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Astana – Okultystyczna Stolica Euro-Azji

Astana jest pierwszą stolicą zbudowaną w 21 wieku oraz ﬁnasnowym centrum Euro-Azji co
doskonale pokazuje, stronę w którą świat jest kierowany. Stolica państwa to wizja jednego
człowieka: Nursultan Nazarbayev, prezydenta Kazachstanu.

Piramida Pokoju
Wspierane przez miliardy petrodolarów, miasto jest budowane od podstaw w odległej i bezludnej okolicy
azjatyckich stepów. Wynik jest zadziwiający: futurystyczny kapitał okultyzmu, obejmujący New World Order
podczas odprawiania najstarszej znanej człowiekowi religii: kultu słońca. Miasto nadal jest wielkim placem budowy,
ale budynki, które są już ukończone podsumowują okultystyczną wizję Nazarbayev’a.
Poczęty przez najbardziej płodnego brytyjskiego architekta lorda Normana Forstera, olbrzym jest dziwnie
umiejscowiony w środku stepów azjatyckich. Budynek jest przeznaczony do „wyrzeczenia się przemocy” i „aby
przynieść ze sobą religię świata„. Norman Foster powiedział, że budynek nie ma rozpoznawalnych symboli
religijnych w celu umożliwienia harmonijnego zjednoczenia wyznań. W rzeczywistości, piramida jest dla okultystów
świątynią jedynej prawdziwej religii: kultu słońca. Podróż do wnętrza budynku jest prawdziwie
symboliczna. Reprezentuje ścieżkę każdego człowieka do oświecenia.
Kształt Piramidalny
„Wtajemniczeni przyjęli formę piramidy jako idealnego symbolu zarówno tajnej doktryny
jak i instytucji ustanowionych dla jej rozpowszechniania „ – „Tajemne nauki wszystkich
wieków”, Manly Palmer Hall (ur. 18 marca 1901, zm. 29 sierpnia 1990) – amerykański badacz religii i
tradycji ezoterycznych. Mistyk, okultysta i wolnomularz (33 stopień), autor wielu publikacji z zakresu
ezoteryki, religioznawstwa, masonologii, samodoskonalenia.

Novus Ordo Seclorum = New Order na wieki.
Jak stwierdził Manly P. Hall, piramida jest ostatecznym symbolem przedstawiającym tajemnice starożytnych
cywilizacji. Wysublimowana w swej prostocie, w swoich proporcjach, jest ucieleśnieniem wiedzy, która jest
własnością kabalistycznej elity uznającej siebie za oświeconych pół-bogów, Iluminatów i konsternuje
masy. Dzisiejsze elity, zainicjowane do okultyzmu, są spadkobiercami tej starożytnej mądrości i używają piramidy
jako symbolu władzy we współczesnym świecie. Brak Oświetlonej, pokrywy kamiennej przedstawia świętą zasadę
obecną we wszechświecie. Innym znaczeniem symbolizującym brakującą pokrywę kamienną jest niedokończona
natura Nowego Porządku Świata. Mówi się, że pokrywa kamienna Świetlnej Piramidy zostanie przywrócona kiedy
ten stary projekt stanie się rzeczywistością. Oto inne piramidy zbudowane jako symbole reprezentujące elity i ich
władzę nad masami:

Memphis Pyramid – Wybudowana za 113 milionów dolarów arena sportowa w Memphis składa się z 32 pięter i
ma wysokość 98 metrów i posiada proporcje 2/3 w stosunku do piramidy w Giza.

Luxor Las Vegas – Luksusowy hotel z kasynem. Został nazwany na cześć egipskiego miasta Luksoru, do którego
nawiązuje wizualnie oraz tematycznie. Złożony z 4407 apartamentów, budynek odzwierciedla starożytną piramidę.
W chwili otwarcia, 15 października 1993 roku, piramida była najwyższym budynkiem przy Las Vegas Strip. Jej
konstrukcja kosztowała 375 milionów dolarów i zajęła 2 lata, a nad wykonaniem projektu pracowało 968
pracowników budowlanych

Raﬄes Dubai – Luksusowy hotel w Dubaju, posiada 19 pięter, wszystkie detale wykończenia nawiązują do
egipskiej architektury i mistycyzmu.
The Opera House
Sala opery znajdującej się w podziemnym piętrze Piramidy Pokoju

Niemalże cała powierzchnia suﬁtu opery przedstawia wizerunek słońca, na kolejnym piętrze zobaczymy co kryje się
po drugiej stronie stropu.
Dialog Międzyreligijny

Słoneczny Stół – Sala nad operą przeznaczona jest do spotkań międzyreligijnych, to tu przy tym stole
odnoszącym się do starożytnego kultu słońca, które było symbolem boga wśród wielu pogańskich kultów spotykają
się liderzy religijni aby niwelować różnice i podziały dla mającej się wyłonić światowej Religii Nowej Ery – New Age.

