A importância da África na Nova Ordem Mundial
(Fonte: (1) http://apocalipsetotal.blogspot.com/2008/05/importncia-da-frica-na-nova-ordem.html )

Baha’u’llah(1) e Abdu’l’baha (seu filho) deram ordem para que os futuros Baha’is
iniciassem uma cruzada “espiritual” na África. Ela foi comandada por Enoch Olinga juntamente
com outros ministros da fé baha'i, esses homens foram chamados de “Cavalheiros de
Bahá’u’llah”.
O profeta Isaias também descreveu que essa colonização espiritual iria acontecer no futuro:
“Ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos, que está alem dos rios da
Etiópia. Que envia embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas, dizendo: Ide,
mensageiros velozes, a um povo de elevada estatura e de pele brunida; a um povo terrível
de perto e de longe; a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem.”
(Isaías 18, 1:2)
Observe que essa terra (além dos rios da Etiópia) criou uma religião que não agrada a
DEUS, o barulho que ela está fazendo é algo semelhante a um zumbido irritante de pernilongo
em nossos ouvidos. Esses ministros saíram da Pérsia para estabelecer a sua religião nesse
continente.
Os homens que foram falsamente evangelizados são descritos nesse versículo como altos e
de pele lisa. Essa é a característica principal do povo africano. A maioria dos Africanos não
possuem barba, os seus rostos são geralmente lisos e também são fortes e de alta estatura.
Não demorou muito para que a fé se instalasse e conquistasse a África. Em 1952 foi
construído o primeiro Mashriqu'l-Adhká (templo Baha’i ) em Kampala.

Toda essa estratégia tem um objetivo muito maior, pois o segundo país mais importante
para a nova ordem mundial depois de Israel é a África.
No artigo “O fracasso africano nas metas do milênio” ficou evidente que a África não
cumprirá jamais as suas metas e está condenada a viver como tribo até o dia do juízo. A própria
Bíblia também diz que o governo da Besta (ou o governo mundial) terá domínio sobre as tribos:
“E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los; e deu-se-lhe poder sobre toda
a tribo, e língua, e nação.” (Apocalipse 13, 7)
Acontece que Baha’u’llah fez uma promessa falsa para o povo Africano quando disse que
esse continente também se transformaria no Jardim do Éden ou algo muito semelhante com
aquelas ilustrações das testemunhas de Jeová.
A ONU, com objetivo de mobilizar a sociedade e as nações para trabalharem na construção
desse falso paraíso, sendo esse o objetivo da meta do milênio número 8:
8. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento
-Avançar no desenvolvimento de um sistema comercial e financeiro aberto,
baseado em regras, previsível e não discriminatório.
-Atender as necessidades especiais dos países menos desenvolvidos.
O sistema comercial e financeiro aberto consiste em arrecadar fundos (de forma totalmente
eletrônica) para a reconstrução da África. Hoje, a sociedade está mobilizada em vários projetos,
que passam primeiramente pela ONU, para estabelecer a ordem na África e também em outros
locais, dessa forma Baha’u’llah está juntando para si todas as nações em nome da solidariedade
global:
“Tanto mais que, por ser dado ao vinho é desleal; homem soberbo que não permanecerá;
que alarga como o inferno a sua alma; e é como a morte que não se farta, e ajunta a si todas
as nações, e congrega a si todos os povos.” (Habacuque 2, 5)
Não existe nada demais em ajudar o próximo, mas desde que isso não passe pela ONU, pois
o objetivo final e colocar também a marca da besta em toda a humanidade para gerar uma
economia solidária e totalmente eletrônica para ajudar países com a África. Isso está escrito de

