Nasıl olsa Mehdi gelecek ve İlluminati diye bir şey kalmayacak. Bu yüzden boşuna
uğraşmaya gerek yok.
O zaman sen önce bi Mehdi-Mesih-Deccal-Kıyamet adlı yazımı oku.
Başarılı insanları kötülüyorsunuz!
He amınakoyim he öyle yapıyoz. Bilgi yok eleştiri var. Beyni yok fikri var la şuna bak. Sen
illumiatiyi ne kadar araştırdın da, ne kadar şey biliyorsun da bunları söylüyorsun.Herkes
hakkıyla mı şöhret oluyor, makam sahibi oluyor. Bu kadar saf değilsindir herhalde.
Bunlarla uğracağınıza şunu şunu yapın!
Sen de siktirgit çay koy. Kodumun bebesine bak la sen. Sanırsın Jigsaw, seçim sunuyor
önümüze. Bunu dediğine göre sen de illuminatiyi bilmiyorsun, anlayamamışsın, yada
yanlış anlaşılmışsın demektir.
Hepsiyle ahirette hesaplaşacağız, bu yüzden kafam rahat.
Peki sence Allah senin mal gibi oturmanı ve şeytana hizmet edenlere hizmet etmeni mi
istiyor. Senin sığır gibi ahireti beklemeni mi istiyor. Ne yani Allah oturun, boşverin mi
diyor. Senin çabanı görmek istiyor olamaz mı yani. He? Kendini inandırabiliyorsan buna
sorun yok beybi.
İlluminatiyi bilsem ne olacak?

Dünyayı ve seni kimlerin yönettiğini anlayacaksın.
Asıl düşmanını anlayacaksın.
İnsanların nasıl birbirlerine düşman olduğunu ve neden huzur olmadığını anlayacaksın.
Savaşların gerçek sebebini, neden savaş çıkarıldığını ve savaşı kimlerin kazandığını
anlayacaksın.

Bilinçaltını nasıl kontrol altına aldıklarını ve yönettiklerini anlayacaksın

Bütün dünyanın nasıl uyutulduğunu anlayacaksın

Doğa olaylarına bile karışabilen büyük bir gücün olduğunu öğrenirsin

Senin sağlığına nasıl zarar verdiklerini anlayacaksın

Ekonominin iç yüzünü, kimlerin elinde olduğunu ve nasıl yönlendirdiklerini bileceksin

İlaç sektörünün aslında çok da iyi bir şey olmadığını anlayacaksın.
Seni nasıl yozlaştırdıklarını bileceksin.
Aslında bilimin de denetlendiğini, bir sahibinin olduğunu ve seni yanlış şeylere
inandırdıklarını öğreneceksin. Siktiğimin eğitim sisteminin neden böyle olduğunu
öğrenecksin.
Gelecekte seninle ilgili ne gibi bir planlarının olduğu hakkında fikir sahibi olacaksın.
Tahmin yürütebileceksin.
Ve daha bir çok şey...
İlluminatiye girebilir miyim?

