Kwiaty aksamitki bardzo odporne na promieniowanie żywiołów
Przeprowadziliśmy kolejny eksperyment tym razem na odpornych kwiatkach aksamitkach.
Do programowania użyliśmy wodę z kranu i słowo Jahwe napisane po żydowsku.
Dodatkowo kartkę ze słowem Jahwe wstawiliśmy w doniczkę, żeby bezpośrednio promieniował także na
kwiat, aby szybciej uzyskać efekt rozkwitu bądź degeneracji. Po 7 dniach obserwacji doszliśmy do wniosku, że
umieszczenie w okolicy kwiatka słowa Jahwe spowodowało zatrzymanie rozkwitu, a rozpoczęcie procesu więdnięcia. Natomiast kwiat podlewany z wodą z kranu rozwijał swoim normalnym rytmem biologicznym puszczając
pąki kwiatów, których to pąków nie można było zaobserwować na roślinie z napisem Jahwe.
Sprawdziły się nasze przypuszczenia, że na ludzi promieniują nie tylko fałszywe obrazy, ale działają także
Słowa mówione i pisane. Kwiat jest dowodem, że promieniowanie słowa Jahwe (żydowskiego, jednopostaciowego, plemiennego boga), który wprowadził zasadę"oko za oko", "ząb za ząb", strach, nakazy i zemstę w
Starym Testamencie - jest negatywne. Wiele destrukcyjnych cytatów starotestamentowych nie ma nic wspólnego
z "Jestem, Który Jestem" czyli Bogiem Ojcem, którego przedstawiał nam Jezus Chrystus. Czytając nakazy starotestamentowe boga Jahwe powinniśmy się zastanowić co to za bóg, który stwarza do życia istoty ze swojej miłości, a potem
swoim wyznawcom, nakazuje umęczanie ich przez wypuszczenie na żywca krwi ze swoich stworzeń i składanie sobie w
ofierze.
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Czy to nie ten sam Bóg działał przez Żydów w biczowaniu
Jezusa, powodując wykrwawienie Go do ostatniej kropli
Krwi i uśmiercenie wśród największych mąk?
To tylko Wszechdoskonały Bóg - dalekowzroczny dopuścił współistotnego Sobie Syna, aby wytworzyć Moc energetyczną Miłosierdzia; (Miłości Przebaczającej), aby w
przyszłości stała się ona Mocą Oczyszczającą swoich Synów marnotrawnych, aby powrócili jako Aniołowie Światłości do Ojca Miłości i wszelkiej Dobroci.
Duchowieństwo Kościoła katolickiego dużo wymądrza
się na temat Miłosierdzia, a nie potrafi wprowadzić w życie
Modlitwy Miłosierdzia na oczyszczenie Żydów z ich opętania
demonicznego.
Czy nic tym neofaryzeuszom nie mówią słowa Żydów
przy wymuszeniu kary śmierci Jezusa u Piłata; … “Krew
Jego na nas i na nasze dzieci”.
Dlaczego Hierarchowie Kościoła nie wprowadzą w
życie modlitwy oczyszczającej żydów do Współodkupicielki
i Pośredniczki Matki Bożej w słowach: “…Modlimy się z
Tobą do Ciebie i przez Ciebie do Miłosierdzia Ojca, o
oczyszczenie narodu żydowskiego z opętania demonicznego, przez Krzyż, Krew, Cierpienie, Ból Przenajświętszy Twojego Syna, z udziałem naszych modlitw.
Gdyby takie różańce Miłosierdzia wprowadzono i
nagłośniono w Kościołach, wkrótce zauważylibyśmy, że tej
energi żydostwo polskie by nie zdzierżyło - uciekali by z tego
Kraju, gdzie pieprz rośnie. A my nie potrzebowalibyśmy
modlić się o Mojżesza, który by żydów z Polski wyprowadził.
To samo dotyczy ‘boga śmierci”, - urojonego bożka
muzułmańskiego, który dąży aby wyznawcy tego bóstwa
opanowali Kraje katolickie i wytwarzali energię dla szatana,
który ją przewartościowuje na zabijanie, mordowanie szczególnie wyznawców Jezusa.
Czyż nie widzimy tego w naszych “Kronikach Kryminalnych” w zamachach terrorystycznych? Jakim opętaniem
kierowani są nasi prawodawcy, którzy nie mogą znaleźć
rozwiązania na ukrócenie działalności szatana w poczynaniach muzułmanów. Czy nie wystarczyło by zrobienie
doświadczenia publicznego z kwiatkami, jako dowodu, że te
bóstwa są satanistyczne - śmiercionośne?
Więcej informacji w książce “Woda Krzyż i Apokalipsa”.

