Smrť Rímskokatolíckej Cirkvi
S dôrazom na Turínske plátno

21. storočie je svedkom smrti Rímskokatolíckej cirkvi. Do dejín vstupuje ako organizácia, ktorá po
2000 rokov stála v ceste človeka k Bohu. Uzurpovala a prekrútila najčistejšie
posolstvo lásky a udržala sa pri živote vraždením, falšovaním dokumentov a
krádežou, zatiaľ čo systematicky vyhladzovala všetkých úprimných kresťanov.
Jej zneužívanie moci podporovalo zlo v človeku. Táto kresťanská cirkev nesie
zodpovednosť za utrpenie a beznádej vo svete, a za nevedomosť a nenávisť.
Meno jej boha je „Moc a Mamona”. Toto je tá cirkev, ktorá o sebe tvrdila, že
zastupuje Boha, pričom sa správala ako by Boh bol jej sluhom.
Svet je do 21. storočia rozdelený na ovce bez vlastnej vôle a na ateistov,
ktorým cirkev nemá čo povedať s malým množstvom nezávisle mysliacich, ktorí
si sami hľadajú a nachádzajú cestu. Rímska cirkev vždy dúfala, že sa stane
jediným svetovým náboženstvom. Biblia v nej odhalila Satana.
Vraždy Abraháma Lincolna a JF Kennedyho sa pripisujú obe jezuitom. Obaja prezidenti chceli
skoncovať s úžerou, boli za slobodu vyznania a odluku cirkvi od štátu. Každý pápež, ktorý sa pokúsil
zakázať zlovestný jezuitský rád bol sám obratom zavraždený. Skutočnosť, že v roku 2013 bolo
možné urobiť z jezuitu pápeža naznačuje, že morálne sú táto cirkev, ako aj spoločnosť ktorá ju trpí,
už mŕtve. http://www.dhaxem.com/data/articles_sl/Lincoln_Kennedy_Podobnosti_Vrazdy.pdf
V roku 2015 jezuitský pápež pripísal novú kapitolu k evanjeliu, keď
povedal: „Ježiš je realistom. Hovorí, že je nevyhnutné, že bude
dochádzať k škandálom. Ale beda tomu, kto škandály spôsobuje.” Toto
prehlásenie predstavuje priznanie, že cirkev zahníva, že spoločnosť taký
stav považuje za normálny – a údajne, že Ježiš je s tým spokojný!
„Koniec sveta”, toho, aký sme poznali predtým v zmysle ľudských
a spoločenských hodnôt, nastal v roku 2012.
Z rímskokatolíckej cirkvi ostala jej páchnuca mŕtvola udržiavaná dokopy cirkvou nakradnutým
bohatstvom a rastúcou korupciou nadštátnych úradov, ktorých zjavným cieľom je ekonomická
likvidácia „menejcenných” národov za ideologickej pomoci katolíckej demagógie. Pápež František
prehlásil, že katolícka cirkev, jedna z najbohatších organizácií na svete, je cirkvou pre chudobných.
Áno, je. Jej falošná viera ohlupuje milióny čo sa stávajú obeťami ekonomickej genocídy a pomáha ich
spratať bez veľkého reptania z cesty v prospech Nového Svetového Poriadku tzv. „elít”, ktorých sa
táto cirkev považuje byť súčasťou.

1997 – 2010, V tieni stredovekého martýra
Zatiaľ, čo Vatikán plánoval ďalšiu výstavu Turínskeho plátna, označeného ako
„zázrak Ježiša Krista” na rok 1998, Christopher Knight a Robert Lomas uverejnili
svoju knihu „Druhý Mesiáš” v Apríli 1997. V nej menovali Jacques de Molaya,
posledného veľmajstra Templárskych Rytierov, ako muža, ktorého podobizeň je
na plátne. Jacques de Molay bol inkarnáciou tretej božskej Duše, v cirkevnej
terminológii, Ducha Svätého. Jeho urážka
je neodpustiteľná.
2. apríla 1997 sa vraj tvar podobajúci sa
na Pápeža Jána Pavla II sformoval vo
vatre v jeho rodnej zemi, v Poľsku.
Obrázok, ktorý vyhotovil istý mladý stavbár, sa dostal do médií
v mnohých katolíckych krajinách a úkaz sa vysvetlil ako božie
posolstvo. O deväť dní neskôr, 11. apríla 1997, požiar pri
ktorom bolo podozrenie z podpaľačstva, po tretí krát v jeho
zaznamenaných dejinách ohrozoval plátno. Pozorne si pozrite
obrázok horiacej kaplnky v ľavom rohu dole, je tam tá istá
postava!

