
 

 

 
 الحاج عبدالواحد سيدی

  

 

 و بنيان دجال زن قرمز پوش
 31-31اریول 

 ظهور  قسمت سيزدهم:

 زن قرمز پوش:

که  گویا  در  مورد  نوشته  دوقسمت  اخير خيلی اغراق  شده  است  آنها  اتهام وارد  کرده اند

 نشان داده  نشده  است .و هيچ  مدرکی  در مورد   چيز  هایی  که  ارائه  شده است 

برای "سطح 31"و "تلندیدرجه  اسکا11"ونری درک: هرم فرا ماسمخوب  اینهم  



 که  در  حرم  نشانداده شده  است وسلطنتی خانواده امتياز

 

 درجه  سکاتلندی11

 تعداد شان رامی  دهد.بيائيد  را  رها  کرده و  دیگری  را  ترفيع ایلومناتی  یکی  از  دختر  ها

 31-32-33-31-9-8-7-6-5-1-1-2-3بشماریم 

ع  می  یابد. در بين  شور و  هيجان رقص پاپ کرستيانا بریتنی رها می  شود کرستينا  ترفي

تنی به  یک  روسپی کامل  عيار تبدیل  یه  اعالم  ميشود چرا که  حاال برندبرنده و برینتی باز

یلوميناتی یافته  و  کرستينا تازه  وارد  ميدان  می  شود  تا شرفی  را که  دارد  روی پرده  ا

فل  ویدیویی تعداد زیادی  از زبان  و  مردان با جامه این  مح . در پرده  اش  برداشته  شود 

 های هول بر انگيز  ميرقصند.

 کرستينا دیگر باکره  نيست  و  وارد  خانواده  ایلومناتی ميشود.

چيست؟ بلی ! البرد پایک،  در مورد   "کاباال"از  همه اولتر  الزم  است  از خود بپرسيم که 

( گفته است: فراماسونری  تقریباً  Texe Marsse Freemanب )کتا همينفرا ماسونری در 

بطور  کامل  بر  پایه  کاباال شکل  گرفته است. کاباال یعنی  جادوی  یهودی و خاخام های  



فات  مسونری ییهودی بسياری  هم به  این  قضيه  اقرار  کرده اند و  ميگویند : )در تمام  تشر

گرایش  مدونا  به  کاباال  ممکن  است بخاطر  عالقه او به  جادو   ، تعاليم کاباال  دیده  ميشود .

او  ميتواند  از  این   دهد   نشان   جزه ای  اعجازیميتواند مع باشد .او فکر  ميکند  با  آن 

طریق  قدرت  و  نفوذ خود را افزایش  دهد . او تا  قله بال  رفت .او توسط  ستایش  شيطان به 

بوسه ،بوسه. چون  تمامی  مناسک انجمن  های  سری  کاباالیی،  بر  اساس   قله باال  رفت .آن

 نوشته  های  مرموز  هندویی  یا مناسک  جنسی  است .

بوسه  پدرود و  خروجی. بوسه یی ورودی . بعد  آنها  به  هرمی  که به  آن  کار  ميکنند، 

 نشانه  عقبی مدورا اشاره  ميکنند. بوسه  ورودی .

 

 



 

 

 



 

 

 نظم  دنيوی  جهانی 

 

وی  زمين  و  در ر گذشتن برهنه  مدورا از  داالن  شطرنجی  و  وارد شدن  باحرکات مرموز

شطرنجی بریتنی  رها شد .آیا  او  واقعاً  رها شده  



 است؟

معشوقه جدید بریتنی و بلی  او یک  زن  است .  پرستار بچه  های  بریتنی  همه  چيز  را   

.  و  از  انجائيکه  کرستينا  اولين قدم  خود را  روی  فرش  شطرنجی  برداشت ، او  ميگوید

الی  است  از  خروار از  کار  های که قهميشه  زیبا و برازنده  باقی  خواهد  ماند..  و  این  مث

 کاباال انجام  ميدهد .

