ÚVOD K TEÓRII MANIPULÁCIÍ.
Veľmi jednoduchou metódou manipulácie je vytvoriť nejaký problém, hoci aj z malichernej
veci, dať tomu patričnú publicitu, rozvíriť verejnú mienku, zneužiť rasové, etnické, pohlavné,
či ekonomické rozdiely a potom takticky ponúknuť riešenie. Ak sa toto riešenie potom
zrealizuje, bičovaná spoločnosť ani nezbadá, že výsledok ich zahnal do kúta, alebo úplne
iným smerom. Možno prišli o časť slobôd a práv. Hlavne že už je konečne pokoj. Ovce
potrebujú pokoj a milujú, dokonca obdivujú tých, ktorí dávajú rýchle riešenia.
Základným a účinným prostriedkom manipulácie ľudstva cirkevnou dogmou je viera. Aby
bola viera pevná a neochvejná, je potrebné ju pravidelne osviežovať najrozličnejšími
dôkazmi. Vynecháme tentoraz rôzne božie vplyvy a zázraky, mystické javy a venujme sa tej
najhlavnejšej metóde, ktorú používa temná strana a to je účelové vyrábanie proroctiev.
Proroctvá však budú spojené s nezlomnou vierou len vtedy, ak budú náležite splnené. Takže
dobré proroctvo musí byť staré, desivé, univerzálne a ohýbateľné, aby sa dalo prispôsobiť aj
ďalekej budúcnosti. Potom už je nutné len zorganizovať jeho adekvátne splnenie. Ak sa
proroctvo náhodou nesplní, treba byť ticho a nájsť nový vhodný tórický a kabalistický dátum
a skúsiť to znova. Ak všetko prebehne hladko, je potrebné tomu dať náležitú publicitu a
poučiť verejnosť. Ak je proroctvo určené len vyvoleným, súvislosti sa verejne neprezentujú.
Vtedy stačí na realizáciu naplánovať správny dátum, použiť správne symboly a vyslať číselné
kódy na utvrdenie viery, že Boh vyvolených to riadi ako treba.
Urobme si teda takú analýzu na príklade, ako sa riadia svetové dejiny a premietnime si to aj
na naše malé Slovensko. Určite mnohí poznáme zjavenie Jána o kataklizme. Toto univerzálne
zjavenie bolo použité aj na ospravedlnenie poslednej kataklizmy spojenej s potopou a každá
ekonomická a morálna kataklizma ho potrebuje tiež a to na cyklické preprogramovanie pri
zúčtovaní vykradnutých korporácií.
Zjavenim Jána preto bolo nutné cez tajné služby naočkovať napríklad Vangu, či Hanussena,
ktorý riadil Hitlera. No na súčasnosť bol, z hľadiska šírky a obsahu proroctiev, asi najlepšie
pripravený istý David Wilkerson. Poďme si ho preto vypočuť a analyzovať:

Vízia 1973
Proroctvo Davida Wilkersona
V apríli tohoto roku som mal videnie, ktoré bolo tak hrozné, že som sa obával, že prídem o
rozum. Chcel som naň zabudnúť, ale nemôžem. Mal som už v živote dve videnia. Prvé bolo
pred desiatimi rokmi. Viedlo ma do ulíc New Yorku a každá podrobnosť tohoto videnia sa
splnila. Až do tejto chvíle som žil v strachu, či mám toto videnie tlmočiť verejnosti. Obával
som sa, že budem nazvaný fantastom. Avšak ten istý Duch, ktorý ma pred rokmi donútil
hovoriť o vízii „Dýka a kríž“, núti ma až do tejto chvíle, aby som vám tlmočil aj toto videnie.
V tejto vízii som videl niekoľko veľkých katastrof, prichádzajúcich predovšetkým na
Ameriku, ale aj na celý svet.
Nastane celosvetová kríza, spôsobená hospodárskym chaosom
Videl som niekoľko rýchlo po sebe idúcich rokov a potom hospodársky zmätok, ktorý
ochromí štandard celého sveta. Hospodárski odborníci budú bezradní a nebudú vedieť
vysvetliť, čo sa vlastne deje a hlavne, ako tomu čeliť. Začne to v Nemecku, preskočí do

Japonska a nakoniec do Ameriky. Veľké spoločnosti skrachujú, mnohé cirkvi a misijné
spoločnosti zaniknú.
Jedno z najjasnejších posolstiev, aké som od Boha obdržal, spočíva v tomto: Využite
niekoľko prichádzajúcich priaznivých rokov. Dajte do poriadku svoje domy, pretože prídu zlé
časy, kedy na to nebude čas ani prostriedky.
Autorská poznámka: Tu veľmi niet čo komentovať. Svetoví hospodári nikdy nevedeli, ako
odvrátiť krízu a bola vždy prirodzenou súčasťou parazitizmu a nenažratosti. Aby obyvatelia
míňali viac na opravy a údržbu obydlí, bolo len vhodným receptom na oddialenie krízy.
Videl som prírodu akoby v pôrodných bolestiach
Nadprirodzené znamenia a zmeny, ktoré nebude možné rozumom vysvetliť. Katastrofy,
postihujúce široké oblasti sveta sa budú stále stupňovať, čím viac sa bude blížiť príchod
Božieho kráľovstva. Videl som, ako na Ameriku prichádzajú veľké zemetresenia, po ktorých
bude nasledovať hlad, a to aj v Číne, Indii a v Rusku. Videl som celkom vyčerpané zásoby na
celom svete a milióny umierajúcich. Videl som druh kozmickej búrky, hurikány a povodne
spustošia zem v takej miere, že celé ľudstvo bude musieť uznať, že svet je zovretý
nadprirodzenými mocnosťami.
Autorská poznámka: klasické všeobecné katastrofické fóbie. Katastrofy rôzneho druhu sa
dejú dennodenne a ak sa im nevenujeme, zdá sa nám že nie sú a všetko ide v norme. Ale sú
aj umelé cesty, ktorými dokážeme katastrofy vyvolať, čo neskôr rozvinieme...
Ameriku zaplavia prúdy mravnej špiny a zmyselnosti
Vidím, ako sa naplňuje Náhumovo proroctvo. O najbližšej budúcnosti Boh hovorí: „Vylejem
na teba nevysloviteľnú nečistotu.“ Stránky novín budú zaplavované takým mravným bahnom,
že PLAYBOY MAGAZIN bude vyzerať ako puritánský výrobok. Sexuálna výchova na
školách bude používať pri vyučovaní nafilmované zdramatizované pohlavné styky. Potom
bude zrejmé, že boj proti všetkej mravnej bezuzdnosti bude úspešný len zdanlivo a práve keď
sa už bude zdať, že najvyššie inštitúcie zahájili úporný boj proti pornografii a keď sa ľudstvo
vráti zdanlivo ku staromódnemu životu a obyčajom, tu sa náhle otvoria stavidlá a satan bude
vynášať z ríše temnosti najväčší hnus. Bude to ako v dobe Lotovej a pred potopou.
Autorská poznámka: v kuloároch temných síl sa toto všetko deje a dialo permanentne, takže
stačí toto pokrytectvo v čase krízy, ktorú treba prekryť, organizovane a verejne publikovať
a potom prezentovať ako všeobecnú skazenosť ľudstva.
Vzbura proti rodičom v rodinách
Vidím ako problém číslo jedna otázku mládeže a to ako v Amerike, tak aj na celom svete,
ktorý spočívá v nenávisti voči rodičom. Hovorím to aj teraz s trasením, aby som nezamlčal
ani slovo z toho, čo som videl. Musel som si to napísať. Najkrutejší nepriateľ človeka bude
práve v rodine a to vo vlastnej rodine. Deti sa budú dravo stavať proti rodičom. Rodičia budú
oklamávaní a dôjde k tisícom vrážd rodičov rukami vlastných detí, ktoré pohŕdli svojimi
rodičmi. Budú milióny tých, ktorí budú opúšťať domov napriek to-mu, že im rodičia dajú
všetko, len aby ich udržali doma. Deti nebudú rešpektovať prianie rodičov, aby s nimi žili pod
jednou strechou. Niektorí síce budú s nimi žiť spolu, ale budú ako vojnoví nepriatelia so