Možno nie každý vie, že to bola samotná
cirkev, kto podporoval predpoklad, že
Turínske plátno je falzifikátom, zatiaľ čo
sa ho snažila zbaviť ako náhle sa
objavilo na verejnosti v rokoch 13531356. Len úcta a nehynúci záujem
verejnosti udržiavali relikviu pri živote,
zatiaľ čo výskum čoraz viac potvrdzoval,
že plátno pokrývalo telo brutálne
mučeného muža ktorý bol ukrižovaný – a ktorý prežil! Oficiálne potvrdenie týchto poznatkov by bolo
priznaním, že cirkevná dogma je falošná a že katolícka cirkev je falošným kresťanom. Zneužívanie
tejto relikvie vedie k najťažšiemu trestu a cirkev chce odobriť svoju zradu novými podvodmi v snahe,
že oklame Boha.
V roku 2007 Vatikán oznámil, že uverejní dejinnú listinu, ktorá ospravedlňuje Templárskych Rytierov.
Rád bol rozpustený a jeho vodcovia boli prenasledovaní ako heretici, keď ich Pápež Klement V zradil.
Chinonský pergamen „ktorý ľudské oko nevidelo 700 rokov” a ktorý je vraj
záznamom z pápežských procesov proti Templárom tvrdí, že pápež Klement sa
rozhodol v roku 1308 zachrániť rád. Objavenie tohto dokumentu, ktorý je
potvrdeným falzifikátom, je spojené s tou istou výskumnou pracovníčkou Vatikánu,
Barbarou Frale, ktorá bola aj pri „objave” zdiskreditovaného pohrebného listu
Ježiša Krista, ktorý bol vraj pripojený k Turínskemu plátnu. Váženej pani
profesorke akékoľvek listiny, ktoré by si Vatikán želal aby padli z neba, len tak
vyskakujú pod nohami a ďalej odhaľujú falošnú tvár cirkvi, ktorá jej platí.
Plátno sa vystavovalo v roku 2010. V roku 2013 sme uverejnili varovanie o tom, že ďalšie zneužívanie
Turínskeho plátna bude mať negatívne dôsledky na tých, čo budú zapojení, spolu so
žiadosťou, aby sa plátno postúpilo národnému múzeu v Paríži a aby sa originál
prestal vystavovať. Len päť rokov po predchádzajúcej, v roku 2015, cirkev
vykonala novú výstavu.
Tradične bola medzi výstavami desať a viac ročná
medzera. Vatikán zatiaľ neoznámil, či svätí otcovia servírujú pod
relikviou opekané párky a pivo, ale dá predpokladať že sa aj o tom
už uvažuje. Mesto Turín nerobí žiadnu tajnosť zo skutočnosti, že
tu ide o príjem. V tom istom roku, 2015, Boh odvolal španielskeho kňaza Hectora
Guerru, nar. 1953, na obrázku vľavo, ktorý bol zodpovedný za otváranie výstav na
tému plátna po celom svete a napriek varovaniu, plánoval ich uskutočniť viac, keď
s týmto jeho snažením Boh skoncoval.

2000, Pápež „sa ospravedlňuje za hriechy cirkvi”
V marci roku 2000 došlo ku kroku, ktorý by sa v minulosti bol považoval za
takmer nemysliteľný. Ján Pavol II, poľský pápež nie menej spiatočnícky, než
boli iní pápeži pred ním, verejne žiadal Boha o odpustenie za hriechy
rímskokatolíckej cirkvi „v priebehu vekov”.
Podľa katolíckej viery, najdôležitejšia spoveď je pred smrťou. Už dlho kolovalo,
že pápežská stolica vie, že smrť rímskokatolíckej cirkvi sa už nedá zastaviť. No
ani len na svojej smrteľnej posteli táto materialistická cirkev nepreukázala
úprimnú ľútosť a neospravedlnila sa úprimne. Ani len Bohu nie.
Slová: „Žiadame o odpustenie ... za páchanie násilia v službe pravdy.” ...odhaľujú „ospravedlnenie”
cirkvi ako ďalší akt jej pompéznosti, lebo cirkev nikdy neslúžila „pravde”, a navyše zo svojho
ospravedlnenia vynechala tých, ktorým ublížila najviac. Nik ani len nespomenul pápežské genocídy,
Katarov vyhladzovaných po dobu 700 rokov, vyvražďovanie amerických domorodcov a akýchkoľvek
inovercov po stáročia, alebo holokaust pravoslávnych Srbov v Chorvátsku v 1940-tych rokoch
http://www.cathar.org.uk/data/slovak/Vatikansky_Holokaust.pdf
Navyše a napriek „ospravedlneniu”,
prenasledovanie nekatolíkov pokračuje vyvražďovaním Koptov, jedných z najskorších egyptských
kresťanov, ktorí odmietli podriadiť sa Vatikánu, pre záchranu ktorých Vatikán nerobí absolútne nič
a nepriateľskou propagandou proti pravoslávnym, predovšetkým Rusom. Pre koho bolo toto divadlo
určené?