forma muito explícita na meta do milênio número 8, além do mais Baha’u’llah promete total
proteção para a África, veja o que o guardião da fé (S.Effendi) disse:
"... De acordo com o grau em que seus povos aceitarem a Bahá'u'lláh, serão eles
abençoados, fortalecidos e protegidos."
Recentemente os etíopes, em uma notícia publicada na BBC, afirmaram abertamente
que estão aguardando o estabelecimento de uma política "divina."
Claro que não podemos estabelecer datas, mas quando observamos o que está acontecendo
na África, os desastres supostamente naturais que também impedem que as metas sejam
estabelecidas até 2015, e o fato de a ONU já ter criado um projeto complementar para essas
metas chamado de Agenda 21. Não resta dúvida de que o plano final será o uso de feitiçaria
para retirar Baha’u’llah do abismo em breve para estabelecer a economia “divina e solidária.”
Claro que isso trará um sofrimento eterno para muitos:
“E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre; e não têm repouso nem de dia nem
de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome.”
(Apocalipse 14, 11)
(1) Alertamos que o blogspot do qual foi extraído o texto apresentado neste site não é católico, e apesar de
algumas colocações injuriosas e até caluniosas à nossa fé, ele possui informações importantes e graves para
o momento atual da humanidade.
(2) Após a anunciação do Bab, uma espécie de João Batista da globalização, sobre a chegada do
"prometido", surge Baha’u’llah o criador de toda a organização social, política, econômica e espiritual do
futuro sistema escravista do governo mundial que levará muitos a perdição. Com a sua morte em 1893, o
seu filho, Abdu'l Bahá, deu os primeiros passos rumo a Casa de Justiça em Haifa (Israel), onde se encontram
todas as escrituras baha’is e também a sua administração. Nesse mesmo ano Abdu'l Bahá (para o
cristianismo ele pode ser comparado como o Apóstolo Paulo da globalização), iniciou a divulgação
mundial do pensamento de seu pai e também começou a procurar patrocinadores milionários para
colocar em prática o plano de governo mundial. Entre 1911-1913, Abdu’l Bahá realizou uma das maiores
campanhas de evangelização sobre a globalização no mundo inteiro, mas o que chama a atenção foi a
sua visita ao Centro Teosófico em 30 de setembro de 1911. Além de anunciar a criação da grande
confederação política, ele também anunciou aos teosofistas que Baha’u’llah é o prometido de “deus” para
unificar todas as religiões e que o governo mundial receberá o seu nome. Isso prova que a fé Baha’i está
acima da maçonaria e da cabala, afinal, o nome do prometido se encaixa perfeitamente na tabela
cabalística, que contém 9 letras reservadas para o seu nome. Em 1919 foi criada a Liga das Nações, no
Tratado de Versalhes, na França. Considerada a precursora da ONU, nesse mesmo ano Abdu'l Bahá não
perdeu tempo e anunciou a sua epístola chamada de “Organização para um paz duradoura”(uma
espécie de plano de governo para época). E que foi muito bem aceita pela liga das nações . Afinal,
Baha’u’llah veio em seu próprio nome e por isso os banqueiros e empresários o aceitaram. Certamente ele
cumpriu a profecia: “Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais; se outro vier em seu próprio nome, a
esse aceitareis.” (João 5 : 43). Com a morte de Abdu'l Bahá (1921) e a criação da ONU após a II guerra
mundial em 1945. A fé baha’i, através Shoghi Effendi (1897-1957), se estabelece definitivamente no governo
mundial controlando o ECOSOC (Conselho Econômico e Social - o segundo órgão mais importante da ONU
e outras agências), desde então, o bahaismo iniciou a criação do sistema de Governo Mundial e relativista
de Baha’u’llah, ou como é conhecido entre os cristãos verdadeiros “O Governo da Besta”. Shoghi Effendi foi
um dos principais tradutores do plano de governo mundial de Baha’u’llah para o Inglês. Além de participar
ativamente da construção do santuário de Bab e Baha’u’llah.
Observação final:

Pelo que você leu, tenha absoluta certeza que a escolha dos locais para a realização da
Copa do Mundo de 2010 (África) e a Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016 (Brasil) não
é, de forma alguma, uma coincidência. Esses três acontecimentos mundiais foram planejados
estrategicamente para essas nações neste momento da humanidade, quando acontece a
transição de poderes entre países independentes para a Nova Ordem Mundial, a partir da ONU.
Não esqueçamos que a nossa população majoritariamente cristã (mais de 90%) estará
totalmente alienada pela mídia em função desses dois “grandes” acontecimentos. Como todos os
indicativos e fontes apontam para a implantação definitiva da Nova Ordem Mundial nesse período
compreendido entre 2012 e 2015, estejamos mais do que nunca alertas para, quem sabe, uma
perseguição insidiosa e silenciosa (pelo estado de balbúrdia em que se encontrará a maioria do
povo) contra aqueles que sabem o que daí irá advir. Não esqueçamos que, em 1970, no auge do
“Pra Frente Brasil...” e dos “90 milhões em ação...” do governo Médici, esse foi o momento da
maior perseguição política da nossa história. Portanto, aqueles que não pretendem se dobrar ao
Governo Único Mundial, ao falso ecumenismo e à implantação do biochip (a nova moeda
eletrônica), liderados pela ONU, todo o cuidado é pouco...