zbraňami v rukách. To bolo to najstrašnejšie videnie, aké som kedy mal. Tento problém bude
dokonca horší, než užívanie drog a sexuálne problémy, alebo alkoholizmus či iné neresti
mládeže. Z opýtaných 5000 mladých ľudí v 12-tich väčších mestách 45% pove-dalo:
„Nenávidím svojich rodičov“.
Autorská poznámka: tak toto je jasným dôkazom toho, prečo sa liberálno-demokratické
školstvo programovo zameriava presne na podnecovanie týchto vzťahov medzi deťmi a ich
rodičmi. My čo sme žili v socializme vieme preukázať, že u nás sa to bezbreho dialo až po
naskočení na koňa takzvanej demokratickej spoločnosti po roku 1989. Predtým sme to
akosi ešte ustrážili, napriek západnej propagande, ktorá cielene pôsobila na kultúrne,
sociopatické a konzumné povedomie mládeže...
Smršť prenasledovania kresťanov naplnených Duchom Svätým, ktorí milujú Ježiša
Krista
Nie je možné v priebehu tohoto večera, aby som povedal všetky podrobnosti. Až dosiaľ som
sa zmienil o piatich znameniach doby. Poviem Vám však ešte niektoré podrobnosti, aby som
Vás informoval o tom, v čom bude spočívať prichádzajúce požehnanie.
Ježiš sám povedal, aby sme očakávali na Letnice. Zasľúbil v nich zoslanie Ducha
Svätého a moc z výsosti. A bol to ten istý Ježiš, ktorý predpovedal, že príde
prenasledovanie na všetkých veriacich. V Jánovom evanjeliu 15,19 výslovne povedal:
„Že však nie ste zo sveta, ale ja som vás zo sveta vyvolil, preto vás svet nenávidí.“
Autorská poznámka: tu je hlasom „proroctva“ znova potvrdená skutočnosť, že védsky
jazyčník Ježiš po cirkevnej privatizácii bol zase iba účelovo zneužitý na hlásanie teórie
nadradenosti „vyvoleného židovského národa“. Dokonca ten, ktorý vystupuje pod menom
evanjelista Ján, tu cez citáciu ústami proroka Wilkersona zdôrazňuje a odhaľuje
skutočnosť, že vyvolený národ „nie je zo sveta“, teda pochádza z invázneho kmeňa Luny a
jej trojjediného syna Jahve. Ide o parazitov, ktorí zlikvidivali kremennú formu života, čo je
detailne popísané v kapitole „Kozmológia“. Kto potrebuje k faktom uvedeným v kozmológii
dôkaz, nech si podčiarknutú vetu v úvodzovkách stokrát prečíta.
Zmysel tohoto prenasledovania je, aby praví kresťania boli považovaní za falošných. Čas
uteká a evanjelium musí byť ešte zvestované všetkým národom skôr, než príde Kristus. (Teda
nie pôvodný védsky Ježiš…) Žijeme v dobe, keď Duch Svätý bol vyliaty na tisíce ľudí.
Deje sa presne to, čo pri vyliatí Ducha na prvé Letnice. Učeníci sedia, spievajú, radujú sa a
hovoria si jeden druhému svoje skúsenosti. Ale sú medzi nimi aj takí, ktorí hovoria jazykmi a
predsa žijú a hovoria ako satan. Avšak sekera je už priložená na koreň stromu. Pán už skoro
oddelí zrno od pliev. Zaseje svoje slovo na štyri strany sveta a Slovo Božie sa naplní. V 2.Tm
3,12 stojí: „A všetci, ktorí chcú žiť zbožne v Ježišovi Kristovi, budú prenasledovaní.“
Citujeme Písmo: „Pokrstení budete Duchom Svätým.“ Choďte teda dôsledne po Božej ceste,
ste kresťania, obdarení darmi Ducha Svätého. Berte to vážne. Všetci, ktorí žijú v Kristovi,
budú prenasledovaní.
Autorská poznámka: nuž ak toto má byť náš milujúci Duch svätý a Boh, ktorý sa nám stále
len vyhráža a sprivatizovaný védický majster Tovarišstva Ježišovho - Ježiš je zákerne
nazývaný Kristom, potom je spasenie ľudstva ozaj v nedohľadne. Zapamätajme si však

pojem „letnice“, lebo bude s dianím na Slovensku po nástupe vlády Igora Matoviča veľmi
rezonovať. Zatiaľ pokračujme:
Dovoľte, aby som vám povedal, čo mi bolo zjavené o prenasledovaní:
Vidím, že nastane prenasledovanie, akým ľudstvo ešte nikdy neprešlo. Bude se týkať len
pravých veriacich. (Prorok tuší, že bude zase prenasledovanie židov, keď sa ukáže v čom
všetkom zase majú prsty...) Vynorí sa ako mocná obluda z mora. Začne nepozorovane práve v
dobe, kedy se bude zdať, že náboženská sloboda dosahuje vrchol. Rozšíri sa po Amerike,
Kanade a zachváti celý svet a rozrastie sa v smršť. Tento duch je už v srdciach a mysliach
vysoko postavených osôb vo vládách a tradicionálnych systémoch a vedie k duchovnému zlu
na vysokých miestach. Toto duchovné zlo dosiahne to, aby sa zakrývalo znepokojenie zo
situácie nielen oficiálnymi osobnosťami, ale aj misionármi a duchovnými. Vidím, že
prichádza čas, kedy bezmála všetky evanjelizačné a misijné spoločnosti, všetky programy v
televíziách a v rádiu, misijné projekty budú tak sfalšované a obmedzené politickými
režimami, že budú nanajvýš opatrné a tak sa budú báť, že nebudú schopné spoločného rastu.
Vidím, ako sa vzmáha svetová nadcirkev. Vzniká zjednotenie liberálnych kresťanov s
protestantskými kresťanmi a Rímsko-katolíckou cirkvou, aby sa stala najsilnejšou politickou
mocou na Zemi. A toto spojenie vznikne ako spoločný charitatívny program a skončí
politickou úniou. Táto viditeľná spoločenská nadcirkev (Super Wels Kirche) ponesie meno
Pána Ježiša len zdanlivo. V skutočnosti bude antikristovská. Táto mocná svetová cirkev
bude stroho zakotvená v sociálnej aktivite s duchovnými programami a službami
milosrdenstva.
Autorská poznámka: Prorok Wilkerson, teda tí, ktorí ho programovali, jasne a logicky
tušia, že svet sa bude po osvietení snažiť vyhodiť židovskú paradigmu z cirkvi a nahradiť ju
pôvodnou védickou, alebo aspoň protestantskou formou.
Rozdiel je len v tom, že protestantská bude stále len „vierou“ a védická už „vedením“. Bolo
teda ľahko predpovedať, že sa vráti Tovarišstvo Ježišovo a ešte ľahšie, že sa vytrhne zo
židovského vplyvu a vymysleného ukrižovania, teda bude antikristovská… Takto vyzerá
klasická negácia negácie a zámerné zmätenie pojmov. Zároveň vidíme metódu ako sa dá
širokospektrálne predpovedať čo sa udeje. Ale toto čo sa ďalej popisuje, sa už bude cielene
realizovať a už sa dokonca aj v mnohom zrealizovalo, takže proroctvo sa plánovite už
dlhodobo plní asi takto:
Jej vedúce osobnosti budú prehlasovať, že chcú byť pomocníkmi v ľudskej biede. Rozhýbu
sociálne akcie, zvýšia politickú angažovanosť a vo svetových programoch budú mať stále
silnejúci ohlas.
Tu náhle dôjde k podivuhodnému obratu udalostí. Práve vtedy, keď sa bude zdať ekumenické
hnutie mŕtvym, vytvorí tento obrat v udalostiach rámec pre túto úniu. Rím bude trvať na
svojom a bude vyžadovať od ekumenických protestantských vodcov ústupky. Pápež bude
považovaný za významnejšieho, než je politický vodca. Bude chcieť byť uznávaný za
duchovnú hlavu. Protestantských vodcov nebudú musieť prosiť, aby prijali pápeža za hlavu
cirkvi - uznajú jeho politickú úlohu. V Biblii vidím čosi, čo mocne otriasa mojou dušou:
vidím armádu kariéristov, ktorí v nadcirkvi zaujmú vplyvné miesta. Budú to bezbožníci,
antikristovci, posadnutí myšlienkou, že táto nadcirkev musí mať politickú moc, aby potrela
každého, kto se jej vzoprie. A zatiaľ čo sa v ústredí bude hovoriť o zázrakoch, zmierení a