„Svätí otcovia” menovali krivdy spôsobené Židom, ženám a menšinovým skupinám. Najjasnejšie
formulované bolo ospravedlnenie Židom, a podľa BBC news online (nedeľa, 12. marca, 2000, 19:48
GMT), Izrael chcel viac: „vrcholný rabín Izraelu, Meir Lau, sa vyjadril, že čakal viac a že je ‚hlboko
znepokojený’ tým, že Ján Pavol špecificky nemenoval holokaust.”
Nik nevyjadril ani len známku „znepokojenia” z toho, že boli
vyvraždené celé národy a že Okcitánia, medzi dnešným
Francúzskom a Španielskom, vtedy najvyspelejšia krajina
Európy, ktorá už v rannom stredoveku zaviedla všeobecné
vzdelávanie obyvateľstva, bola vymazaná z mapy sveta, aby
sa ulahodilo mocenským záujmom cirkvi. Tá upaľovala za
čítanie Biblie. Verejné divadlo pápežovho „ospravedlnenia”
dávalo dojem, že sa tieto udalosti nikdy neudiali, a ak áno,
tak boli úplne bezvýznamné.
Cirkev vstúpila do poslednej etapy svojho života na svoju starú nôtu – so záujmom udržať si svoje
vlastné postavenie pomocou tých, čo majú peniaze a vplyv.

2006, Testament Katarov
Biblia (Odhalenie 6) predpovedala, že pred druhým božím príchodom sa „nebo otvorí ako
zvitok”. Vo februári 2006 bol ľudstvu sprístupnený Boží Poriadok, sprostredkovaný
a miestami priamo nadiktovaný autorke Bohom. Boží Poriadok obsahuje dve sady zákonov,
zákony Objektívneho a zákony Subjektívneho Boha. Zákony Objektívneho Boha sa týkajú
Vesmíru a prírody a Zákony Subjektívneho Boha sa týkajú osudu človeka a ľudstva. Vo svojej
otrokárskej doktríne, zadefinovanej ako „viera” v priebehu svojho formovania ako organizácie moci vo
4. storočí, cirkev nedokázala definovať Boha, ani popísať ako vyzerá „nebo”, no vnucovala ju svetu
mečom po dobu 2000 rokov. Sprístupnením Pravdy prostredníctvom Božieho Poriadku, ktorý logicky
vysvetľuje Vesmír, Boha a ich Zákony, sa vstúpilo do Duchovného Veku. Každým ubehnutým dňom
viac ľudí vo všetkých častiach sveta rozpoznáva v katarskom učení pravé učenie o Bohu. Žijeme vo
veku internetu a pravda je prístupná každému.

2007, Najväčšia katolícka krajina na svete
V roku 2007 pápež navštívil Brazíliu, ktorá je so svojimi 147 miliónmi katolíkov najväčšou katolíckou
krajinou. Svet pozná Brazíliu predovšetkým pre jej pouličné tanečné karnevaly. (Druhou krajinou čo
do počtu katolíkov medzi obyvateľstvom sú Filipíny, so 73 miliónmi, a USA sú na treťom mieste s 63
miliónmi.)
Cirkev sa nevyjadrila na tému vášne k tancu, ktorou sa táto krajina vyznačuje
viac ako iné, v príprave na rok kňaza, ktorý sa venoval odsudzovaniu práve
tohto ľudského „neduhu”.
Podľa štatistík organizácie Avert pre rok 2010, po Subsaharskej (čiernej)
Afrike s jej 5% AIDS medzi svojím obyvateľstvom, mala Latinská Amerika
piaty najvyšší výskyt tejto choroby (0.4%), no jej výskyt vo východnej Európe
a v strednej Ázii sa udáva na desivé takmer jedno percento (0.9%, rovnako
ako v Karibskej oblasti) a to znamená, že za posledných 10 rokov šírenie tejto
choroby podstatne kleslo v Latinskej Amerike, ktorá bola v roku 1999 na
druhom mieste po Subsaharskej Afrike, no zato prudko vzrástlo vo východnej
Európe a v strednej Ázii, kde sa nákaza takmer iste rozširovala cielene
a ochota skočiť do postele s každým cudzincom tomu pomohla.
Celkový počet ľudí nakazených vírusom od roku 1990 narástol asi
päť násobne. http://www.avert.org/worldstats.htm Oproti tomu
slovenské štatistiky udávajú takmer mizivé percento výskytu
AIDS/HIV na Slovensku. Západ však neráta Slovensko zemepisne do
strednej Európy, ale podľa jeho bývalej politickej príslušnosti, do
východnej Európy. http://www.hivaids.sk/index.php/vyskyt-hiv V
roku 2010 pápež konečne odsúhlasil používanie kondómov „za
mimoriadnych okolností” a za účelom ochrany života.