 ه  می  شود .بکار  گرفت دجال  (شبکه سيستم )  تنها یکی  از  ابزار  هایيکه توسط

او  با من  می  رقصد »ميخواند   است که با خواندن های پاپ ميرقصد وخانم  قرمز  پوش 

خواننده  می  خواند  هيچکس  اینجا   2118های   (Oscars 2008" )اسکار"گونه بگونه  

نيست  تنها  تو  و  من  چيزی که  من  ميخواهم ،  من بسختی  می شناسم این زیبایی  کنارم 

 .«ا ر

 است (Connie Nielsenرسد  اهميت  خانم  قرمز  پوش  در  چيست؟  این  تصویر )می  پ

 Keanu» فيلملم  وکيل  مدافع  شيطان .  نقش  اول  يدریک  حالت  لُخت بدون  حرکت  در ف

Reeves» که برای  یکی  از  موفق   یک  وکيل  مدافع  موفق  است  که به او  پيشنهاد  ميشود

نهاد را  کند. مردی  که به  او  این  پيشسسه های وکالت  داد  گستری کشور  کار  ترین مو

ميدهد در  حقيقت  خود  شيطان  است. یکی  از راه  های  ترغيب  شيطان  بر  آن وکيل  از  

 است.  Connie Neilsonطریق  شخصيت  

د ، بگذریم از  اینکه  اولباس  قرمز  بتن  دار، فيلمخانم قرمز پوش، در تمام  صحنه  های  

او را  همه  جا  تصور   فيلمدر  طول  ،Reeveموهایش نيز  سرخ رنگ   است. شخصيت 



،  مشخص  ميشود  که  آن زن،   فيلمميکند ،  فکر  آن زن  به او  تسلط پيدا  ميکند . در  پایان 

و   . او  گيچ با هيجان  بيشتر  است نشانه  ضعف  اواست. زن قرمز  پوش ،  نشانه  زندگی 

ين بهترجلوه گر  با وعده  های دروغهوشش  پرتی  دارد ؛ اما سعی  ميکند تا بعضی  چيز  ها 

برای   چيزی  انگيزه و  هيجان  آفرینی  بيشتر. او فراری  ایست در  قبال  مسئوليت  شود.

ز  مسير  اد  آزادی اهنی از کار  های  درست .او های  زندگی واقعی و بهتر. فراری و بيزار

ساس  خود را های  دشوارتری در زندگی ایست که  هر  کس  باید  طی  کند تا  درک  و اح

همه  چيز  های است که  گفته  ميشود ما هميشه  دنبال   آن  هستيم و او    باال ببرد . او  نماد

 ميتواند  متقاعد  کند  که  دانش  او ، زندگی ما  را  بهتر خواهد  کرد.

 اقعاً چنين  است؟اما آیا  و

نهانی  که ما  از او  حرف  زدیم اسلحه پ ن زن)قرمز پوش(واما فراموش  نباید  کرد که  آ

،  نشاندهنده  تمام اميال  جنسی و  مالی  و شهرت  شما.وحاضرید  بخاطر  همچو شيطان است 

شخصيت    زنی زندگی  دنيوی را بر لذات  بهشتی ترجيح  دهيد . بواسطه  چنين  زن  است  که

طان  بوسيله او  بر  روح  شما حاکميت می  یابد . شيرارها  ميکند چرا که   اصيل  شما ، شما

 شيطان  همه  جا  این زن را  سر راه شما  قرار  ميدهد .

آیا شما ميخواهيد یاد بگيرید  که  چطور    وسوسه  های  این  زن را  پشت  پا  بزنيد؟و بر  

دجال  غلبه  بيابيد؟ این  شبکه  یا  سيستم  دشمن  ماست. وقتی  درون  همه ابزار  های  شبکه  

تم  قرار داشته باشيد و به  اطراف خود  نگاه  ميکنيد ،چه  می  بينيد؟ تجار ، این روش یا سيس

. و گفته معلمان، وکال، نجار  ها . اذهان مردمان  زیادی را که  ما  ميخواهيم  نجات  دهيم 

 پروردگارا   :»بود ورد  که  گفته ابياد  می  آر دکترعلی شریعتی

 به من آرامش ده تا بپذیرم آنچه را که نمي توانم تغيير دهم .

 دليري ده تا تغيير دهم آنچه را که مي توانم تغيير دهم .

 بينش ده تا تفاوت این دو را بدانم .

 « .مرا فهم ده تا متوقع نباشم دنيا و مردم آن مطابق ميل من رفتار کنند

ميخواهيم  ذهنيت  های  منحرف و  کج را نجات  بدهيم  ولی  تا زمانيکه  به  آن فریب  خورده  ها نرسيم و  

بل  ما و  درجبهه دشمنان  اتغيير شان  ندهيم، آنها  جزء از آن سيستم خواهند  ماند  و شيطان  آنها  را  در  مق



ر  ميدهند  تا جزئی  از  دشمنان  دائمی ما باشند و  هر ساعت  نها  را  در  مقابل  ما  قراو  آ مان  قرار  ميدهد

و  هر لحظه  که  شيطان  خواسته باشد ما را  توسط همين مردمانی  در بند فریب  شيطان  از  بين  می  برند و 