6 adet vesikalık fotoğraf, sabıka kaydı ve nüfus cüzdanının fotokopisi(ehliyet de olabilir)
getirirsen girebilirsin eheheh. Bu öyle dernek gibi falan bir şey değil oğlum saçmalama.
Sen şimdi diyorsun ki 'iyi de Lady Gaga gibi mal bile giriyor'. Ben de derim ki o iş öyle değil
hacım. Lady Gaga girmiyor sadece onu kullanıyorlar. Sen sanıyor musun ki gizli
toplantılara falan katılıyor, ülkelerin ekonomik bilmemnesini konuşuyorlar. He amaç
aralarına sızmaksa eğer, onu da yapamazsın. O gizli ritülleri falan nerden bilecen amk?
Anlarlarsa da zaten götü kaybedersin. -ki anlarlar zaten ehehe.
İlluminati madem gizli, neden herkes biliyor?
İlluminati eskiden çok gizliydi evet. Ama şu an kontrol öyle bir ellerindeki artık 'sizi
takmıyoruz piçler' kıvamında takılıyorlar. ha bir de herkes biliyor demişsin de kim biliyor
lan? Ya da bildikleri şeyler ne? Bu da onların bir stratejisi olabilir, hakkında yanlış bilgiler
öğreniyor olabilirsin. Yani öyle tahmin ettiğin gibi herkes bilmiyor. Bir sokağa çık bak
insanlara, yarısından çoğu sistemin kölesi olmuş yarronun teki. Sen bir sonraki
hareketlerini bilebiliyor musun? Gizli şifrelerini, kodla yazılmış önemli bilgileri ve daha bir
çok şeyi..? Bilmiyorsun dimi. Ha bir de bu illuminati tarzı şeytana tapan, amaçları
dünyanın hakimi olan örgütler, inanışlar yok muydu daha önce? Taa firavun diyoruz lan.
Tarihte bu tarz oluşumlar hep oldu. Ve hepsi birbirinin aynısı. Sadece isimleri farklı. Tıpkı
ösym'nin hatası sonucu HKS olan sınavın diğer sene LPS olarak adının değişmesi gibi. Bu
ösym'yi aklamıyor ama sanki 'bu sınav çok daha iyi' görüntüsü çiziyor ya. heh işte öyle. Ya
da anlamamış da olabilir. Süleyman Demirel gibi. gidiyor gidiyor geri geliyor ehehe.
Neyse.
Evet, yavaş yavaş insanların farkındalığı artıyor. Bu internet ortamının büyük bir faydası.
Bu bilinçlenmemiz bile onların gözünü korkutmak için yeterli bir 'tedbir'.
İlluminatiyi yenebilir miyiz?
Bende aşırı şekilde umutsuzluk var bu konuda. Ama 'yenme ihtimali' var. Bu ihtimal de
umut demektir. Umut varsa her şey başarılabilir. Öncelikle insanların kendilerini
değiştirmeleri lazım. Dünya bu şekilde değişir. Hadi yenemedik diyelim. Ama en azından
savaşmalıyız. Yumruk, tekme kullanmadan dövüşemezsin. Karşındaki seni öldürene kadar
döver. Ama dövüşürsen eğer ona da zarar vermiş olursun. Onun verdiği zararı azaltmış
olursun. Senin sonuna kadar dövüşeceğini anlarsa bir daha kavga etmeye çekinir. O kadar
rahat davranamaz.
İlluminatiden çok korkuyorum!
Sen ne kadar korkarsan onlar daha çok korkutur daha çok zarar verir. Korkuyorsun
tamam, eee? Bir sike derman oluyor mu bu korkun? Hayır. Korkmana gerek yok dostum.
Korku onları güçlendirir.
Madem bu insanlar şeytana tapıyor, o halde Allah'ın olduğunu da biliyorlar. Peki bu nasıl
bir kafa?

Demi lan mallık bildiğin eheheh. Bu kişiler şeytana tapıyorlar da kimbilir şeytan bunları
nasıl aldatıyor. Kimbilir şeytan bunlara nasıl bir vaadde bulunuyor.
Allah, şeytanı dünyaya bir ceza olarak göndermiştir. Aynı zamanda insanları imtihan için
de yollamıştır. Şeytan 'ben bu insanları saptırırım ve Allah'a da benim onlardan üstün
olduğumu, onları nasıl kandırdığımı ispat ederim' düşüncesindedir.
Bu yüzden bu illuminatici hacı dayılar "şeytanı Allah'a rakip olarak" görürler. Tabi bu bir
teori. Bunun gerçekyüzünü bilemeyiz. Belki sonraki yazılarda paylaşırım, ama bu jay-z gibi
tiplerin şarkı sözleri ve düşüncesi de bu doğrultuda.Oradan da anlaşılıyor yani.
Kuran'a bakalım mı.
"Şimdi siz bunların size inanmalarını mı umuyorsunuz? Bunların içlerinden bir fırka vardır
ki, Allah'ın kelamını dinliyorlar, sonra onu, kavramalarının ardından, bilip durdukları halde
tahrif ediyorlar." (Bakara 75)
"Andolsun ki onlara: 'Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir?'
diye sorsan, mutlaka, 'Allah' derler. O halde nasıl (haktan) çevrilip döndürülüyorlar?"
(Ankebut 61)
"Gemiye bindiklerinde, dini Allah'a özgüleyerek yalvarıp yakarırlar. Fakat Allah onları
kurtarıp karaya çıkardığında, bir bakmışsın ortak koşuyorlar." (Ankebut 65)
Ben ateistim, dinlere inanmıyorum. Bu yüzden illuminati bana saçma geliyor.
İlluminati'nin varolduğunu anlaman için illa da şeytan konularına falan girmen
gerekmiyor. Yine de gelsen bizim dine iyi olur tabi ehehe.
Bak.
Eğitim sistemini saçma ve bozuk buluyorsun.
Dünyadaki adaletsizlikten haberin var.
Savaşlar hakkında rahatsızsın.
Kutuplaşmalardan bıkmışsın.
Kapitalizm, emperylizm, bilmemne diyorsun.
Bir şeyler yanlış amınakoyim ya diyorsun.
Fuck the system diyorsun.
Hah işte o sistem var ya, bu illuminati de o oluyor işte. Daha önce de dediğim gibi istersen
buna jelibonati de krem peyniri tarikatı de. Ne dersen de. Sonuçta seni yöneten sayı

olarak az ama çok çok güçlü bir şerefsiz topluluk var. Ve sistem istedikleri gibi tıkır tıkır
işliyor.
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