láske, budú ich zamestnanci sťažovať prácu každej náboženskej organizácie, ktorá sa
nepodriadi.
Vidím, ako sa v tejto „nadcirkvi“ rozšíri homosexualita a lesbická láska. Vidím, ako to
bude ospravedlňované vodcami tejto „nadcirkvi“
Homosexualita nebude len prijímaná, ale dokonca doporučovaná. Homosexuálni a lesbickí
duchovní budú nielen vyhlasovaní za autority, ale budú navyše označovaní za nové voje
evanjelizačných pionierov, zavádzajúcich nové formy a pojmy lásky a evanjelizácie. Vidím
skoro v každom väčšom meste USA a na celom svete cirkvi homosexuálov, ktoré sa výhradne
starajú o svoje vlastné duchovné túžby s plným chápaním organizovaného náboženstva. Ich
nedeľné školy a cirkevná literatúra rozširovaná medzi deťmi bude tvrdiť, že homosexualita je
normálnou potrebou. V cirkvách budú zavádzané tance naháčov. Tieto tance v niektorých
zboroch budú uvádzané ako nové formy bohoslužby. Ľudia budú stále viac a viac uctievať
stvorenie a nie Stvoriteľa. Boh prenechá tento druh ctiteľov následkom ich vlastných
hriechov. Hoci sa tance naháčov príliš nerozšíria, budú mnohými cirkevnými vodcami
uznávané ako normálny výraz bohoslužby.
Okultné praktiky v nadcirkvi
Táto svetová nadcirkev bude trpieť isté okultné praktiky. Vytvorí študijné komisie, len aby
chránila satana a jeho obraz - nič se nedeje, nie je treba sa ho obávať.
V jednej najváženejšej a najzabezpečenejšej cirkvi v Amerike budú špiritistické seansy
nazývané modlitebnými zhromaždeniami. A to sa deje už aj dnes. Duchovní budú stále
zvedavejší na výroky špiritistov a satanských skupín. Príde deň, kedy istí duchovní, ktorí
neboli v blízkom spojení a obecenstve s Ježišom, budú veľmi blízko k satanovi. Ten sa bude
zjavovať ako posol svetla, len aby zviedol aj vyvolených. Jeho anjeli sa budú zjavovať a budú
v cirkvi šíriť učenie, že satana nie je nutné brať vážne. Nadcirkev nikdy neuzná oficiálne
učenie, ale veštenie z ruky, predpovedanie budúcnosti či horoskopy budú široko-ďaleko
uznávané a prijímané.
Autorská poznámka: takže máme to podané z hľadiska plánu realizácie nového sveta úplne
jasne. Všetko bohužiaľ smeruje zas len k zachovaniu biblického židokresťanského
projektu, ani náznak pravdy a uznania porušovania Konov. Ale išlo sa na to tvrdo. Cielene
sa tlačilo zjednotenie Vatikánu s protestantmi a inými cirkvami, vypustili sa na verejnosť
kompromitujúce informácie na dlhodobé praktiky cirkevnej homosexuality a pedofílie,
vymenil sa pápež za pápeža „antikrista“ a začala plánovaná likvidácia cirkví. Na druhej
strane sa prezentovali v „nadcirkvi“ demokratickí liberáli z bažín, ako okultisti, kabalisti,
satanisti, aby mohol byť aj Satan diskreditovaný, keď sa prevalí jeho skutočné poslanie a
skutočný pôvod. Keď bude tento obraz skazy vyrobený, príde niekto nový, s premaľovaným
ukradnutým Ježišom, ktorý bude v rúchu letničiarskeho baránka zachraňovať biblický
projekt tentoraz morálny a „čistý“. Tak pozorne sledujme ako sa to urobí:

A teraz dávajte dobrý pozor!!!
Vidím vstupovať do diania inú cirkev, neviditeľnú a nadprirodzenú
Vznikne spojením duchovne hlbokých nasledovníkov Ježiša Krista skrze Ducha Svätého a s
dôverou v Neho a v Jeho panovanie. Táto nadprirodzená cirkev pravých kresťanov bude

cirkvou v podzemí a bude zahrňovať katolíkov, protestantov a veriacich všetkých
denominácií - ako bielych, tak aj farebných zo všetkých národov. A pokiaľ svetová nadcirkev
bude uskutočňovať politickú moc, bude táto nadprirodzená cirkev netušene rásť duchovne.
Jej moc porastie prenasledovaním. Lebo prenasledovanie, ktoré príde na túto zem, zblíži
pravých kresťanov navzájom a primkne ich užšie k samotnému Ježišovi. Nikto nebude
pozerať na náboženskú príslušnosť, ale na príchod Pána Ježiša. Duch Svätý zhromaždí v
jedno všetkých veriacich ľudí zo všetkých smerov a zo všetkých tried. A hoci táto neviditeľná cirkev už na svete existuje, bude v nadchádzajúcej dobe politicky viditeľná.
Nebude príliš stavať do popredia sociálne ciele. Jej príslušníci budú však prenasledovaní.
Toto telo pravých veriacich bude tak naplnené evanjelizačnou činnosťou, že táto neviditeľná
cirkev obdrží nadprirodzené pomazanie a moc Ducha Svätého, aby niesla evanjelium do
všetkých končín sveta.
Autorská poznámka: zase tu máme tú starú, otrepanú pesničku a mokré sny. To znova
máme dať opraty dejín do rúk príživníkom a strojcom úpadku? Zase sa odbavujú na svojej
vyvolenosti a nadprirodzenosti? Kedy s tým chcú prestať? Garantujem im, že ten „ich“
Kristus už nikdy nepríde, aj keď sa zoderú v modlitbách. Môže prísť obnovené védické
Učenie tovarišstva Ježišovho, môžu prísť svetlé sily z hlbín Gaie, ale úplne by stačilo, ak by
prišlo vyššie vedomie ozajstného Stvoriteľa. Stačí, aby prišlo bez vplyvu Jahveho,
Bafumeta a iných diablov cirkvi. Stačí, ak sa ľudia konečne prebudia, prestanú veriť a
začnú chcieť vedieť a vidieť pravdu. Veď stačí chcieť vedieť aspoň to, ako každý môže
postúpiť aspoň o stupeň vyššie v umení poznania.
Ježišove slová netreba hľadať v sfalšovanej biblii, ale treba ich hľadať vo svojom
zobudenom vnútri. Všetko je tam dávno zapísané. Sú to prirodzené slová dobra,
spravodlivosti, úcty a vyššej formy poznania. Nie strašenie, vyhrážanie a povyšovanie.
Mnohé slová ktoré dali do úst Kristovi nie sú a nikdy neboli slová Ježiša. Ježiš nie je, ani
nebol spasiteľ, ale najvyšší védický učiteľ. Nikdy sa nepovyšoval na úroveň boha. Vedel a
učil, že spasiť nás môže jedine návrat do vyššieho kolektívneho ducha ozajstného
Stvoriteľa, ducha pochádzajúceho ešte z pradávnej kremennej doby. Ježiš preto nikdy
nemohol predpovedať svoj príchod na Letnice, teda v období akýchsi podhodených
židopraktík vsunutých do biblického projektu.
Dali to tam privatizéri Ježiša, ako program svojej záchrany pre prípad ukončenia doby
temna a podlý spôsob úniku pred zodpovednosťou.
Poďme sa teda pozrieť, čo novodobý prorok Wilkinson, ktorého dielo analyzujeme, mal za
úlohu predpovedať a ako sa to v praxi prejavuje aj na Slovensku. Zaujímavé sú tieto dve
prorocké vety:
-Deje sa presne to, čo pri vyliatí Ducha na prvé Letnice.
-A hoci táto neviditeľná cirkev už na svete existuje, bude v nadchádzajúcej dobe
politicky viditeľná.
A tak sa pozrime bližšie na tých LETNIČIAROV čo sa o nich píše:
„V posledných rokoch zastávajú predstavitelia letničných spoločenstiev čoraz významnejšie
postavenie vo svete veľkej polititiky. Čo znamená rastúci politický význam najrýchlejšie
rastúcej vetvy protestantizmu? Ako dokážu ovplyvňovať dianie, ako ovplyvňujú voľby
svojou disciplinovanou hierarchiou a finančnými, či propagačnými zásahmi?
(Iné názvy: turíčné hnutie, turičnícke hnutie, turičníci, letničiari) je prvá vývojová vlna
Hnutia obnovy v Duchu Svätom. Letničné hnutie sa objavilo v 19. storočí v protestantských

