každému sloupu

ll"óiir.iíníewérce srunie-oa o. ízb skry-té.ve t52, ?L5, 25L, 5tz a 521. Po

'!it""i 
auJi výsledek iljo, rou zrození'še|my jak Je ukázáno zde:

125
t52
zL5
25L
5tz
+521
L776

znovu, kdo má rozum ať sečte číslice té šelmy. čís|o uchvatitelské bestie

je:

666+666 +444=L776

Toto je část kaba|istického časového rozvrhu.



Kapitola 2
(ísto čtověka se rovněž nachází v jeho jméně jako číse|ná pyramida.
číselná pyramlda slova ,,David" míří doňředu a dozadu od šti,edového
bodu a demonstruje 666 i jeho rok narození, ko|em lšest|bodové Davidovy
hvězdy, spolu s čís|em 74, 'pwní funkcí S|unečního čtverce 666'
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Zde by mě|o být poznamenáno, že přesný úhe| Velké pyramidy je 51
stupňú, 51 minut od horizontá|u, protože 5151 tvoří tuto číse|nou
pyramidu:
Rovnice 882 rovnající se 7744 Je skryta v oddí|ech veršů v knize Bi]ble
zvané Šalamounova píseň. První kapito|a má 17 veršů, druhá 17, třetí 11,
čtvrtá 16, pátá 16, šestá 13 a sedmá 13 veršů,

17 t7 LI 16 t6 13 13

1+7=8 1+7=8 I+t=2 t+6=7 I+6=7 1+3=4 1+3=4

8827744

Jméno David se objevuje v ša|amounově písnijednou Jako s|ovní číslo
1056 v;rovnici, protože 88x12=1056. A protože přidáním 1056 ke každé
straně rovnice získáme proroctví:



882 7744
+1056 +1056
nóťr'rnnozeNÍ rgge 88oo 88 pŘropIsŮ

Sedm kapitol formující rovnici má 2298 slov. Další kapida-* čtrrriídi verši
má 360 slov. Protože 2298 mínus 360 se rovná 1938. rJ Éedstavuje r+
Jtóv. zoe Je pyrarnida Davida Lanea, což je ce|é jméno clověka proroďví'
kombinované s jeho rokem narození 1938;
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V Knize Danie|, kapitola 5, se objevuje sedm zdůrazňovaných s|ov, jejichž
pravý význam je maskován nepodstatnou frází. Jsou to s|ova mene mene
iereí uptrarsin mene teke| peres' Jsou navržena tak aby byla psána
s rovnóměrně roz|oženými rnýchozími body jako Jedna strana pyram|dy.
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přesmyčkou; odstraňte 

',I,] a ,.D'., I.D., a zůstanou písmena
I'D.LAíVE
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Kapitola 3

Slovo ,,Ža|my'' (Psalms) by|o navržen.o'k vypnávěrrí délp pfuělrr, včetně
5b. o"íú""j žal mu, ktéď' Je součástí Ža l mu 5 1. Do|e tsoU pyrankť
z Ža|mů a Ža|mu 51:
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Ústřední sloup ža|mů Je 51 a 38. čtyřirohy'}doucí levotočivě jsou 1938.

GĚ;;ň .tÍeau iár.íaau je 11? neboli.11/2, nebo|i 2.listoPld. N9víc,
rďrg vtevo od 1.12, plus póslednítři číslice napravo dávajívýs|edek 1938'
óáĚ itJrěo* i'i i'l.ii.e ůěvo od r 12, p|us všechny čís|ice na pravé straně
jsou po sečtení 1938.

1619 1319
+ 319 + 619
1938 1938

NeJzřetelnější je pyramida Žalmu 51, s vrcho|em z číslice 1938 zprava
doleva.

