Ockultiaden - London 2012
Del 2 Invigningen
När de Olympiska sommarspelen invigdes i London den 27 juli fick vi föga förvånande
se en orgie i ockulta symboler och manifestationer. Vi skall här titta på ett litet axplock
ur de många tusen bilder som togs vid det aktuella tillfället. Genomgående i hela
invigningsceremonin var anspelningen till Atlantis, Babels torn och Horus eye.
Övre bilden visar Platons Atlantis. Nedre bilderna är tagna under invigningen.

Den olympiska elden förs genom de pyramidformade broklaffarna genom Tower
Bridge eller Herkules pelare som i antikens Grekland stod vid porten till de upplystas
värld. (jämför illuminati) De två nedersta bilderna visar seglatsen in till Atlantis och en
ny värld där enligt ockult tradition civilisationen till all hermetisk kunskap fanns.

I samband med en av showerna var de frimurarinspirerade klädkoderna tydligt
framträdande. Dessa schackmönster är flitigt förekommande på golven i de allra flesta
lodgelokaler världen över.

Vart går tankarna här? Fundersamma miner hos prominenta åskådare. Tv. Tony Blair,
th. Prince William med fru.

.

En av invigningens tydligaste signal symboliserande ett nytt Babels torn. Överst
Storbritannien som föregångsland i marschen mot en ny världsordning. Mittenbilderna
visar två versioner av Babels torn. På den nedre bilden ser vi hur samtliga nationer
har anslutit sig till en ny världsomspännande gemenskap.

Kommentarer överflödiga, "all seeing eye" i tre olika versioner.

Den övre bilden visar nationalmonumentet Bad God's Tower i Wyoming, USA.
Namnet har senare förkortats till The Devils Tower. Nedre bilden till vänster är hämtad
från egyptisk mytologi och gudinnan Hathor i skepnaden av en ko. Bilden nere till
höger visar invigningens senare del när den olympiska elden tänts. Kan vi ana en dold

signal även här?

Under invigningsceremonins avslutning får vi en övertydlig signal om vad hela
föreställningen har handlat om. Överst en modern vision av ett nytt Atlantis, den nedre
bilden visar avslutningen av invigningen med den olympiska elden i centrum. Vad som
är målet för The Global Elite råder ingen tvekan om, en ny ockult världsordning.

Vad avslutningsceremonin kommer att innehålla är ännu en hemlighet men det skulle
inte förvåna om man då försöker med någon form av hologram. På David Beckhams
färska hologramframträdande kan vi få ett färskt exempel på hur det hela kan ta sig ut.
Oavsett om vi kommer att få se dessa fenomen på den olympiska avslutningen eller
inte så kommer vi framgent att utsättas för dessa manipulationer, var så säkra. Det
kommer att vara på gränsen till en omöjlighet att skilja verkligheten från förförelsen.
2 Tim 3:13 "Men onda människor och bedragare skola gå allt längre i ondska; de
skola förvilla andra och själva bliva förvillade." (1917 års översättning)
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