cirkvách. Názov hnutia je odvodený zo židovského sviatku Letnice, čo je starší (ale v
slovenskej protestantskej terminológii bežne používaný) výraz pre dnešný kresťanský sviatok
Turíce. Pre letničné bohoslužby boli v tom čase typické dynamické kázne založené na
doslovnom výklade Biblie, s prejavmi nadšenia, tlieskanie, kričanie, padanie, pochodovanie a
vyháňanie démonov.“
Zdroj: Wikipedia
Podľa niektorých odhadov sa už v roku 2025 majú stať letničiari najpočetnejšou frakciou
kresťanstva na svete, predčiac aj katolíkov. Počet členov charizmatickej frakcie
protestantizmu rýchlo rastie, predovšetkým v dôsledku masívnej apostázie juhoamerických
katolíkov, ako aj obrovskej popularity, ktorej sa tešia letničné bohoslužby v Ázii a Afrike.
Globálna expanzia
Dlhé roky boli jednotlivé letničné spoločenstvá rozptýlené a takmer v žiadnej krajine sa
nemohli dostať do „náboženského mainstreamu“.
Letničné spoločenstvá v jednotlivých krajinách si čoraz viac uvedomujú veľký vplyv, ktorý
môžu mať na politický život, a neváhajú ho využívať.
Jasne o tom svedčí prípad Brazílie, kde bol za prezidenta zvolený Jair Bolsonaro, považovaný
za konzervatívca. Tento politik apostatoval z Cirkvi v roku 2016, nechal sa pokrstiť v Jordáne,
pričom slávnostný rituál vykonal letničný pastor Everaldo Dias. O dva roky predtým sa sám
pastor Dias uchádzal o funkciu prezidenta, ale kvôli neúspechu sa komunita letničiarov
tvoriaca okolo jedenásť percent (a stále rastúca) obyvateľov Brazílie rozhodla podporiť
Bolsonara. Táto podpora sa v prezidentských voľbách ukázala ako rozhodujúca.
Druhým najvplyvnejším letničným politikom na svete po Bolsonarovi je austrálsky premiér
Scott Morrison. Ako predseda vlády z Liberálnej strany v minulom roku šokoval
sekularizovanú austrálsku spoločnosť vyhlásením, že je presvedčený o existencii diabla.
Letničným politikom, ktorý zastáva oveľa menej exponované postavenie, hoci je slávny vďaka
práve udelenej Nobelovej cene, je predseda vlády Etiópie – Abi Ahmed Ali. V priebehu
niekoľkých mesiacov vlády sa mu okrem iného podarilo ukončiť dvadsaťročnú vojnu s
Eritreou a oslobodiť tisíce politických väzňov.
Najpozoruhodnejší je však nezvykle nadšený postoj vplyvných letničných politikov voči
izraelskému štátu. Pred voľbami Jair Bolsonaro prisľúbil presunutie brazílskeho
veľvyslanectva do Jeruzalema ako jeden z vrcholov svojej kampane a potom pri príležitosti
inaugurácie do úradu prezidenta hostil izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Na
druhej strane je Scott Morrison jedným z prvých (a mála) politikov, ktorí uznali presun
izraelského hlavného mesta, hoci bol za to tvrdo kritizovaný.
Takýto postoj k židovskému štátu nie je v nijakom prípade náhodný. Medzi letničiarmi, najmä
v Spojených štátoch, je už roky veľmi vplyvný kresťanský sionizmus. Dobré vzťahy s
Izraelom letniční voliči považujú za jednu zo základných politických povinností. Očakávajúc
druhý príchod Krista sa kresťanskí sionisti usilujú o to, aby národ Starej zmluvy získal plnú
kontrolu nad Svätou zemou a urýchlil tak naplnenie času.

Plnú podporu politike Izraela poskytuje prezident Donald Trump, ktorý navyše uznal
okupáciu Golanských výšin. Americký prezident síce nepatrí k žiadnemu letničnému zboru,
jeho víťazstvo vo voľbách však zabezpečila okrem iného podpora miliónov protestantov
patriacich do charizmatických hnutí. Bagatelizovanie ich hlasov bolo jedným z dôvodov
porážky demokratickej kandidátky Hillary Clintonovej. Významný podiel malo aj hlasovanie v
roku 2020.
A teraz sa pozrieme, kto všetko sú na Slovensku Letničiari. Uz dlhsiu dobu sa hovorilo po
diskusiách že OĽANO je nejakéjezuitské hnutie, ale sú to v skutočnosti Letničiari. Napríklad
MUDr. Marek Krajčí – detský kardiológ, zakladateľ a riaditeľ platformy Kresťania v meste,
alias Letničiari, sa stal ministrom despotickej vlády premiéra SR Igora Matoviča .
Takto to aj sám uvádza:
„Ako desaťročný som prežil osobné Božie volanie. Na výzvu kazateľa, evanjelistu Janka
Krišku, som v modlitbe odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi Kristovi a rozhodol som sa ho celý
život nasledovať ako svojho Pána a Spasiteľa. Bol to silný okamžik - Duch Svätý na mňa
zostúpil, keď som sa zabával s kamarátmi na galérii kostola počas bohoslužieb. Zrazu som
začal plakať a vedel som, že musím na výzvu reagovať. Môj život sa týmto rozhodnutím
radikálne zmenil. Odvtedy som žil s neotrasiteľným vedomím, že Ježiš vždy stojí pri mne, stal
sa mi najbližším priateľom. Na vyznanie svojej viery som sa dal pokrstiť vodným krstom“.
Teda evidentne sa nechal cirkevno-právne umŕtviť a predal svoju dušu za privilégia a
podporu tejto sekty… Pozrime si preto, od koho dostával podporu cez platformu Kresťania
v meste a aké aktivity vyvíjal:
„Vydávali sme časopis KROK kresťanov v spoločnosti, chválové albumy, organizovali rôzne
duchovné a vzdelávacie semináre. Rozvinula sa spolupráca s mestom, boli sme dokonca
pozvaní na audienciu k pánovi prezidentovi Michalovi Kováčovi.
Medzi najznámejšie koncerty platformy patrili koncerty pod záštitou premiérky Ivety
Radičovej – Koncert pre Japonsko (po ničivom zemetrasení v roku 2011), ďakovné koncerty
pre Detské kardiocentrum a Koncert slovensko-kórejskej filharmónie v novej budove SND.
Z orchestra sa postupne stalo renomované teleso a v súčasnosti poriada svoje vlastné
koncerty a prijíma pozvania na prestížne podujatia. V súčasnosti takto prepájame už viac ako
30 spoločenstiev.
Takto vznikol Kresťanský biznis klub, ktorý organizuje pravidelné biznis raňajky, biznis
konferencie a rôzne VIP podujatia, ktoré sú príležitosťou pre firemnú „filantropiu“. Jeho
úlohou je prepájať kresťanských podnikateľov, manažérov a obchodných riaditeľov, nakoľko
sú v našej krajine neustále konfrontovaní s korupciou a amorálnym podnikaním. Uvedomujem
si, že títo ľudia musia stáť za sebou, podporovať sa a spoločne hľadať víziu pre podnikateľské
prostredie našej krajiny.“ (Teda bojujú s korupciou zrejme presne tak, ako nám to
predvádzal Igor Matovič. Evidentne rieši a trestá sa len korupcia gojov. Vyvolených
z národa Jahveho sa to vôbec netýka. U nich ide o „firemnú filantropiu“.).
Poznámka: Doniesla sa nám ako na potvoru informácia a to ešte v septembri 2020, že
minister hospodárstva Richard Sulík navštívil známeho veľkopodnikateľa Labaša v Košiciach
a boli spolu na biznis obede. Následne známy scientológ Labaš odstránil všetky scientologické
heslá a symboly vo firme, všade vystavil kresťanské symboly a dokonca sa pre istotu zaľúbil
a berie si nejakú katolíčku za ženu. Smiali sme sa z toho, lebo sme hneď nepochopili, že
kajúcnici, aškenázski Slováci ako rýchlokvasní Letničiari sa chystajú prevziať moc aj na