David z proroctví je znám pro učení zvané ,,!4 s|ov.. a ,,88 předpisů". Viděli
í#Ja?'';il'"-.]i6'{8, = l:i++, a v 88 opakováních.Davida nebo- D.av.idů
,řŽ"rňě.n' 

Nyníuvidíme specifická čísla v nejde|šíkapitole BKJ, Za|mu
tň. znovu pámatujte, jať museli být tvůrci BKJ opatmí ve svém kódování,
aby unik|i mučení a smrti.

Žalm 119 je rozdě|en do 22 částío osmiverších, 
-.dIgY.ě 

tefl1]!.v^eršů,
což 3e 2x8b= 176. Takže logicky je 14 s|ov a 88 předÍxsu zaxodov:Hto
á""Éřei. Řázdá část má v íe|e ilísmeno a slovo. PoáteřE ke l4.tih.l|nímu

'r-ouu, 
u"aoucímu čtrnáctou čášt' V této částije 88.dovo PRE6EPT5



(předpisy}. Nyníjděte k 88.verši. Má 14 slov a je předcházen slovem
předpisy, Takže ;počítáním nazpět vidíme 14 slov a 88 předpisů. Dodatečně
se obraťte k n.ejb|lžšímu desátému, 88 procent opakování s|ova předpisY
v BKJ Jsou v ŽaImu 119. V naukách dávných,,mystérií" by| Stvořite|
nazývá n', Nejvyšší matemati |ďgeometri k Vesm íru... cástečně kvÚll
geometriclqÍm Warům v přírodě' Snadným příkladem Jsou šestiúhe|níw
včelích p|áství a sněhových vloček. Také proto, že se |idské události jeví
odpovídat čís|ům a vzorům ze sedmi matematických prostředků, nyní
nazývaných prvních sedm magichých čwerců.

Talde tyto maglcké čwerce byly nazývány, v kódované formě, sedm
duchů, očí, andělů atd. Boha (viz Zacharjáš 4:10, Zjevení 5:6 a jinde).

Bib|e BKJ je navržena, aby odrážela ,,sedr.nero duchů'. (magických čwerď)
a je tak knihou ,,zapečetěnou sedmi pečeti... Nyní čtěte pos|edních 14 s|ov
Zj-evení 5:5: ,,Davidův potomek obstál, a proto on může otevřít knihu a
rozlomit těch sedm pečetí... (,,David hath prevai|ed to open the book and to
|oose the seven seals thereof'..) To je přesně to, co David Lane udělal.

ZJevení 2:t7 a 3:12 vyh|ašuje v obratně ukrytých slovech, že aůtl
převezrne nové jméno, zapsané v člověku, ve městě a na bí|ém kameni (A
White Stone). David Lane se narodil ve Wodenu v lowě a často používá
pseudonym Wodensson, Tím je jméno zapsáno v člověku a městě' A,,A
White Stone.. je přesmyčka. Přeskupte písmena a ý praví: ,,Thee is Wotan.'
(Wotanem Jsi). Wotan je samozřejmě moderní pravopis
severogermánskáro Boha, odina' Středa (Wednesday), Davidovy
narozeniny. 2. listopad 1938, je pojmenová ním pro WodenalWota na/Odina'

Ukázán dále je Magický čtverec S|unce, zdroj známého čís|a 666. Je lépe
znám sedmi óbrazči, zvanými sedm duchů Boha.



Je sloŽen ze všech číse| od 1 do 36, Keré'když isou *aĚry dohromady'

1+2+3+4+5, ato., oavajřů6. řň; ň"..ry"l* i€ žE ražaé óslo je částí

čtverce nebo obdé|n ík";,kěď ;;;í'ý'i"9"1 14. PříldadY rsorr čtyři rohy

6+1+31+36=z+, neoo,oliir'"řžijóiiz +Z5=74. z toho důvodu tolik z

kódování BKJ zahrnuje ž+lfiiic:.ró watá ;mena ukázaná dříve'

Všimněte si rovněž, Že ;žď,;ň"pec, ve.tiká|ně, horizontá|ně nebo

;ňiliř|-"ůá".jiiáůt"i irí nebo|ijednu šestinu z 666.