Poniżej zdjęcie sali obrad, której suﬁt przecina wszystkie kondygnacje, aż po szklany dach symbolizujący
oświecenie. Światło z „Oka Piramidy” oświetla religijnych liderów.

Oto co na temat spotkań w Astanie pisze Katolicka Agencja Informacyjna:
„Dwudniowe spotkanie w stolicy Kazachstanu zgromadziło 5000 delegatów z 42 państw. Stolicę
Apostolską reprezentuje kard. Jean-Louis Tauran, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu
Międzyreligijnego. Są obecni także m.in. król Jordanii Abdullah II, prezydenci Finlandii – Sauli Niinisto i
Etiopii – Mulatu Teshome, oraz sekretarze generalni: ONZ – Ban Ki-moon, Organizacji Współpracy
Islamskiej – Iyad Madani, Organizacji bezpieczeństwa i współpracy w Europie – Lamberto Zannier.
Kongresy te odbywają się co trzy lata. Ich celem jest wypracowywanie – poprzez dialog przywódców
religijnych – rozwiązań dla światowych zagrożeń i wyzwań…”
https://ekai.pl/wydarzenia/ekumenizm/x89916/na-szczycie-miedzyreligijnym-w-kazachstanie-o-dialogu/

Prezydent Kazachstanu Nursultan Nazarbayev podczas przekazywania upominku (miniaturowa Piramida Pokoju)
dla papieża Benedykta XVI, audiencja w Watykanie, 6 listopada 2009 roku.
Ostatnie Piętro Piramidy Pokoju
To przeszklone ostatnie piętro piramidy symbolizuje oświecenie – iluminacje i nawiązuje do symbolu widocznego na
rewersie banknotu jednodolarowego. Sala konferencyjna z której możemy oglądać nie tylko panoramę miasta ale
także salę ekumenicznego dialogu religijnych liderów.

Piramida – Kabała, Masoneria
Zgodnie z popularnym poglądem, Newton jest autorem koncepcji wielkiego zegara Wszechświata, zgodnie z którą
Bóg stworzył prawa rządzące światem i od tego momentu przestał weń ingerować. Wszechświat jest wielkim
mechanizmem, działającym na podobieństwo zegara. Wszyscy okultyści pragną poznać matematyczny schemat
budowy i funkcjonowania świata, uważając, że posiadając tą wiedzę posiądą moc tworzenia równą Bogu oraz
nieśmiertelną duszę, tym właśnie zajmuje się masoneria szukając schematu w alchemii, kamienia ﬁlozoﬁcznego
czy Złotego Grala w antycznej wiedzy oraz pogańskich kultach.
Wszystkie tajemnice antycznego świata zostały spisane przez żydów w mistycznej wiedzy nazywanej – Kabała.
Kabała to tak obszerny temat, że ograniczę się do kilku cytatów z Wikipedia:
Nauki Kabały wywarła bezpośredni lub pośredni wpływ na takich ﬁlozofów, jak Platon, Arystoteles, F. Schelling, F.
Baader, W.S. Sołowiew, N.A. Berdajew, psychologa K.G. Junga, jak również Isaaca Newtona i innych myślicieli
„Pitagorejczycy głosili idee nieśmiertelności oraz wędrówki dusz…”
Hermippus ze Smyrny pisał, że Pitagoras oparł większość swoich teorii na żydowskiej mądrości. Dr Set Pankost
pisał:
„Pitagoras – jedna z największych osobowości swego czasu; nie tylko był czołowym myślicielem w
tamtych czasach, ale także był kabalistą z wysokiego poziomu”.
Sir Roger Penrose pisał w swojej książce „Cienie rozumu” (Shadows of Mind):
„Z punktu widzenia nauki Platona matematyczne koncepcje i prawdy tworzą swój własny świat, poza
granicami czasu i ﬁzycznego miejsca pobytu. Świat idealnych form Platona odcina się od świata
ﬁzycznego”
Isaac Newton pisał o Platonie:
„Platon podróżując po Egipcie, w którym mieszkało wielu Żydów, przestudiował u nich metaﬁzyczne
poglądy o przyczynach wszystkiego odbywającego się, które nazywał ideami, a kabaliści nazywają
seﬁrot”.
Dr Set Pankost pisał:
„Newton był wiedziony do odkrycia praw ﬁzycznych (sił przyciągania i odpychania) studiowaniem
Kabały”.
W bibliotece Newtona znaleziono łaciński przekład księgi Zohar „Kabała Denudata”, znajdujący się obecnie w
„Trinity College” w Cambridge.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaba%C5%82a
Wnętrze Złotego Globu
Ze szczytu wieży goście mogą podziwiać wspaniały widok na miasto Nazarbayev’a. Znajdziemy tam też wiele
dziwnie wyglądających przedmiotów do obejrzenia.

