
                               КАДА СЕ ЛЕГЕНДЕ ИСПРАВНО ПОСТАВЕ

Када се легенде исправно преносе са колена на колено, без изврћања и додавања, могу и да се 
растумаче и објасне.
Када се изврну и прекрајају тешко их је протумачити, само ако ниси изабран да растумачиш 
легенду.
Изабран од самог Бога.
Није забележен, барем се јавно незна, ниједан случај да је неко решио било коју легенду.
До појаве ИЗАБРАНОГ од БОГА.
Све долази на своје место и све се открива, а све је тако просто и једноставно.
Мој пријатељ Марко, први Апостол Истине, ми је указао на неке ствари и просто натерао да 
то истражим.
Његова жеља за истином и глад за знањем, су ме упутили на истину.
Легенда каже да је Гордијев чвор поставио Горди отац легендарног краља Мида...итд.
Решио сам Гордијев чвор.
Маркова знатижеља  око Нина Белова ме је упутила на даљи траг.
Марко је дао поставку за Белов град = Београд, за планину План Нина, за Авалу А Вал = 
Валентин =  прави лав, или човек лављег срца!
Авала – Вавилон – Авалон...
Нино Белов први господар света, господар васколике Србије и његова мајка Семирамида, 
направили су Авалу да би се приближили Боговима и ту су направљени вртови, које многи 
траже на погрешним местима.
На врху Авале је био саграђен и Жрнов, илити легендарна Троја.
Они су основали и илуминате, који су требали да сачувају и сакрију тајну од грешника и 
безбожника, што се то временом извитоперило, нису они криви.
Масони су преузели улогу првих илумината и од Ристе па наовамо, су направили нову 
организацију и дан данас сматрају Абифа Хирама за оснивача и свог Бога и траже већ еонима 
кључ, да би решили загонетку, односно откључали врата Раја. Нема правих илумината и 
масона, сви ови данашњи су лажни.
Никада нису поставили питање да ли је Хирам постојао?
Када се отворе многе ствари све постаје јасно.

Овде имамо Х у раму!
Пирамиду из птичје перспективе!
ХИРАМ!
Мајка Семирамида.
Мида – легенда каже – краљ Мида!
У имену његове мајке се крије име Мида.
Све је вешто било сакривено.
Шта је још сакривено, а помаже нам да направимо асоцијацију?
На шта нас усмерава пирамида?



Шта се крије у пирамиди?
Крије се слово пи, које асоцира на круг.

Почињу да се назиру контуре које воде само до једног!

Све води до решења Гордијевог чвора!
А зашто Гордијев и зашто је гордост проглашена од незналица за највећи грех?
Зато што је Нино Белов по њима био Горд и није хтео да им ода тајну Вазнесења!
Нино Белов је први човек кога су прогласили за Бога – Бака!
Знали су шта се спрема па су све сакрили у симболима које је требао да реши Изабрани.
Изабрани је све то и решио.

Само сам хтео да вас подсетим на Решење Гордијевог чвора, јер крај је времена и простора, 
зато искористите понуђену прилику да се Вазнесете.
Живели!