ستم های د  شيطان  نجات  دهيم زیرا  آنها  حاضر نخواهند  بود  از  قيد  سييتوانيم  این  مردمان را  از  قينم

ات یابند  بلکه راه  خود را راه  صواب  ميدانند  و به  آن  پا فشاری  هم  نج شيطانی که  در  آن  وسوسه  شده اند

بيشماری  دارند که  ما نمونه  های  بارز  آن  را  هر  روز  در  انفجارات پيش  مرگی  ميان  شهری که هراس 

حتی  دید  مردم را  از  دین  بطرف نيرو  های  شيطانی افسون  در بين   مردم  و  جامعه  ایجاد  ميکند و  

بمنظور انحراف از دین و ميکند  یکی  از  جمله وسيله  و  اهدافی  ميباشد  که  شيطان  ميخواهد در بين  مردم  

  اهداف دین  نشان دهد .  از  همين سبب  است که  گفته  ميشود شيطان با هر  دینی ضدیت زشت  جلوه دادن 

دارد و آنرا  نميخواهد.از  نتيجه  کار  این را  می  فهميم  که  این  اغوا شدگان  هرگر  حاضر  نخواهند  بود 

تااز  این سيستم  جدا شوند. وبسياری  از  انها  بدون  تکاپو ونوميدانه  به  این  سيستم  بسته  هستند که  نجات  

د را برای  هميشه گم  خوو سکس، خانه  های هيروئين و الکول   خود را  محال  ميدانند  مانند  آنانيکه در دود

ليدی و  نکبت  می  بارد اما باوجود  آن آنها   کمک  بدانها  نگاه  کنی  از  سرتا  پای  شان پ  وقتی  کرده اند و

ۀ دمان به  اندازپر  از  زبونی  خود ادامه  ميدهند ،  این  مر شما  را قبول  نميکنند  و بهمان سياهی  به  زندگی

ظت  سيستم  شيطانی با  شما  مبارزه  کنند.آنها  بی  تکاپو و  اخود را  گم کرده اند که  حاضرند برای  حف

 نوميدانه به  سيستم  بسته  هستد.

در  هر جای  که  شما  زندگی   و یا  هر رنگ لباس دیگر،ممکن  است  این  زن  عشوه  گر با  لباس  قرمز 

شما را  آنطوری  در   ن فطرتاً  نفور  نيستندآند  به  لطایفی که انسانها  از  داشته باشد  تا  بتوا وجود  ميکنيد 

 ا ممکن گردد.ند که  نجات برایتان  نکمان  خود  اسير ساز

بشما مينمایاند  هر  حال  از  شما  می  پرسيم که  به  زن  لباس قرمز نگاه ميکنيد یا  ميخواهيد  در راهی که او

 گز  نروید؟

مبارزه در  برابر  شيطان   ی.  و  این  آزمایش  راحتی  نيست . آیا  برا بلکه  زندگی  شما  یک  آزمایش  است 

پرستی و  نجات انسانها  آماده  هستيد؟
1

 

 

  بنيان دجال

 31–قسمت 

Holly Wood هاليود: 

لمه  ایست  که  طراح  آن الدینان  هستند  و  هاليود کلمه  خيلی  جذاب و  جالب است  چون  ک

؛  و  آن  عبارت  از  بمعنی  چوب    "ود"یعنی  مقدس و  "هالی"ن  این  است : آ معنی واقعی

.  ه استن  ساخته  شدعصای  جادو  گری از  آ چوبی  است  که در  سحر و  جادوی  کافران

ن  عصا  ها باشند وگرانی که  دارای  آبين شان  این  اعتقاد  وجود  دارد  که  جادو  در  

ن  حالت  نمادین  کنترول  در  آورند . این بخش  آ  ميتوانند  مردم را  مسحور  خود  کرده و به

مردم را  مسحور  کرده   "هاليود"دارد اما مهم  است  تا  باید  این  بخش  را  نيز  بفهميد که 

کا  آن را  ماشين  رؤیا  ميگویند    است .این  یک  حالت  رؤیایی  است .  در امری
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ت  لمردم را بحاکه را  بوجود  می  آورد  یهاليود برای مردم  حتی  کودکان خيالها و فانتيزیها 

غير  عادی  می برد  چيزیکه  جالب  است  این  است که چيزی که  در  سينما  اتفاق  می  افتد 

ویزیون نگاه  ميکنند یک  حالت  خلسه  و مسحور  فضای تاریکی است که  مردم در  آنجا به  تل

ن یقين  وجود  ندارد  یعنی چيزی  است  حالت  معلق که  در  آشدن  است که اتفاق  می  افتد 