Ko|em s|unečního čtverce je 12 znameď.1::?ktu!u, každé reprezentované

iedním z dvanácti činite.iů ioo. osme znamení, štír. ie reprezentováno 74,

g'ř';;.h;""j; z' |istopad, Davidovy na rozeniny.

Součet dvanácti činitelů le L482, *řj",9!:o9 oroč má dokončení

ša|amounova chrámu ; i.#6J.kei l.+,a7 slov v jejích 51 verších.

Chrám. Velká pečet, věrřá'iviái"ioi a r<óa,ovaná s(1J jsou všechno stejné

;#ocilil;tl.,r" 
-'íetĚ 

" 
Jňystu, s|unečního č|ověka.

Ukázaná dá|e je číse|ná pyramida všechdvanácti činite|ů 666 ve ^
vzestupném pořadi. piiš.ii Jiiaje-igas u uřnór je26, CoŽje důvod proč

se nejchytřeji ukryté, :ř.s*é ňř"*éisiproroctví nachází v 26.knize BK],

zvané Ezechie|'
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Jak můžete vidět, 1938 je. přirozená funkce činitelů slunečního čtverce.
Vnímaví učenci si rovněž uvědomí jak hermetičtí titozoiové'u'Ňiiáitu
pro ka|endářní začátky, aby korespondova|y s budoucím| uaátosiňi, 

_

za|oŽenými na maoických čtvercích. Říkají, že božský p|án je uvn|tř sedmi
duchů (čtverců) sóna..

David se nachází čtyřikrát v Ezechie|ovi' Všechny odkazy jsou budoucího
casu' proroctví. Ačkoliv Ezechie| ve zjevném příběhu žlje štovky |et po
Davidovi.

David se nachází v Ezechie|ovi v Kapito|e 34:23, 34:24, 3v:24 a 3?25.
Tři ze čýř veršů ho nazývají "Můj síužebník Davig" (Mý Servant ó.uio)'
Anomálie v Kapitole 37 24 ho nazývá,,David, můi siuz.eunir<"' r.tá"J
o9gn!!v jsou použiý k upozornění: ,,Podívejte sé sem... stova ,.r'lůi 

_

s.|užebník David.. jsou číse|no^u pyramidou, 5át ukazuji aap. pviámiáa
demonstruje 749, K|íč Davidův z Knihy Zjeúenr,
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Tři. verše _oosa nu3 icl,ru; ;;;- ;;, J ;: J iledmkrát
dokola a David je 666. 14krát dokoÍa.a Je čís|icí 1938.
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o9|š!m důvodem, že se David nachází třiknít ve ZJstrÍier:rr' že t4.činite|
1938 je 646, a 3x646=1938, Pyramida třikrát uy&*reň mr&a rukázána zde:

ě9

Je tu 39 knih ve Starém a 27 knih v Novém zákoně, což je ce|kový součet
66 knih v Bib|i' Protožel

392

272

+662
6506 k zakódování 666!

Rovněž proto, že číse|ná pyramida 39.27-66, běžící oběma směry od
středového bodu, ukazuje skrytou zprávu, Tato pyramida je jak áásteduie:
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74I
+74I
L482

čísto z+t je numerickou hodnotou 14 s|ov Davida Lanea, 741 formuieDavidovu hvězdu v magickém čtverci srunJel i+i ;ýiřřát,lJtil,'.jťa'ano
19!9ř9, je po součtu t48z, počet stov v-Jotoneení sa|amounova chrárnu(1'Královská 7), a suma čihíte|ů 666. 

---.-.