Wewnątrz „Golden Globe” znajdziemy stół oparty na trzech marmurowych ﬁlarach oraz złoty trójkąt z odciskiem
ręki.

Dlaczego jest tam odciśnięta ręka? Szczerze mówiąc, nie wiem. Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że wygląda
to jak z ﬁlmu Pamięć Absolutna.
Masońskie Filary
Dwa ﬁlary i wieża (Złoty Glob) między nimi, a na jej szczycie opisany wyżej złoty trójkąt.

Czy jest to masońska symbolika? Sprawdźmy.

Boaz i Jachyn – dwie kolumny z miedzi, mosiądzu i brązu. Filary, które stały w przedsionku świątyni Salomona –
Pierwszej Świątyni w Jerozolimie.
Pałac Prezydencki
Umieszczony w imponującej pozycji Pałac Prezydencki jest osadzony na końcu uroczystej trasy, która zaczyna się
od wieży Bayterek. Wielka kopuła osadzona na szczycie pałacu, symbolizuje płeć żeńską, w opozycji do fallicznej
wieży Bayterek – symbolizującej płeć męską. Układ ten jest obecny w prawie wszystkich stolicach, np.
Waszyngtonie, Paryżu, Londynie czy Watykanie.

Gigantyczna Pentagram Znaleziony w Kazachstanie – można zobaczyć w Google Maps

Gigantyczny pentagram został znaleziony w Google Maps w odizolowanym obszarze Kazachstanu, na zachód
od miasta Lisakowsku (współrzędne + 52 ° 28 ‚47,14 „, + 62 ° 11’ 8.38”).

Zobacz pentagram klikając na link Google Maps:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=197SYAK2rB1sYQkLTZ-d-Ox7-eW4&hl=en_US
Obwód okręgu ma ponad 1000 metrów szerokości i jest jasno określony, matematycznie poprawny pentagram.
Pentagram, gwiazda pitagorejska – ﬁgura geometryczna – wielokąt gwiaździsty foremny.

Pentagram był znany jako Gwiazda Isztar, a później jako Gwiazda Izydy. Mistycy pitagorejscy widzieli w nim symbol
doskonałości. Pentagram jest często spotykanym symbolem w masonerii, natomiast pentagram wewnątrz okręgu
jest stosowany w alchemii oraz magii rytualnej – Grimoire
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grimoire
EuroAzja i Nowy Porządek Świata
Astana jest uznawana za światową stolicę Euro-Azji, od kliku lat światowa ﬁnansiera przygotowuje świat do upadku
dolara oraz wprowadzenia nowej globalnej waluty, w tym celu został utworzony BRICS.

BRICS – określenie grupy państw rozwijających się – Brazylii, Rosji, Indii, Chin oraz od 2011 Republiki Południowej
Afryki (S). Po raz pierwszy jako BRIC państwa te spotkały się na szczeblu ministerstw spraw zagranicznych
podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w 2006. Rok później miało miejsce
kolejne spotkanie, również z okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Podczas gdy większość widzi w tym projekcie szanse na uratowanie światowej gospodarki, to jest to tak naprawdę
kolejny zaplanowany etap na drodze do scalania światowej gospodarki oraz tworzenia globalnej struktury Nowego
Porządku Światowego.
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