آن    حالتی  وارد  می  شوید که بوسيله ی  می  شوید  بعد به )بی  ایمانی( شما وارد یک  حالت

که بطور درونی آنرا  ميفهميد  تصور  است .دروغ    شروع به  ایمان پيدا کردن  ميکنيد. چيزی

است فيلمها ،  جادو  هستند . فقط  جادو  هستند . مردم  ميروند  و  آنها  را تماشا  ميکنند  و 

بدام جاذبه  هایی می  افتند  که قبالً  در  آن فيلما  تعبيه  شده  است .اینطور  ميشود  که  مردم  



د .تمام  این  تخليه  های  هيجانی در   این  حالت  اتفاق  می  افتند.  در طول  فيلم گریه  ميکنن

 نترولیخيلی  از  فيلمها  اینگونه  هستند و  این  یک  فکتور  مهم در  ميکانيزم  ک

که   است .اینگونه  بمردم اجازه  داده  ميشود تا  بروند  و  نوعی  تخليه  هيجانی  داشته باشند.

ر  های  مهم صحبت  ميکند .یکی  از فاکتور  های  مهم برای  تراژدی،  ارسطو راجع به فاکتو

و بهمين  دليل  است  که  بيشترین فيلمها و  نيز  خبر  ها  ایجاد  این  تجربه پاالیش نفس  است 

ضروری  ميباشند والجرم  همه  مردم  به  آنها   و  چيز  های  مثل  اینها برای  تمدن  نهایتاً 

وهمه بخاطر  دیدن  صحنه  های  غم انگيز  دیگران حس غم انگيز دیگران که  نگاه  ميکنند 

در  عاطفه  شخص  بيننده  تداعی  ميشود تجربه  ميکنند و بعد احساس  رضایت  و امنيت 

برای  تجربه  شخصی  خودشان که خبر  ها  و  تصویرهای  غم انگيز  دیگران  کم کم  در  

ان شکل  عادی  ای  را  اختيار  مينماید بقسميکه در درون  خود تجربه   یافته  های   مغزی  ش

دگر  باطن شان را  شکنجه  نميکند بلکه ،احساس غم توفنده را که سابقاً به آنها  دست  داده بود

 های شادی  زا  که احساسمین فيلی  تبدیل  ميشود . همچنان  است  ابه  عناصری عادی  زندگ

بنا بر  توضيحات  باال  گفته ميتوانيم که  .ایجاد  ميکند  ر درون  را  د خوشبختی  فریبنده یی

ترفند  ها  و  ُحقه های ماهرانه و  پيچيده  ای  است که باطن  اشخاص را  مشحون   ااینه

واهی و بی   ميسازد.در حاليکه  این  خيلی  خطرناک  است که باطن  اشخاص  به  چيز  های

تالشهایی  هم  در  هم  آهنگی انجام  می  پذیرد اما  تعداد   هر  چند  که.د اساس مشحون  گرد

زیادی  از  مردم  نيز  هستند  که  نگرش  یکسانی  بجهان  دارند اما باوجودآن  آنها  الزاماً در 

 یک  تالش  هم  آهنگ با  یکدیگر  کار  نميکنند .

ند آنهایی که  مراجعه  وهمه به  هاليود  می  آیند ميخواهند  در  همسایگی  موفق  بکار ش»

شام  ميرسد دوست  دارند ،  آنها  به  این باورند  که چگونه  مکه بی  خوش  هاليود را ميکنند بو

د در  حاليکه اینقدر  خوب  بنظر  ميرسند ؟ )سرودیکه در  هاليود  نصدمه بزن  ند  بشماميتوان

  «خوانده  می شود(



 ن مونرو اشاره  ميکند  نورت را  تابان  کنليمار    Marlin Monroeزن قرمز پوش  به 

 اینبار دگر  خوب  باشد .

، چون  در  هاليود  هستی .چيزی  در  فضای هاليود  وجود  همين  حاال  بدستش  می  آوری  

د  شما  بایستی  بفهميد ، هاليود  بای ،دارد ، خورشيد می  درخشد  همانطور که  تو  ميدانی 

وش  باشند( تا  شما ها  ماد زن قرمز  پتوليد  کند . )که  ن   Marlin Monroe’sتعداد زیادی 

ا  زندگی  خود را  وقف  این  کنيد  که  لذت  دنيوی ،تا  شمرا  در  رؤیاها  سرگرم  کنند

  تصویر بردار در بهشت زمينی دجال  یعنی هاليود ،در ضمن ویدیوبيشتری را  بدست  آرید .