2010, Rok venovaný oslave kňazov
Pri príležitosti 150. výročia smrti Svätého Jána Márie Vianney, farára z Arsu, Pápež
Benedikt XVI vyhlásil mimoriadny rok kňazov od 9. júna 2009. V jeho priebehu sa
kňazi vraj budú posilňovať vo svojej oddanosti Kristovi vrúcnymi modlitbami,
duchovnými činnosťami a inými náležitými skutkami.
Vianney trávil hodne času v
spovednici, pričom hriešnikov
napomínal za rúhanie a za tanec. Ak sa jeho
ovečky neboli ochotné vzdať tancovačiek,
farár im odmietol dať rozhrešenie.
V tom istom roku, v mimoriadnom roku
kňaza, a presne o dekádu po ospravedlnení v
roku 2000, v marci roku 2010, bol pápež
Benedikt XVI nútený sa ospravedlňovať za sexuálne zneužívanie detí katolíckymi kňazmi v Írsku.
Prípady pedofílie v írskej katolíckej cirkvi, ktoré vyšli najavo, otriasli organizáciou. Súčasne sa objavili
škandály ohľadom katolíckych kňazov v iných krajinách, včítane v pápežovom rodnom Nemecku, vo
Švajčiarsku, Holandsku, Rakúsku, a v spojených štátoch. Ak sa cirkvi žiadalo roku kňazov, Boh ju
nenechal sklamanú v roku 2010.

Pekní chlapci
S profilom poškodeným v dôsledku sexuálnych škandálov z roku 2010 v spojení s teraz už
„škaredými” starými chlapmi, sa cirkev zrejme rozhodla predložiť verejnosti svojich pekných chlapcov
so schopnosťou projektovať „nevinnú čistotu”, aby
sa urobila prijateľnejšou, hlavne pre médiá.
Ale čo robia títo pekní
chlapci? Thomas Williams
(tretí zľava), dekan teológie
v Ríme, sa zameriava na
vyháňanie zlých duchov
a vo videu, na ktoré môžete kliknúť hore, udáva tri hlavné príznaky
posadnutia zlým duchom. Sú to: Schopnosť hovoriť v inom jazyku, možno
dokonca so zmeneným hlasom (čo je znamením toho, že človek má
schopnosť vyvolať si inú inkarnáciu, alebo, že je schopný prijímať a podávať
informácie od akejsi čistej Duše); Znalosť tajomstiev, ktoré druhí nevedia,
alebo ktoré nikto iný nevie (čo je znamením pokročilej Duše, a ak vie všetko,
znamením Božstva); Nadľudská sila (čo je znamením božej podpory
prostredníctvom anjelov). Teda podľa cirkvi, z Ježiša Krista sa mal dôrazne vyháňať zlý duch. Zrejme
taký bol aj názor (pseudo)židov v tom čase. Táto „Kristova” cirkev by ho ukrižovala dnes
modernejšími metódami.
http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=3877043n
V strede hore je Jonathan Morris, ktorý sa pravidelne zjavuje v americkej televízii. Všetci traja vyobrazení „krásavci” sa
považujú za homosexuálov.
„Vanity Fair” = „Jarmok Samoľúbosti”

Cirkev si zvolila svojich pekných chlapcov za hovorcov na verejnosti, ale osoba za maskou tváre je
ten, kto v skutočnosti hovorí. Zatiaľ, čo sa nechajú volať „otcami”, títo predstavitelia v podstate
tvrdia, že spoločnosť nepotrebuje výnimočných jedincov s mimoriadnymi darmi a ktokoľvek so
spojením k Bohu, a ak to dokáže doložiť, má byť vylúčený zo spoločnosti a odsúdený. Nik nehovoril
o vyháňaní zlých duchov z pedofilných kňazov.

Pokĺznutie pera na Britskom Ministerstve Zahraničných Vecí
Tiež v roku 2010... sa Britské Ministerstvo Zahraničných Vecí ospravedlňovalo za „pochabý dokument”
ktorý navrhoval, že počas pápežovej návštevy v septembri v Spojenom Kráľovstve by sa mohol
zahájiť predaj „Benediktových” kondómov.

Pod titulom „Počas svojej návštevy by pápež mohol...”, sa navrhovalo, že pápež by
mohol byť pozvaný na otvorenie kliniky na vykonávanie potratov a mohol by
požehnať homosexuálne manželstvo. Ministerstvo Zahraničných Vecí sa vyjadrilo,
že tento dokument, ktorý vznikol počas voľnej výmeny návrhov, nepredstavuje
jeho mienku. Zatiaľ čo táto udalosť nie je významná, je ukazovateľom toho, ako sa
na rímskokatolícku cirkev dívajú v 21. storočí a nakoľko si ju vážia tí, ktorým slúži.

