UMA MENSAGEM URGENTE
A NOVA ORDEM MUNDIAL

SISTEMA DE CONTROLE

O governo mundial hoje em dia é promovido
nos meios de comunicação e até mesmo nos
textos dos livros escolares fazem parte de
planos traçados com
vários séculos de
antecedência pelas sociedades secretas . Tais
organizações derivam seu poder através dos
sistemas políticos, militar e religiosa, mantém o
sigilo de seus ritos e cerimônias que são
instruídos direto do inimigo de Elohim 1. e dos
homens. O objetivo do plano é escravizar a
raça humana sob um sistema opressivo e
limitar as consciências dos indivíduos. A
escravidão não é necessariamente física.
Também existe um trabalho de doutrinação em
escala global começa na infância e que
converte o homem em um ser maleável a seus
interessesl.

A estrutura de controle aumentou em
torno de nós há décadas, sem a percebemos.
As grandes cidades se apresentam como
prisões onde a multidão está aglomerada em
busca de uma ilusão de progresso ou mera
sobrevivência.
Estamos
absolutamente
dependentes do mercado. Não, sabemos
produzimos os nossos alimentos, menos ainda
nossa própria energia. Em breve eles terem
envolvidas nossas nações no caos e escassez
gerada e grandes cidades se tornará
verdadeiros campos de batalha. Atualmente
recebemos química entorpecente na água pela
rede hidráulica e também são pulverizados por
aviões
fumigação
(Tratamento
químico
realizado com produtos voláteis (gás) em um
sistema hermético, visando a desinfestação de
materiais que não podem ser submetidos à
outras formas de tratamento )5. As ondas
eletromagnéticas
emitidas
pelos
eletrodomésticos e alimentos processados que
consumimos diariamente estão milando a
nossa saúde lentamente e progressivamente
física e mental. Você precisa sair da
"Babilônia" como anunciou os antigos oráculos
Hebreus . Desde de peregrinação de Abraão
no Gênesis até a descrição da " A Grande
prostituta " Apocalipse.7 são uma antecipação
da iminente crise e da posição que devemos
adotar os que amam a liberdade e a verdade.
unidade familiar e criar uma sociedade
semelhante a que Aldous Huxley descreve em
seu livro " A Admirável Mundo Novo ", e
George Orwell " 1984 " em que já laços de
amor fraterno e de pertencer a uma tribo ou a
família são substituídos por uma obediência
coletivaidólatra ao sistema e alguns líderes
mundiais. A pornografia , cinema e música
incentivam a infidelidade e promiscuidade. As
crianças são educadas longe dos pais, os pais
que trabalham fora de sua casa e se unem à
noite para assistir TV. O sentimento de
pertencer a uma familía e de fazer parte da
humanidade é destruídos e a única coisa que
traz uma sensação de felicidade é de consumo
de objetos desnecessários .

SOCIEDADES SECRETAS
Organizações secretas como a Maçonaria e os
Illuminati da Baviera, mencionando as mais
conhecidas, estão centralizadas por uma
ordem muito mais antiga e que ainda hoje se
mantém e está por trás do cenário. A Ordem
dos Jesuítas, que hoje se tornou popular,
assunção de Jorge Bergoglio como Bispo de
Roma , é a Mãe de sociedades secretas. Eles
se infiltraram tratando todos os aspectos da
vida pública e privada das nações do mundo. 2,
até mesmo as nações chamadas protestantes
ou livres. A aparência de santidade e votos de
pobreza são apenas máscara mostradas ao
mundo para ocultar os ataques mais vis e
cruéis contra humanidade que foram
cometidos na história . Na iniciação os
juramentos3 dos jesuítas se comprometem
acabar com a liberdade de consciência e
defender sem considerar os meios. É tarde
demais para deter com sua influência e poder
temporária.
Monstruosa
organização
já
estendeu seus tentáculos em todos os
governos, todas as escolas, cada igreja e
aspira dominar a nossas mentes.