Slovensku. Dá sa predpokladať, že aktívny Sulík takto obehol všetkých „vyvolených“
veľkopodnikateľov a dal im inštrukcie, čo sa bude diať v rámci globálnych plánov a bojov a
ako sa treba ideologicky pre istotu maskovať. Ostatní, veriaci aj neveriaci budú asi tvrdo
prenasledovaní a podrobení, lebo tak sa udeje, ako sa to ďalej píše v proroctve ktoré
analyzujeme. Preto sa k nemu vráťme a pozorne počúvajme proroka Wilkinsona:
Prenasledovanie charizmatických katolíkov
Charizmatickí katolíci sa pokladajú za spoločné údy neviditeľnej cirkvi a idú v ústrety
najbolestivejším hodinám prenasledovania.
Rímsko-katolícka cirkev sa bude stavať ku všetkým veriacim, ktorí hovoria jazykmi a držia sa
učenia o Duchu Svätom, s chladným odstupom. (Cirkevný holocaust.) V miestnych
podmienkach bude vyvíjaný politický nátlak na všetkých kňazov, aby bol uhasený oheň.
Sledujme pápeža, aké negatívne stanovisko zaujme proti charizmatickému hnutiu v Katolíckej
cirkvi. Čoskoro začnú písať katolícke listy proti všetkým takýmto hnutiam a povedú k ich
vyhladeniu. Začne to pozvoľne, bude to však silnieť, až všetci katolíci budú postavení do
hrozného prenasledovania vo vnútri vlastnej cirkvi. Bude to preto tak nebezpečné, pretože
tomu nebudú rozumieť. (Je predsa úplne jasné, že nikto z hlúpych gojov nemôže plánom
vyvoleného národa rozumieť...) Vidím, ako tých 500 000 veriacich, ktorí sú spojení v
katolíckom charizmatickom hnutí, budú obviňovaní tými, ktorí stoja zvonka, že nemajú
žiadne sociálne myslenie a že odpadli od katolíckych tradícií. Budú obviňovaní, že sa odrodili
Panne Márii a že popierajú autoritu pápeža. Každý katolík, ktorý nebude tajiť, že je pokrstený
Duchom Svätým, nech sa pripraví na prenasledovanie.
Jedni budú nútení vrátiť sa k tradíciám, iní k popretiu svojho presvedčenia. Mnohí z nich však
rýchlo spoznajú, čo vzácneho majú v láske a v spoločnom obecenstve s prebudeneckými
protestantmi a tými katolíkmi, ktorí sa sústredili jedine na osobu Ježiša Krista, na plnosť
Ducha Svätého a na príchod Mesiáša. Mnohí mi nebudú veriť, ale nastane deň, kedy katolíci,
protestanti a veriaci z mnohých iných konfesií opustia dovtedajšie kruhy a skupiny. Títo noví
kresťania sa nebudú nazývať katolíci či protestanti, ale len „obnovení kresťania“. Táto
spoločnosť nebude založená na jazykoch, ale na spoločenstve s Bohom cez Jeho Syna Ježiša
Krista. (Teda máme tu len novú variantu židmi privatizovaného védskeho učiteľa Ježiša, ale
v modernejšom, akoby „zjednocujúcom“ podaní nového riadenia sveta, ale zase riadeného
inváznym židovským Bohom).
Prenasledovanie a nepokoje už začínajú. Vidím to vo vzduchu, že nastane iný kurz.
Kresťansky organizované programy budú terčom satanských síl. (Prepokladajú, že ľudia ani
nevedia, kto bol skutočný Satan a kto a prečo zneužíva jeho meno...) Za kulisami je možné
pociťovať tlak ku zmene kurzu rádiových a televizných programov. Liberální vodcovia
„nadcirkvi“ čoskoro začnú tvoriť komisie na cenzúru jednotlivých programov. Stanú sa
konečnou autoritou nad jednotlivými prejavmi Ducha. Teraz sú síce dvere ešte naširoko
otvorené, ale pomaly a iste sa budú zavierať. Kresťanské rádiové a televízne stanice budú
musieť počítať s prenasledovaním a zničením. Ateistické a antikristovské sily pripravujú už
teraz náboženský útlak. Vidím, ako sa satan snaží tieto stanice strhnúť do bahna očierňovaním
a zdiskreditovať ich. Využíva každú taktiku, len aby vymazal z podvedomia poslucháčov
každý kresťanský program. Posolstvo, ktoré mám pre všetkých, ktorí pracujú v masovom
merítku, je toto: „Pracujte, dokiaľ je deň, príde noc, kedy nebudete môcť pracovať!“

A toto posolstvo je verejným pracovníkom: „Prenasledovanie príde z Hollywoodu. Dajte pozor na
Hollywood, ako sa postaví proti pravému náboženstvu.“ Učiní tak so svojimi filmami. Film „Matgo“
bol nehanebným satanským pokusom zosmiešniť všetky náboženstvá, ktoré majú niečo spoločného s
Kristovou obeťou. V dejinách sa niečo podobného ešte nestalo. Prebudení kazatelia a evanjelisti budú
vykreslovaní ako príživníci, šašovia a podvodníci. Cirkev a jej duchovní budú stále viac napádaní.
Súčasne budú vyvyšované staré kulty a oslavované všelijaké senzácie.
Poznámka k vete: ,, Pracujte, dokiaľ je deň, príde noc, kedy nebudete môcť pracovať!“
Takže zrejme projekt Covid 19 musel programovo prísť, keďže ich Boh to tu má mať pevne pod
kontrolou a hlavne skrze mnohých predprogramovaných prorokov bolo jasne povedané, že príde čas,
keď proste nebude možné pracovať. Na to sú vhodné hlavne vojny a povojnové stavy, ale môže byť
veľmi vhodný aj celosvetový program riadenej pandémie COVID 19. Stačí sa pozrieť kto to organizuje
a režíruje, ktoto riadi a usmerňuje. Okamžite nabehne aj letničiarske celosvetové hnutie.
Kto teda v tejto réžii „slobody“ môže pracovat? Iba zamestnanci pracujúci v niektorej z požehnaných
korporácií kmeňa vyvolených a iba ten, kto bude mať certifikát, či ako nazvať ten krok ku získaniu
znamenia zvera následným povinným očkovaním. Aké je to potom jednoduché. Stačí aktualizovať
proroctvo zo zjavenia Jána, zaistiť vhodnú biologickú zbraň, presne ako pri doterajších pandémiách,
keď sa otravovali studne za účelom cholery a moru, prehlásiť potom celosvetovú pandémiu, nech
hlúpe ovce to zožerú a Boh aj skrze letničiarov nech to pevne riadi. Je to potom jasná Božia vôľa, lebo
ľudia boli neposlušní, lebo nepochopili, lebo nechápu toto sociopatické besnenie.
Ak sa pozrieme do historického kalendára, tak tu akoby náhodou máme jubilejných 100 rokov od
poslednej pandémie. Pandémie španielskej chrípky. Chrípky o ktorej písali a vedeli všetci, okrem
samotných Španielov, na území ktorých boli uschované „nosaté“ švajčiarske aktíva, v tejto karanténe
chránené pred povojnovým chaosom.
V ďalšej kapitole prorok predpovedá aj tvrdú cenzúru a postupné zlikvidovanie cirkevných médií.
Preto pokračujme v sledovaní komplotu, ktorý je popisovaný akoby mal smerovať proti nim, ale v
reále ide proti nám všetkým podľa nich „neveriacim“, lebo nechceme veriť doktríne vyvoleného klubu:
Prenasledovanie za pomoci televízie