2013, Pedofília nie je zločin
Do roku 2013, juhoafrický kardinál, ktorý dopomohol pápežovi Františkovi k jeho zvoleniu, popísal
pedofíliu ako chorobu, ktorá nie je „zločinom”. Viac o tom tu: http://www.dailymail.co.uk/news/article2294292/Paedophilia-illness-NOT-crime-says-cardinal-just-days-papal-conclave.html#ixzz3h7qNqIOS

Zatiaľ čo kardinál Peter Turkson z Ghany, ktorého onoho času považovali za silného
kandidáta na pápežské kreslo po Benediktovi XVI, keď sa ho pýtali ohľadom
drakonických proti homosexuálnych zákonov v Afrike, včítane zlopovestného
ugandského, tzv. „zabite homosexuálov” zákona, povedal, že neprívetivosť voči gejom
a lesbám je súčasťou tradície, ktorú je treba v mene kultúrnej znášanlivosti brať
v úvahu a mať pre ňu porozumenie. Keď sa ho opýtali, aká je pravdepodobnosť, že
by sa také zneužívanie detí zo strany kňazov a jeho zakrývanie, aké sme videli
v Európe, rozšírili do Afriky, kardinál reagoval, že je nepravdepodobné, že by k tomu
došlo v podobných rozmeroch na jeho strane Stredozemného mora, lebo africké
spoločnosti a kultúra sú lepšie chránené od „tohto sklonu”. (Oficiálne západné média Turksona
v rámci „multi-kulturalizmu a homosexuálnej prívetivosti” za jeho výroky silne odsudzovali.) Viac tu:
http://www.bilerico.com/2013/02/top_papal_candidate_blames_child_sex_abuse_scandal.php#SRJkJPMqEH3Iiesg

2014, Kokaín v kondómoch
Napriek tomu, že pošli časy, kedy mohli svätí otcovia verejne
užívať kokaín a pápež sa nechal vyobrazovať v reklamách na
kokaín v tlači (Lev XIII, vľavo), v tejto tradicionalistickej
inštitúcii sa zvyky nemenia a v roku 2014 nemeckí colníci
zhabali tekutý kokaín v hodnote £33.000, ktorý bol na ceste
do Vatikánu, zabalený v kondómoch. Kokaín je drogou,
ktorá zvýrazňuje sexualitu.
Elmar Mäder, bývalý veliteľ švajčiarskej gardy,
oficiálnej pápežovej ochranky, od roku 2002 až do roku 2008, povedal, že počas
svojho pôsobenia v srdci Vatikánu mal možnosť spozorovať určité stránky
vatikánskeho života. „Nemôžem poprieť tvrdenia, že vo Vatikáne operuje sieť
homosexuálov”, povedal. Istý člen gardy tvrdil, že ako kráčal po
chodbe, jeden z kardinálov ho dohonil, vopchal mu zozadu ruku
medzi nohy a v hrsti mu stlačil pohlavie s komentárom.
Tiež v roku 2014, tlač uverejnila tvrdenia bývalého nemenovaného člena
švajčiarskej gardy o tom, že bol terčom viac ako 20 „jednoznačne sexuálnych
žiadostí” zo strany vysoko postavených kňazov. Spomínajúc na obed v rímskej
reštaurácii, muža citovali nasledovne: „Zatiaľ čo servírovali špenát a pečenú
hovädzinu, istý kňaz mi povedal: ,A ty si zákusok’.” Viac tu:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2534513/Former-member-Swiss-Guard-says-regularly-askedsex-gay-lobby-bishops-cardinals-priests-serving-Vatican.html

2015, Vzor mládeži
Na oslavu 200. Výročia narodenia Sv. Jána Bosco,
otca a učiteľa mládeže, v roku 2015 cirkev
prehlásila, že sa predstaví svetu ako vzor správania

pre mladých ľudí – a cirkev v tom roku udomácnila sodomu vo vlastných radoch, teda prax, za
ktorú Biblia v Starom Testamente vyžadovala, totožne s Islamom, trest smrti.

2016, Samorozklad už dokonaný
V roku 2016 boli katolícki kňazi, ktorí sa vyslovili proti homosexualite,
obvinení z rozširovania nenávisti. Hrozilo im až niekoľkoročné väzenie.
To znamená, že cirkev sa musela vzdať svojej vlastnej ideológie, ak
chce naďalej slúžiť a byť súčasťou oficiálnej mocensko-ideologickej
štruktúry NSP.
Islam tvrdí, že Allah žiada aby, ak sa prichytí muž súložiaci s mužom,
boli obaja usmrtení. Biblia, Starý Testament odsudzuje homosexualitu
totožne s Islamom: Leviticus 20:13 Ak si muž ľahne s mužom tak ako
muž leží so ženou, vtedy sú obaja vinní z činu ohavnosti a treba ich usmrtiť, vina za ich smrť je na
ich vlastných hlavách. Biblia v Starom Testamente teda jasne
a zreteľne káže usmrcovať homosexuálov. Starý Testament je
nenávistnou knihou židov, ktorá sa ukája v krvi a pomste. To
boli židovské zákony pre židov. V súčasnosti sa židovské
médiá stali hlavným propagátorom homosexuality pre gójov
(nežidov).
Homosexualita je nielen povolená, ale vnucuje sa západnému
„kresťanstvu” na každom kroku, už dokonca prostredníctvom
zákonov. Mnohí to považujú za plánovaný útok na tradičné
hodnoty s cieľom oslabiť a podmaniť svet pod jedinú peňažno-mocenskú svetovládu tzv. „elít”.
Nový Testament by mal
odzrkadľovať učenie Ježiša,
ktoré je milosrdné a poskytuje
odpustenie a nápravu. Teda
čo hovorí Nový Testament
o homosexualite?
Rimania
1:21 a ďalej, sa vyjadruje
o homosexualite ako o kliatbe.
Dáva ju do jednej kategórie
s neverou, smilstvom a inými
hriechmi. Nový Testament nevolá po krvi týchto previnilcov, ale očakáva od nich pokánie a nápravu.
Len falošná cirkev sa mohla dostať do situácie, kedy sa musí dívať na trestanie a prenasledovanie
svojich vlastných členov na základe zákonov skupín, ktorým slúži a ktoré sú v kategorickom protiklade
so všetkým, čo kedy predstavovalo jej vlastné princípy. Toto sa v každom zmysle inom ako v udržaní
materiálnych statkov rovná koncu cirkvi. V skutočnosti, cirkev má najvyššie percento homosexuálov
vo svojich vlastných radoch.