قب  ه و یا کامالً برهنه را که  در  عاویر  زیادی  از  زنان  سرخ  پوش  ویا نيمه برهنتص

 میبنمایش   اسکرین مخدوش و  غير  قابل دید شده بود که فقط  تّصّوری از آن را  گرافيک

و  که  در باال  رکه در  آن بهشت زمينی چه  ميگذرد یعنی که  از  این  مورلين  مونگذاشت 

 این  رول را بازی  ميکنند.  ورده  شد تعداد زیادی  در  هاليودنه آطور نموتصویرش ب

 .د نو ستایش  کن  زیاد  دارد  که بهشتش را  ستایش وخدایش را  تکریم  هاليود  همچنين  عالقه



ذهنی که   "wide awake"کامالً  بيدار    "Kings of New York "پادشاهان نيویارک

الً  در  لباس  خانم قرمز  پوش یا مدونا  نشان  داده شد بهر رهگذری تصاویر نماد دجال که قب

دیده ميشود  همان  هرم  قطع شده  و  در باالی آن  نشانه یک  چشم و  تصاویر کارتونی  ایکه  

 ه  در بعضی  از  دیوار  ها دیده ميشود.  نماد  دجال  را  به  تصویر  کشيد

گردد  از  صدای نا گهانی دستی دنبال  تصویری  مي  با  چراغانی که  در  تاریکی شب  جو

ولی  و شخصی  در  برابرش  با  چشمان  نافذ "!پدر بزرگ"یکه  خورده  و فریاد  ميزند  

و  به   مرد به  جوان  ميگوید  قرار  نيست  تو  آن باال  باشی.استاده  است  خسته از  کهولت

مرد سالمند  رو به  « ن فقط  ميخواستم بدانمم»وان  ميخواهد بگوید  که ؟ جآن  نگاه  کنی

پدر بزرگ رو جوانک  ميگوید فکر  کنم به اندازه کافی  بزرگ شدی.باید  داستان را  بدانی . 
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خرین امضاء  کنندگان آ "  Charles Carole"بود ،  درشبی  درست  مثل  امشب  )مسيحی(

او بود هم فی بنام  فراماسونری  همچنان او  عضو سازمان  مخ اعالميه استقالل امریکا  بود

ميدانست  قرار  است  بميرد  او  نيم  شب  استبل بان  خود را بيدار  کرد و  از او  خواست  تا  

. بسيار ضرور بود  را ببيند  Andrew Jacksonاو را  بکاخ  سفيد  ببرد تا اندریو  جکسن 

 که با رئيس جمهور صحبت  کند . جوانک  پرسيد او  با  رئيس  جمهور  صحبت  کرد ؟

تا  چهره فراماسونری را  خوب  جلوه  دهد .  و بينندگان را  هميشه سعی کرده  است   هاليود 

 فریب  دهد  تا فرا ماسونها را انسانهای  خوبی  بدانند .

نک  گفت  نه او  هيچوقت  این فرصت را پيدا  نکرد. رئيس  جمهور  آن واپدر بزرگ به ج

رازش  را با  تنها  کسی   ول  رازی  داشت . بنا بر این  اوشب  آنجا  نبود . ولی  چارلس  کار

 . که ميتوانست در  ميان  گذاشت پير  مرد  ميگوید  پدر  بزرگ  پدر بزرگ  من 

گنجی ،راز  چه بود ؟ یک  گنج   Thomas Gatesنتقال  شد  راز  از  طریق  اجداد به اوالد ا

 فراتر  از  همه  تصورات . 



؟ آن  گنجی بود  که "ی  چه بودگنج  مخف"متوجه شدید  چگونه با شما بازی  ميکنند؟ خوب 

د  سليمان  پيدا  کردند . اما  بر  خالف  گنجی معبد ، در تاالر  های  مخفی  معبشواليه  های  

 و  جواهرات  که  در  این  سریال  روشن  ميگردد.از طال 

چيزی  که شواليه  ها  پيدا  کردند ، کتابی  بود  که به  آنها  فنون رمزی  و  مخفی  جادو  گری  

ن  زمان  تا اکنون ،  سعی در  کنترول  جهان  کرده یش  شيطان را  یاد داد . و  از  آو ستا

ن  کوشش  رای  آکه  ارباب  شان  شيطان ،  ب«  ن  جهانینظم  نوی»اند . و  اصرار دارند  تا 

 «ون  =باستان،  نظم ،  نجيب ،  رمزی ،  معبدماس» ميکند  روی کار  آورند.

Mason=Ancient, Order, Nobles, Mystic, shrine    

 این بحث ادامه  دارد