Televízne komédie - tak mi bolo zjavené - budú stále smelšie, len aby potupili pravých
kresťanov. Milióny neveriacich budú sedieť pred svojimi obrazovkami, len aby se mohli
vysmievať svätým veciam. Na „dobrú noc“ budú také zábery, ako zosmiešnenie Billy
Grahama Davidem Prayem. To bude len začiatok. Budú premietané také filmy, v ktorých
bude ponižovaná Kristova krv a velebený satan.
Autorská poznámka: Je to síce pravda, ale treba si uvedomiť, že to, čo vidíme je len hra na
fiktívny boj dvoch skupín vyvolených. Jedna sprivatizovala védického Ježiša, druhá
sprivatizovala a očiernila knieža anjelov a nositeľa svetla Satana. Takže je úplne jedno kto
v konečnom dôsledku vyhrá. Ľudia budú v oboch prípadoch navedení do omylu.
Neuvedomia si, že Ježiš nebol Kristus, dokonca ani žid a Satan nikdy nebol a nie je diabol.
A o to ide. Treba za každú cenu zachovať biblický princíp otrokárstva a nadradenosti
vyvolenej rasy voči korenným ľuďom, na chrbtoch ktorých sa vozia…
Nastala však doba, že ozajstný Stvoriteľ už nedovolí porušovanie Konov, ani falošné
kajúcnícke projekty vyvolených, v ktorých sa už dokonca skrývajú za Rod, Slovanstvo,
národné princípy. Ak to nebudú morálne čisté gójske projekty, nedovolí to nielen Stvoriteľ,
ale ani globálny prediktor. Aj on už pochopil, že svet v tejto kríze nemôžu zachrániť tí, ktorí
doteraz nič neukázali, len to, ako to robiť nevedia. Ale pokračujeme aby sme vedeli, čo sa
ešte chystá:

Podkopávanie kresťanskej výchovy
Vidím tri spôsoby, ktorými satan bude podkopávať kresťanskú výchovu. Kresťanské ústavy,
internáty, školy a univerzity neujdú prichádzajúcemu prenasledovaniu a ničeniu.
Prichádza byrokratizmus, politický nátlak a akútne finančné ťažkosti. Takmer nevysvetliteľné
študentské hnutie, apatie, nepokoj a pohŕdanie vedúcimi osobnosťami.
Učiteľský a profesorský zbor bude v satanských rukách natoľko, že se stane nástrojom
podkopávania viery.
Satan sa bude pokúšať vyrvať vedenie škôl z rúk bohabojných ľudí a dať ho do rúk
kompromisných liberálov. Je preto potrebné, aby se vedenie kresťanských inštitúcií pripravilo
na ťažké doby ako finančne, tak aj duchovne.
Autorská poznámka: Toto presne zodpovedá tomu, čo sa všade v školách začalo
presadzovať v poslednej dekáde, teda LGBTI hnutie, genderové učenie a všetky formy
sexuálnej zvrátenosti, od lezbizmu počnúc cez pedofíliu, homosexualitu, feminizmus, až po
slobodu voľby pohlavia. Taktiež zámerné presadzovanie rasovej neznášanlivosti cez
nelogickú konkluzívnosť. Nastáva rušenie národnej, osobnej, či rasovej identity. Cieľ je
však len jeden. Nakoniec príde niekto v mesiášskom duchu, kto to všetko vyrieši, umravní a
usporiada. Myslí si, že si nikto nevšimne, že je to ten istý vyvolený grázel, kto tento
marazmus podľa proroctva organizuje… Je to klasický spôsob manipulácie, ktorý sme si
uviedli v úvode. Čo sa predpovedalo, to sa proste zinscenovalo a potom sa spasiteľsky
zachráni.
Aby sme videli, že náš „spontánny počin“ nazvaný „nežná revolúcia“ bol len dobre
zinscenovaný blud, pozrime sa čo bolo prorokované dávno pred tým, než nám to tak nežne
zinscenovali:
Vidím však duchovné prebudenie za železnou a bambusovou oponou
Kým slobodné národy budú prežívať prenasledovanie, v zemiach za železnou a bambusovou
oponou nastane krátke prebudenie. Tí, ktorí žili v hroznom náboženskom útlaku, prežijú
krátky čas slobody. Duch Svätý pretrhne železnú a bambusovú oponu a vyhľadá smädné
srdcia v Rusku, v Číne a vo Východnej Európe. Nepochybujme o tom, čo Boh zasľúbil, že
vyleje svojho Ducha na všelijaké telo. On tieto národy nevylúčil. Boh nastolil potrebný kľud
zbraní medzi východom a západom, aby mohlo vniknúť evanjelium do komunistických zemí.
Japonskí a kórejskí kresťania budú použití Bohom, aby v Číne uverili tisíce. Vyliatie Ducha
Svätého v Západnom Nemecku prenikne do Východného Nemecka. Prebudenie, ku ktorému
dochádza vo Fínsku, prenikne aj do severného Ruska. Bude tu neobyčajné hnutie vyvolané
Duchom Svätým. Je podivuhodná irónia, že kým sa budú zavierať brány na jednej strane
železnej opony, budú sa brány na druhej strane otvárať, ale po krátkom čase duchovnej
slobody a prebudenia sa budú aj tam náhle zavierať a národy budú vrhnuté do hrozného
prenasledovania.
Autorská poznámka: Ten „krátky čas slobody“ východného bloku, to asi malo byť obdobie
1989-2019. Ten „Duch Svätý“, to zrejme bola akcia prediktora, ktorý vrátil korporátny
cyklus I. svetovej vojny cestou plánovaného rozpadu Východneho bloku. Pomohlo to
odialiť kapitalistickú krízu. A to náhle prenasledovanie je v podstate Covid akcia, spojená
so všetkými jej dôsledkami. Tiež sem patrí teror obyvateľstva vyvolenými, vlastniacimi

banky a korporácie (ak nemáš znamenie zvera, nejdeš do práce). Represie vlády, súdov,
besnenie médií a policajné kontroly nevynímajúc. Preto sa letničiarski veriaci, zapojení v
komplote nezastavia pred ničím, preto sa ich súkmeňovci z vyvoleného národa besneniu
nebúria, dokonca ho zakrývajú, lebo proroctvu proste veria. Ich pomstichtivý neláskavý a
neľudský Boh to predsa tak dobre riadi a má všetko pod kontrolou. Aspoň tak nám to tvrdí
prorok prorokov:
A teraz prichádzam ku konečnému slovu od Pána
Teraz príde záverečné slovo: keď som obdržal toto videnie o prichádzajúcich rokoch, bol som
tak prestrašený, že som pred Pánom skamenel a zostal som po celú dobu (noc) v bdelom
stave. Včera v noci opäť. Pýtal som sa Pána znovu na všetky veci: „Ako obstojíme a ako
vykonáme, čo máme vykonať? Ako sa môžeš Ty, Bože, dívať na všetky tie smršte a
katastrofy?“ Milí priatelia, počúvajte, čo mi povedal Duch Svätý - len päť krátkych slov, ale
tak mocných, že som bol naplnený veľkou radosťou a spolu s tým aj nezdolnou vierou. Tých
päť slov znelo:

„Boh má všetko pod kontrolou!“
Haleluja! To bolo všetko, čo som dostal ako odpoved'. Celá príroda je pod Jeho kontrolou.
Počujem o zemetraseniach, hlade, povodniach. Drastické poveternostné zvraty lámu
rekordy. Všetko vyzerá, akoby sa príroda vymkla zo základu. Ale Božie Slovo sa plní.
Boží hnev sa vylieva na túto zem skrze besnenie prírody. Veď Boh varoval ľudstvo, že súd
príde so všetkými pôrodnými bolesťami. A čím bližšie sme k príchodu Jeho kráľovstva, tým
nastávajú väčšie ťažkosti. Zosiela búrku na Zem. Kto to robí?
Boh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Božie dieťa, v týchto nastávajúcich dňoch ti Duch Svätý hovorí: Neboj se besnenia prírody!
Boh je Pánom každej povodne! Ak sa pozeráš na tieto povodne a zemetrasenia, tak si
povedz: „Toto vraví môj Pán a Boh.“ On volá, súdi a hovorí ti: „Priprav sa!“ Nakoniec
aj diabol je pod kontrolou Boha! Satan ťa nemôže pripraviť o vieru! Diablova moc je
obmedzená! Biblia vraví: "Vzoprite sa diablovi a utečie od vás!" Znie to ako porážka? Nikdy!
Boh má všetko pod kontrolou!
A nakoniec: Budúcnosť je pod Božou kontrolou. Boh všetko naplánoval dopredu. Pozná
pravý okamih, kedy Kristus príde! Súženie, posledný súd aj Armagedon, všetko je
zaznamenané v Jeho kalendári, jedno ide za druhým, podľa poriadku. Všemohúci kontroluje
všetko na nebi aj na zemi a hovorí všetkým naplneným Duchom Svätým:
„Nezúfajte, dúfajte, bdejte!“
BOH TI ŽEHNAJ!!!
David Wilkerson
Autorská poznámka: Záver je nádherným popisom zvrátenej morálky neľudí. Rovnakej, ako je
morálne krédo ich temného Boha. Vidíme trestanie, strašenie a brutálne násilie zo strany akejsi
sekty vyvolených. Tento ich charakteristický slovník už dobre poznáme. Je bez akejkoľvek empatie,
pokory, súdnosti, pocitu zodpovednosti a sebareflexie. Odráža sa to akoby v priamom prenose pri

spôsobe vlády Igora Matoviča a jeho zvrátenej vládnej garnitúry. Nech si to každý pekne vychutná,
kto sa nechce prebudiť. Lebo to je len zahustená esencia toho, čo nám globálne a to takmer na
celom svete vládne a čo nás už navždy čaká, ak s tým niečo konečne neurobíme. Dívajme sa a
rozmýšľajme. Uvidíme, ako sa budú vzájomne požierať a ako ich bude nakoniec likvidovať ich
vlastná obec a nakoniec aj globálny prediktor. Aj im už vadia, lebo prekračujú všetky hranice. Je to
ako keď besné psy hryzú svojho vlastného chovateľa. Svorka nekontrolovateľne útočí na všetko čo
sa hýbe. Sami viete, ako sa také stavy v praxi riešia.
Nakoniec dávam záverečné slovo spoluautorovi, ktorý všetky fakty teórie proroctiev vyhľadal a
spísal vo forme potrebnej na konečné kolektívne spracovanie.
ZÁVEREČNÉ ÚVAHY SPOLUAUTORA.
Pozrime sa čo nám v poslednej kapitole pán „prorok“ Wilkerson predpovedal:
„Celá príroda je pod Božou kontrolou. Počujem o zemetraseniach, chlade, povodniach.
Drastické poveternostné zvraty lámu rekordy. Všetko vyzerá, akoby sa príroda vymkla zo
základu.“
Prírodné katastrofy po celom svete sú každodennou skutočnosťou a je len otázka, či sa zámerne
zamlčia, alebo komplexne prezentujú vo vhodný čas. Horšie je, že okrem prirodzenej reality
zaznamenávame aj evidentné snahy o umelé, technicky realizované naplnenie proroctva. No nie
všetko sa darí vyvolať v takej miere a brutalite, ako sa v zdrojoch zasvätených predpovedá.
Ani -40 stupňové mrazy vopred plánované od 11.2.22 sa nakoniec nedejú. Pritom dátum je z hľadiska
symboliky plne vyhovujúci a aj technické prostriedky boli evidentne použité. A nie prvý raz.
Používajú sa už dávno. No v poslednej dobe už tak dobre nefungujú. Niečo sa evidentne prebúdza.
Pozrime sa, čo sa teraz, za posledný polrok 2020 udialo: Mali sme malé zemetrasenia aj na Slovensku
v oblasti Vihorlatu, ale aj silné zemetrasenie v Chorvátsku tiahnúce sa mierne až do Bratislavy.
Dokonca opakovane sa to ozvalo na začiatku roka 2021.
Nedávno v jeseni 2020 sme zaznamenali na Slovensku povodne. Na východe celkom výdatné.
Počas februára 2021 potom prišli tie „silné“ mrazy. Čakali sme ich, preto máme všetko odsledované.
Dovoľujem si tvrdiť, že boli tieto udalosti vyvolané umelo. Je známe, že na to možno použiť systém
HAARP. Ako to viem? Pociťujem počas aplikácie HAARP už pár dní pred tým, ako nastane
vyvolaná udalosť špecifické biologické účinky. Sú to bolesti hlavy a bolesti určitých orgánov, kde
mám dlhodobo citlivé body. Vždy cítim energetické zmeny pozadia, tie dlhodobé, aj tie vyvolané
náhle a nečakane. Ale bolesti vyvolané umelou aparatúrou sú úplne iné, ako keď ich robí sama
príroda. Priebeh je iný, aj miesta na tele sú iné a inak aj bolia. Preto to viem na základe vnímavého
pozorovania presne posúdiť. Nie som vyvolený z liahne klonov, preto mnohé veci vnímam už
dlhodobo úplne inak. Pokiaľ sa to deje prirodzene, teda vplyvom prírodných procesov, tak samotný
nástup a následný prechod zmien je jemný. Najprv pozorujem zmenu stavu hustoty chirality, potom
príde zmena atmosferického tlaku a až následne sa dostaví zmena počasia, ale proces je pomalý
a prirodzený. Je sprevádzaný bolesťami kĺbov alebo starých zlomenín, poprípade nastúpi slabé
pobolievanie v hlave, ktoré onedlho ustane.
Ale ak sa to deje umelo, vyvolané evidentne systémom HAARP, bolesti hlavy sú silné a dlhodobé.
A ani tabletka inak veľmi účinného lieku Nalgesin tomu nevie zabrániť, pretože interferenčné HAARP
vlnenie preniká akoby omnoho hlbšie, až do mozgového tkaniva, dokonca až do oblastí, kde samotná
tabletka nepôsobí. Pritom bolesti hlavy nepociťujem iba ja, ale aj niektorí ľudia v mojom okolí. Títo
ľudia obvykle prirodzenú zmenu počasia ani nevnímajú, ale túto umelo vyvolanú zmenu už áno.
Ďalej v žalúdočných nervových vláknach súbežne začína bolesť a jemný pocit strachu a to nielen u