Začiatok Novej Fázy
Tretia Duša predurčená pre Božstvo, ktorej jednou z jej inkarnácií bol Jacques
de Molay, sa stala božskou v roku 2011. Prvá fáza vývoja povedomia sa
ukončila; staré ľudstvo využilo svoje príležitosti a odchádza. Nahradzuje ho
nová generácia. Ku koncu roku 2012 boli viac ako polovica inkarnácií na Zemi
nové Duše, ktoré povedú druhú fázu ľudstva v Duchovnom Veku.
Zatiaľ čo tí, čo necítia viac ako svoje žalúdky, kričia: „Rok 2012 tu už bol a
pošiel - a nič sa nestalo!”, ľudské utrpenie sa rozrástlo do predtým nepoznaných
rozmerov a apokalypsa prebieha na Duchovnej hladine. Bolesť, ktorú prežíva
jednotlivec vo svojom súkromnom živote je v neposlednom rade vďaka cirkvi,
ktorá namiesto učenia Božích Zákonov rozširovala, a svojím vlastným príkladom odsúhlasovala
nemorálnosť a zlo. Ďaleká väčšina obyvateľov Zeme zlyhala, ľudia nezomierajú len telom, ale aj ich
Duše zomierajú. Tí čo podľahli slabosti a zlu svojou prítomnosťou skúšali tých, čo sa snažili, a tak

aspoň druhým pomohli dosiahnuť ich ciele. Tí, čo stratia všetko, buď uverili, že Boh je natoľko zlý, že
obetoval svojho syna na spasenie lotrov, alebo nevidiac okamžitú spravodlivosť, uverili, že Boh nie je.
Nová generácia, ktorá preberá proces, sa časom naučí žiť s Bohom. Keď bude poriadok na Zemi
odrážať poriadok v Jednom (v „nebi”), vtedy sa skončí utrpenie na Zemi. V priebehu prvej fázy
ľudstva, ktorá trvala asi dva a pol tisíc rokov (na rozdiel od civilizácie, ktorá trvala oveľa dlhšie), sa
objem utrpenia na Zemi zväčšoval. Tento smer sa obráti v nasledujúcej fáze. Nový Poriadok zadaný
Bohom je v platnosti od roku 2014. Roky 2015-2016 boli najbúrlivejšími rokmi od konca druhej
svetovej vojny. Tí z kňazov, čo sú úprimní, sa modlia k Bohu, aby im pomohol z ťažkého položenia.
Musia sa zjednotiť a viesť cestu. Koniec cirkvi je pozitívnym krokom vpred.

Príloha 1:

Vatikánska výskumná pracovníčka chce zmeniť viac ako dejiny
Ak priznáme, že Boh mal mienku o Klementovi V, tak prehovoril
prostredníctvom blesku, ktorý udrel do kostola, v ktorom bolo vystavené
pápežovo telo len niekoľko týždňov po usmrtení de Molaya. Objavili ho ako
tlelo uprostred popola – dokonalý obraz samotného Satana!
700 rokov uplynulo od nezákonnej vraždy Jacques de
Molaya, posledného veľmajstra Templárskych rytierov v
dôsledku zbabelej zrady pápeža, ktorý bol bábkou
francúzskemu kráľovi Filipovi Peknému, a z Vatikánu sa
objavujú pokusy vykresliť ho ako zbabelca, ktorý žobral o milosť pri nohách
zradného pápeža.
De Molay bol inkarnáciou tretej božskej Duše,
v kresťanstve „Ducha Svätého”, a jeho urážka je neodpustiteľná.
Životy Jacques de Molaya a jedného z jeho veliteľov, Geoffroyho de
Charney, mali byť „ušetrené”, ale 19. mája 1314, keď sa ponižujúce
rozsudky mali vyhlásiť na verejnosti, obaja bojovní mnísi využili príležitosť
na to, aby prehlásili svoju nevinu a odvolali svoje vynútené priznania.
Zvolili si byť radšej opekaní na pomaly horiacim ohni, než aby prijali milosť
od Klementa V, alebo od kráľa, ktorý ich oraboval.
Zatiaľ, čo by sa v dejinách ťažko našiel iný príklad, v ktorom sa vražda
vypomstila na tých, čo boli zodpovední, natoľko viditeľne ako v prípade
Jacques de Molaya, kedy boli obaja, kráľ aj pápež mŕtvi nie dlho po
popravách, pani Barbara Fraleová, vatikánska výskumná pracovníčka,
neprestáva predkladať svetu „historické dokumenty, ktoré nikto nevidel po
stáročia”, a ktoré nielen prepisujú dejiny, ale oveľa horšie, menia charaktery
pápeža a veľmajstra tak, aby to vyhovovalo organizácii, ktorá nesie
zodpovednosť za zánik Templárskych rytierov.
Profesorka Fraleová
navrhuje, že v skutočnosti Klement V mienil zachrániť Templárov.
Pani Fraleová je paleografom a zameriava sa na obdobie okolo 14. storočia.
Jej odbor zahrňuje metódy, ktorými sa písali knihy a písma, a dejiny skriptórií (miestností, v ktorých
obyčajne mnísi prepisovali rukopisy). Jej zamestnanie vo vatikánskych tajných archívoch jej umožňuje
jedinečný prístup k písomnostiam takmer každého druhu.
Fraleovej „šťastné nálezy” začali akonáhle vkročila do tajných archívov Vatikánu
v roku 2001 s jej „objavom” Chinonského pergamenu. Muž menom Étienne
Baluze, ktorý žil v 17. storočí, sa považuje za toho jedinca, ktorému svet vďačí za
existenciu tohto dokumentu; Baluze prijal finančné odmeny od duchovenstva za
uverejňovanie iných falzifikátov ako „dôkazov”, za čo padol do nemilosti a bol
nútený odísť z Paríža do vyhnanstva v Tours.
Pani Fraleová tvrdí, že našla dokument archivovaný v „nesprávnom zväzku”.
Možno mu dali meno „Falzifikáty”. To by tiež vysvetlilo, prečo Vatikán ticho sedel

na „objave” šesť rokov, než urobil verejné prehlásenie.
Tá istá výskumná pracovníčka sa pokúsila prijať za platný zdiskreditovaný pohrebný list Ježiša Krista,
ktorý bol pripojený k Turínskemu plátnu. Fraleová údajne dešifrovala zápis objavený na opačnej
strane plátna v roku 1978. V novembri 2009 tvrdila, že objavila pohrebný list „Ježiša z Nazaretu” na
Turínskom plátne, ktorý je v súlade so záznamom z evanjelia. Fraleová tvrdila, že jej rekonštrukcia
nesie nasledovný obsah:
„V šestnástom roku vlády cisára Tibéria sa Ježiš Nazaretský, ktorý bol skoro večer zobraný dole z kríža
po tom, čo bol odsúdený k smrti rímskym sudcom na základe toho, že ho hebrejské predstavenstvo
uznalo za vinného, týmto posiela na pohreb s tým, že sa postúpi jeho rodine len po ubehnutí jedného
plného roku”. Iní považovali údajné písmo za neviditeľné.
Vážená pani profesorka nemá zábrany „vedecky”
odsúhlasovať dokumenty ako tieto – napriek tomu, že sa
jej „nálezy” stretávajú už len s hnusom, hlavne zo strany
tých, ktorým poškodila povesť tým, že ju citovali a správy
s podrobnosťami sú na verejnosti. (Napr. „The Shroud, the
Knights Templar and Barbara Frale”, Ian Wilson, na
internete.) No zdá sa, že jej ani Vatikánu to nevadí, veď
pre cirkev sú škandály len pokračovaním tradície.
Je možné, že v poslednom čase dochádza k zvýšenému
záujmu o Jacques de Molaya, hlavne medzi mladými
ľuďmi.
Bremeno viny na pleciach cirkvi v dôsledku toho, že nezabránila jeho vražde, sa
pravdepodobne nenesie pohodlne, a v roku 2009 Fraleová písala o ďalšom „objave, ktorý svet nevidel
po stáročia”, v ktorom navrhuje, že idol, ktorý Templári údajne uctievali v podobe hlavy, nebolo nič
iné, ako podoba Ježiša Krista na Turínskom plátne...
Medzi informáciami ohľadom Fraleovej sa vo Wikipédii okrem iného dá dočítať táto citácia jej textu:
„Po tom, čo vodcovia Templárov prosili cirkev, aby im odpustila, pápež im udelil rozhrešenie.” Nikto
s akýmikoľvek znalosťami príslušných dejín by nepripustil tvrdenie, že by Jacques de Molay bol žobral
o milosť, alebo že by bol kedy prosil cirkev o odpustenie. Nemala mu čo odpúšťať a okolnosti jeho
popravy pred očami tisícok obyvateľov Paríža jednoznačne odhaľujú takéto tvrdenia ako
neopodstatnený pokus o deformáciu jeho charakteru.