1 palavra Elohim hebraico significa autoridade. Neste caso, a mais alta
autoridade ou poder. O Criador Todo-Poderoso. Este título é comumente
traduzido como "Deus". Prazo a partir do " THeos " grega e por sua vez " zeus
".
2 Recomendamos a leitura do livro " Os terroristas Secretos " de Bill Hughes
3 Procure na web " Juramento extremo dos jesuítas "

4 Pesquise " O flúor na água "
5 Pesquise " Chemtrails "
6 Leia Gênesis 11 e 12
7 Leia Apocalipse 17 e 18
8 Localize "A conspiração do movimento gay”

NADA É POR ACASO
Não podemos mais considerar que grande
acontecimentos
históricos
que
foram
orientadores rumo para a condição atual sejam
feito ao acaso. Há evidências claras que
mostram que a Revolução Francesa , a
Primeira eo Segunda Guerra Mundial , a
Guerra Fria e muitos outros eventos
conhecidos foram planejados.9 Respondiam
aos interesses econômicos da elite bancário e
do petróleo anglo- americana.10 e voltar-se
para os mestres que dirigiam nas sombras.
Ataques como Pearl Harbor e o das
Torres Gêmeas, assassinados como Abraham
Lincoln.11 , JFK,12 e outros foram Premeditados
pela mesma "elite" . Não existem, na realidade
antagonismos ideológicos. Roma crioutanto o
comunismo e o capitalismo como formas de
governos totalitários hoje e se despega a
síntese destes dois modelos, na forma de
globalização. A CIA, o FBI e outras agências
de investigação que foram criadas pelos
jesuítas . O caos e a insegurança nas cidades
é provocado para que a população peça para
ser patrulhado dia e noite com câmeras, aviões
teleguiados e microfones. Não esta longe o
tempo em que implantaram em nós microchips
e praticamente de maneira obrigatório 13.
VOCÊ DE DESPERTAR
Precisamos resistir a tirania
da ditadura
mundial, mas não podemos fazê-lo com o as
armas da tirania . Você não pode apagar um
incêndio com combustível. A corrupção se
combate com integridade, mentira com a
verdade e a violência com amor. Tem se
levantado, vários movimentos contra a Nova
Ordem Mundial que promovem muitas
verdades, mas não podemos aceitar a mistura
de verdade com o erro nesta luta é mortal,
pela simples razão do nosso destino eterno, e
de nossos filhos estão em jogo.
Os
desinformado de moda estão tentando nos
fazer acreditar em aliens e homens répteis.
9 Recomendo a leitura do livro " Os terroristas Secretos " de Bill Hughes
10 Olha para " Clube Bilderberg " e " E linha de sangue Illuminati "
11 Abraham Lincoln falou contra a Ordem dos Jesuítas . Veja: (Charles Chiniquy ,
Cinqüenta Anos na Igreja de Roma. Chick Publicações . p . 291-297 )
12 John Kennedy falou abertamente contra as Sociedades secreta. Veja: ( " O
Presidente e a Imprensa " discurso de Kennedy ao " Jornal americanos Publishers
Association . " New York , 27 de abril 1961)
13 Pesquise "Chip RFID "

Desacreditado
assim,
desta
forma
a
mensagem solene de liberdade que deveria
ser o estandarte da justiça e de virtude . Os
únicos extraterrestre envolvidos neste conflito
são os mensageiros de Deus e os de Satanás,
como descreve o livro das Revelações, 14 que
se encontram em conflito constante.

O tempo é curto
Se hoje você está lendo estas linhas, deve
comprendese que não é por acaso. Da mesma
maneira que existe uma inteligência maligna
que domina este mundo e suas semeia o
terror a seu passo , também existe um Ser
amoroso que através da Sua Palavra nos
chama para estarmos livre de vícios e males
deste sistema . Hoje nós temos por frente e o
evento mais solene terrível que este mundo
tem visto15.
As Escrituras anunciam que a terra será
visitada pelos julgamentos divinos e que o
povo escolhido de Elohim será perseguido
como no passado . Após o tempo da prova, o
que permanecerem fiéis serão entregues de
forma milagrosa quando o Filho de Deus se
revela como Rei dos Reyes, 16 . De acordo com
as suas promessas esta terra será renovada a
dor e a morte não existirão mais.
1.
15 Recomendo a leitura do livro " O
Grande Conflito " Ellen G. White
16 Leia Mateus 24 e Lucas 21
O grande enganador será destruído e todos os
que fazem parte de sua rebelião . Hoje é a
hora de procurar o Criador para ser
verdadeiramente livre. Para saber mais sobre
estes tópicos visite
Os seguintes sites:
infonom.com.ar
verdadpresente.com.ar
codigosecretos.com.ar