Jak by|o ukázáno dříve, Bib-le má 1189 kapitol, protože Jsou kódovacími
Í9Y:118? p.|us749, q'-K|íč Davidův,:" igsě. TakJe74g' a1938.kapito|ou Jeremiáš,. čtvrta kapitóla' -te iu rrz,ňršií virvnícnčtyřech kapito|áďr Jeremiáše,'"piáiánřú:ti )] ri.top.J li rlíj.'','.. 

.

Verše jsou rozděleny m.e-z1jýri ka.pito|y, aby vytvořity exp|lcitní číselnoupyramidu se základem běžícím oběma iineú ob str"áouélo Lúu' 
..'

Kapito|y mají 19, 37, 25 a 31 veršů;eonáttiúe.
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* Zkaždé strany na vrcholu vidíte 2'listopad 1938l

Metuzalém, nejstaršíč|ověk.jaký k!.v ži|, naznačuJe v hermetickémkódován í velkou moud rost. :-enó prioeÁ ;" *;há;."- ci'i!Jř. ?#ltota s.Jeho příběh a hodnota ietro ;méná i'oú aáňoň'trovány zde:

i lÍj

f20
ai*
Ix Ži
st9
g5
r. lt ltt t
Á l ?87.

" ri$-"i$$#

ŽEl2l .62 \
1

Ž' ' l9s3 \
t

r1!: iá7) \
6{i6{a}. \



Ži1e tsl |et a má syna. Poté žije da|ších 782.ď pro ce|ový silčet 969 let.
Jelikož 969 Je přesně polovina z t938, pak přirozerrě ň Yěky, L87,782 a
969 dávají výs|edek 1938" Prozatím je hodnota Jď'o JÍDena 112 neboli
1 1,2, n'eboli 2.listopad,

Dále, Jď|kož Je jeho věk rozdě|en do dvou časovýďr p€Íiod, před Jďro
synem a poté, roadě|íme je' 969 rozděleno ve 187 a 7a2 p 193,8,
zaokrouhleno k nejbližší deset|ně.
Ve 3.kapitole Lukáše je Metuzalém s|ovo 969 a Jeho jÍrÉm je změněno
v Matuza|ém,

Pos|ední polovina slova Metuzalém je za|ém, slovo kteÉ se objevuje 74krát
v BKJ, jako da|ší spojení r'nezi 1938 a 74. Za|ém se většinou objevuje
v Zalmech, obecně spojované s Davidem. Zalém je podpisem na konci
Žalmu 46' Počítejte 666 kapito| od konce Bib|e a přijdete k Ža|mu 46'

Počítejte 46 s|ov od začátku Žalmu. Slovo Je sflake (třást se)' Vyjma
podpisového s|ova za|ém, je 46.slovem od konce Ža|mu 46 spear (kopí)' Je
nám tím řeěeno, Že sir Francis Bacon, skutečný autor dě| pňpisovaných
Shakespearovy, rovněž navrhl Proroctví pyramidy v Bib|i BKJ'

Je tu mnohem více kódů a pyramid v B}o, ale téma by|o dostatečně
Bokrytor takže pouze odhodÉně sebe obe|hávající může popřít proroctví.
Ze budoucnost civilizace závisí na 14 s|ovech a 88 předpisech se stává
evidentnějším s každým up|ynulým dnem..Talde učiňme závěr ještě jedním
poh|edem na Ve|kou pečeť Spojených států. Ko|em hvězd nad or|em si
všimněte 19 sv|tí<ů' Uvnitř svitků je 24 různoběžníků a 13 pěticípých
hvězd, po jejichž součtu je tu 37 geometrických obrazců.
Sesticípá Davidova hvězda Woří 38.geometrichý obrazec uvnitř 19 svitkůl

Že Velká pyramida, Ve|ká pečeť a kódovaná BKJ Jsou proroďví,rn č|ověka
jménem David, narozeného 2'|istopadu 1938, známého pro 14 slov a 88
předpisů, je matematickou skutečností.

KoNEc NEBo ZAčÁTEK