mňa, ale aj u mojich spomínaných rodinných príslušníkov. Trvá to potom dva až tri dni. Dobre sa
tento jav dal odsledovať najme pri predpovedanej -40 stupňovej kataklizme, ktorá sa vďaka
vyrovnávaniu chirality prirodzenou kompenzáciou rezonancie zeme (Schumannova rezonancia)
nedostavila a nedosiahla žiadnu kritickú predpovedanú úroveň. Matka Gaia to našťastie už dobre
kompenzuje a prirodzená snaha o chirálnu rovnováhu veľmi dobre istí.
K tomu pozorovaniu toľko: Po nástupe bolestí začal z druhej obežnej dráhy padať „saharský prach“,
znak „búchania“ do trosiek bývalej kryštáľovej kupoly umelou cestou. Potom nastalo výraznejšie
zdvihnutie vôd v potokoch a riekach, teda vyrovnávanie chirality, čo koreluje vždy so zdvihom
Schumannovej rezonancie. (Vodné toky sa zdvihli napriek tomu, že teplota bola trvale pod nulou -2°C
a to po celý deň). Až potom nastalo výrazné ochladenie ale len na -12 stupňov Celzia. Až následne
prišla aj metelica a šialený vietor. Chlad trval tri dni. Potom sa udiali zvláštne okamžité skoky teploty
počas hodiny z plusových do mínusových, ukľudnilo sa to a bolo možné pozorovať zvláštne topenie
ľadu na plechu a skle pri -10°C počas zamračeného dňa. Takže nám naozaj stúpa vplyvom útoku
sabotérov hustota energetického pozadia, zdvíhajú sa frekvencie a smerujeme k novým podmienkam,
kde to ten temný a studený Boh už nebude mať pod kontrolou a proroctvá nebude jednoduché len tak,
umelo a plánovane plniť. Akcia totiž vyvolá silnú reakciu.
Takže ak zhodnotím proroctvo ironicky,“tak Boh to má ozaj pevne pod kontrolou a príroda sa naozaj
zbláznila“… Už nedovolí vystrájať a tak jednoducho ovplyvňovať počasie, pocity a zdravie ľudí.
Prečo vám to hovorím? Aby ste sa konečne zobudili. Pomáha vám už aj príroda, dokonca aj
nepriatelia, ktorí jú chcú udržať v nízkej hladine chirálnej aktivity. Čím viac do nej budú umelo rýpať,
tým silnejšia bude jej odozva a tým bude energia pozadia viac stúpať. Tým budú aj podmienky
vzostupu jednoduchšie. Tým viac „neľudí“ bude chorľavieť, duševne a telesne odchádzať a
prestanú škodiť procesom osvietenstva. Odpália sa vlastnou zbraňou. Mohli by sa zachrániť, ale
nechcú. Zákon Pravdy neuznávajú, lebo ho neuznáva ich vrchný veliteľ. Nevedia pochopiť, že
pokoj na zemi bude len ak tu bude Pravda. Ak bude Pravda, bude aj sloboda.
TREBA IM PRESTAŤ VERIŤ. Na tom to tu celé stojí.
Poďme sa pozrieť, ako technický vplyv na počasie a aktivitu vôd a zeme vieme vyvolať:
Všetko sa to udeje na základe aktívneho sústredenia silného elektromagnetickeho vyžarovania
anténneho veľkoplošného systému HAARP. Musí sa realizovať vysielanie vlnenia z minimálne dvoch
zdrojov, preto teraz sa na to využíva Aljaška a Grónsko. Musí cielene dôjsť k vytváraniu
interferenčných stojatých vlnení a to buď v atmosfére alebo pod povrchom zeme. To vytvára potrebnú
zmenu, napríklad prudké ochladenie, dažď, sneh, krupobitie, hurikán, ale aj náhlu lokálnu zmenu
klímatu, či tsunami, záplavy a zemetrasenie. Treba len zvoliť správnu odrazovú vrstvu v atmosfére,
vybrať správne frekvenčné pásmo, správnu vlnovú dĺžku, správnu intenzitu vyžarovania a
synchronizáciu dvojice vysielacích plôch. Keď sa stretne interferencia vo výške 1-5 km nad zemou, je
možné vytvoriť silné búrky a neprestajný dážď a povodne. Ak je to vo vyšších vrstvách, tak so sebou
prinesie prudké ochladenie stiahnutím chladného vzduchu z ionosfery. Predzvesťou narábania s
ionosférou je vždy sypanie „saharského“ piesku, teda najmenších pozostatkov druhej kremennej
kupoly. A to sa udialo aj 7.2 2021.
Saharský piesok na Slovensku
SHMU.
A čo potom nasledovalo? Prudké ochladenie, vietor, sneženie....

Pozrime sa ako sa projekt HAARP maskoval a zdôvodňoval a kedy sa utajil, aby upadol vo
verejnosti pokiaľ možno do úplného zabudnutia:
High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP Vysokofrekvenční aktivní
aurorální výzkum) byl výzkumný projekt chovania ionosféry a procesov v nej probiehajúcich
vrátane polárních žiari (odtud z názvu aurorální). Projekt byl zahájen roku 1990, zastaven
roku 2013 a definitivně ukončen roku 2014. Měl zkoumat ionosféru s perspektivou vývoje
pokročilé ionosférické technologie pro zlepšení komunikačních a navigačních systémů jak pro
civilní, tak i pro vojenský sektor (včetně sledování a rozvědky).
Stanice HAARP se nacházela na Aljašce, severně od malého města Gakona, na místě
bývalého OTH radaru (over the horizon) a v Grónsku.
HAARP disponoval radary pásma krátkých (HF) a ultra krátkých vln (UHF), měřiči změn
geomagnetického pole, digisondou (sondu ionosférického šíření vysokofrekvenčních
radiových vln), magnetometry a dalšími. Hlavním nástrojem pro ionosférický výzkum byl
Ionospheric Research Instrument, vysokofrekvenční vysílač, který byl využíván k působení
na ionosféru. Skládal se z 48 antén o výšce 22 m, později jich na ploše cca 13 hektarů bylo
vztyčeno celkem 180 (12×15). Vysílač vysílal spojitý nebo přerušovaný signál o výkonu až
3600 kW a frekvenčním rozsahu 2,8–10 MHz, jehož elektromagnetický „obraz“ mohl být
sledován pomocí HF/UHF radarů, HF přijímačů a opticky. Podle týmu lidí z HAARPu bylo
cílem sledovat procesy v ionosféře ovlivněné přirozeným vlivem sluneční interakce stejně
jako ionosféra ovlivňuje radiové signály a vyvinout technologie lépe kompenzující tyto vlivy
pro lepší, přesnější a spolehlivější komunikaci, s lepšími vlastnostmi, sílou signálu, rozsahem
apod. včetně technologie pro schopnější skenování i pod hladinou moře či pod zemským
povrchem.
V roce 2014 bylo oficiálně oznámeno, že projekt byl ukončen a konstrukce bude
demontována.
Existují různé konspirační teorie, které HAARPu přisuzují jiné „nekalé praktiky“, mezi jinými
ho označují za prostředek pro spouštění přírodních pohrom jako povodně, sucha nebo
devastující zemětřesení.





V září 1995 byla vydána práce Nicka Begicha, Jr., nazvaná Angels Don't Play This
HAARP: Advances in Tesla Technology, pojednávající o možnosti, ve které by
HAARP „vedl geofyzikální válku“.
18. ledna 2010 venezuelská vládní televizní stanice ViVe vydala prohlášení, ve kterém
obvinila Spojené státy americké z vyvolání série pokusných zemětřesení, v níž spojila
zemětřesení v městě Eureka v Kalifornii, zemětřesení v provincii S'-čchuan z roku
2008 a v té době právě proběhlé zemětřesení na Haiti s technologií vyvíjenou v
projektu HAARP,[3] s perspektivou zaútočit v budoucnu touto technologií na Írán.
Konspirační teorii o tom, že zemětřesení v Japonsku z 11. března 2011 bylo vyvoláno
činností HAARPu, zmínilo několik médií.

HAARP (a oblast, kterou výzkum tohoto projektu pokrývá) též bývá dáván do souvislosti s
prací Nikoly Tesly. HAARP nebyl přístupný pro veřejnost (s výjimkou „dne otevřených
dveří“, který byl ovšem jen jednou za dva roky) a přístup ke komplexu byl velmi dobře
střežen, což je patrné zejména z epizody ze série dokumentů Conspiracy Theory bývalého
guvernéra Minnesoty Jesse Ventury zaměřené na HAARP.

HAARP na Aljašce

Na meranie zmien geomagnetickeho poľa vyvolaného HAARP sa používal Magnetometer
umiestnený až v Antarktíde. Pozrime sa čo to je a sami porozmýšľajme prečo je práve tam a
prečo až tak ďaleko:
Magnetometr je přístroj na měření velikosti a směru magnetické indukce nebo magnetického
momentu (tedy magnetizace). První magnetometr zkonstruoval německý fyzik a matematik
Carl Friedrich Gauss. Při geofyzikálním průzkumu se používá na měření některé složky
magnetického pole Země; často je umístěný v letadle nebo v závěse za letadlem (tzv.
aeromagnetický průzkum). V astronomii se trojosý magnetometr používá v umělých družicích
a kosmických sondách na průzkum magnetosféry a tam, kde se vyžaduje orientace ostatních
přístrojů na palubě vzhledem k orientaci magnetického pole.
Magnetometr ve vědecké stanici v Antarktidě

Na vlastnú úvahu nechávame každému, koho to zaujíma, aby sám posúdil a
dohľadal príčiny, prečo sa projekt bez náležitého zdôvodnenia utajil.
Prečo za dôvod experimentu HAARP bol označený „aurorálny výskum“,
údajne spojený s polárnou žiarou, keď ako odrazové vrstvy používa aurické
stopy dvoch zničených kremenných kopúl. Tie isté vrstvy používa aj diaľkový
prenos rádiových vĺn pri komunikácii rádioamatérov na obrovské vzdialenosti.
Prečo bol zahmlene prezentovaný pokus Donalda Trumpa o získanie Grónska
od Dánskej vlády, aby obe body HAARP boli neskôr pod kontrolou?
Skúmajte, hľadajte, uvažujte. Nastal čas zborenia hanlivého označenia pojmu
„konšpirácia“...