Hore prvý zľava, je portrét pápeža Klementa V. Nasledovaný je kultovými zobrazeniami „sluhu”, Jacques de Molaya. Kryt pre
mobilné telefóny, štvrtý sprava, ukazuje jeho predpokladaný skutočný vzhľad a rockové cédéčko vedľa, nesie podtitul „Návrat
Jacques de Molaya”.

Príloha 2

Tvár, ktorá nepatrí nikomu

Nebohý profesor Bonte, zatiaľ čo bol prezidentom Medzinárodnej organizácie pre forenzných vedcov
(IAFS) povedal: „...Podľa mojej mienky, všetko hovorí za skutočnosť, že zatiaľ nedošlo k zastaveniu
krvného obehu”. A španielsky forenzný vedec Dr Lorente tvrdí, že „plátno nesie veľa známok života,
ale žiadnu smrti...”.
Skupiny so spojením k cirkvi, ktorá nikdy nevidela hodnotu vo faktoch, alebo vo vede, zariadili
reprodukciu „skutočnej tváre Ježiša” z podoby v plátne – napriek tomu, že oficiálna pozícia ostáva, že
totožnosť muža v Turínskom plátne nie je potvrdená a toto bol výsledok:

Vychádzajúc z predpokladu, že plátno obaľovalo mŕtve telo, včítane
tváre (čo je nesprávne, lebo tam bola štruktúra, ktorá ho držala nad
tvárou, aby telo mohlo voľne dýchať), zdeformovali výzor tým, že
natiahli líca dozadu za uši. Okrem toho, 33 ročný Kristus skončil
s očami muža v sedemdesiatke. Toto nie je tvár Ježiša Krista.
Niektorí z prvej generácie Duší, ktoré ešte zotrvávajú v inkarnácii,
videli a možno dokonca poznali Krista. (Všetky Duše z prvej
generácie budú vyradené z inkarnačného procesu do roku 2040, pričom každá z nich prejde
Posledným Súdom.) Iné Duše na plánovanej ceste svojho vývoja nosia jeho podobu vo svojich
srdciach. Tieto Duše rozpoznajú jeho skutočný výzor.
Rekonštrukcia tela v plátne odhalila tieto jazvy z bičovania:

Ako mohli tieto jazvy, ktoré sú
jasne najvýraznejšie na nohách
vpredu
a pokračujú
takmer
rovnomerne až dole k chodidlám
(!), vzniknúť počas bičovania
takého
typu,
akému
bol
vystavený Kristus? Konalo sa
na verejnosti a jeho nohy sa
dotýkali zeme.
Oveľa pravdepodobnejšou sa zdá byť možnosť, že telo vydvihli zo zeme
v mučiarni, prípadne so závažiami pridaným k nohám, aby sa upevnilo
na priebeh bičovania a to by tiež vysvetlilo ako došlo k vykĺbenému ramenu, ktoré sa zistilo
z plátna, ale pre ktoré evanjelium nedáva vysvetlenie.
V prípade tela ležiaceho na plochom povrchu (alebo ak niekto stojí vzpriamene), ľudské ruky nie
sú dostatočne dlhé na to, aby pokrývali rozkrok v uvoľnenej polohe a s ohnutými lakťami, ako je
to v prípade muža v plátne. V tejto
prapodivnej rekonštrukcii vystretého
tela sa ruky takmer dotýkajú kolena.
Vyzerá to ako keby malo telo dve
pravé ruky? (Telo v plátne sa položilo
na posteľ z konárov, ktoré sa mierne poddali pod jeho váhou, a to prinieslo uvoľnené ruky k
rozkroku.)
Rekonštrukcia muža z plátna je spackaná rovnako ako bol úmysel, ktorý ju inšpiroval. Je nemožné
zrekonštruovať žiaduci výsledok, t.j. mŕtveho muža zo sarkofágu, z pre cirkev nežiaducej podoby
živého muža, ktorá je odrazená v plátne. Možno tu len predpokladať, že cirkev sa spoliehala na
to, že jej ovce si takéto detaily všímať nebudú.
Pozrite si film o rekonštrukcii tu:
http://gnli.christianpost.com/video/the-real-face-of-jesus-from-the-shroud-of-turin-9100
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Biblia odhaľuje v RKC Satana:
http://www.dhaxem.com/data/handt_sl/RKC_v_Biblii.pdf
Inferno Guarinskej kaplnky a záchranu Turínskeho plátna môžete sledovať tu:
http://www.youtube.com/watch?v=gklxR8GxPoQ
Viac o Turínskom plátne:
http://www.dhaxem.com/data/handt_sl/Turinske_platno.pdf
O tretej božskej Duši:
http://www.dhaxem.com/data/handt_sl/Tretia_Dusa.pdf
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