INFILTRACE LIDÍ NA ZEMI NOVÉ PEKELNÉ PSEUDOSPOLEČNOSTI JE
PROSTŘEDNICTVÍM JAK PŘÍMÉ INKARNACE, TAK I ZMOCNĚNÍM SE
RŮZNÝCH DUCHOVNÍCH VŮDCŮ, GURŮ, SVATÝCH, KTEŘÍ POD
ZÁMÍNKOU SDÍLENÍ ELEMENTŮ DUCHOVNÍ PRAVDY PROPÍRAJÍ
LIDEM MOZKY!
Tato planeta bude poslední bitevní pole pekelných sil proti silám pozitivním a
panování nad lidskými duchy a dušemi.
Existují body, které se týkají funkcí a činností pekel na Zemi, jež stojí za to si v
mysli neustále připomínat:
(1) Hlavní negativní vliv nové pekelné pseudospolečnosti je v existenci hlavních
náboženství na Zemi. Křesťané bojují s křesťany, muslimové s muslimy, jiní
bojují se svými vlastními, každý bojuje z každým jiným. Toto všechno se, jako
obyčejně, koná ve jménu Boha. Tak například, muslimové nenávistně považují

všechny ostatní, kteří nejsou muslimové, za nevěřící a snad za horší jak psy;
Zabít takové lidi ve skutečnosti znamená prokázat Bohu službu. Jak daleko
může jít toto náboženské bláznovství a šílenství ? Současná doba svědčí o
neobyčejné expanzi tohoto náboženství na Zemi s jeho filosofií násilí, terorismu,
„svatých“ válek a vyhlazení čehokoliv nemuslimského. V tomto bodě jsou zde
popsaní následovníci koránu hlavními silami v rukou členů nové pekelné
pseudospolečnosti pro jejich duchovní válku. Je radno si povšimnout, že je v
tomto přístupu malý důraz, je-li vůbec nějaký, na principy duchovní
homogenity. (Samozřejmě, ne všichni následovníci koránu jsou takové povahy).
S ostatními hlavními anebo ne hlavními náboženstvími není ovšem situace lepší,
ale metody a taktiky jejich využití a panování nadvlády pekel se mohou různit a
lišit nesčetnými způsoby. Dívá-li se kdo pečlivě, může objevit specifičnost každé
variace.
Tato situace je umocňována faktem, že hlavní politické síly na Zemi jsou hojně
infiltrovány zlými entitami z nové pekelné pseudospolečnosti (inkarnovanými za
tímto účelem), které přijaly pozemskou lidskou formu za účelem rozšířit na
Zemi pojetí ateismu, materialismu, komunismu, terorismu, falešných
náboženství a doktrín a různá jiná pojetí v protikladu ke každému jinému, aby
nepřinesly lidem nic jiného, než zmatek, nepokoj, politické a ekonomické
pohromy atd. Po celé zeměkouli neustále vytvářejí napjaté situace a neustálé
hrozby války a ničení. Na celém světě infiltrují vysoká vládní postavení.
Používají jazyk míru a pokoušejí se sjednávat různé smlouvy, tj. o omezení
zbrojení atd. pouze kvůli tomu, aby je porušily při první příhodné době, hodící
se pro jejich zlé a negativní úmysly. Nebezpečí této posledně jmenované situace
je v tom, že prohnaně užívají touhu čestných, ale velmi často naivních lidí a
politiků, po uzavření takových dohod, nutíce jejich vlády vstupovat do nich pod
tlakem širokého veřejného mínění a oslabující jejich pozice ve srovnání s jejich
nepřáteli. Samozřejmě, že toto je to, co negativní stav a proces chce a očekává od
takovýchto dohod. Pekla nemají a ani nemohou mít pocity či potřeby dodržovat
závazky a setrvávat u takových dohod. Demokratické vlády by si měly
pamatovat jeden velmi důležitý duchovní fakt - jestliže jeden dělá kompromisy
se silami temnoty a zla, bude také temnotou a zlem ODMĚNĚN. Žádného
kompromisu nemůže být s reprezentanty pekel nikdy dosaženo. Jestliže to jeden
dovolí, tak ho definitivně zničí. Jediné možné řešení je bezpodmínečná
kapitulace všech negativních sil. Všechny ostatní způsoby a očekávání vedou jen
k hořkým zklamáním a zbytečným masakrům a zabíjení lidí.
(2) Další pohodlný způsob, jak infiltrovat lidi na Zemi silami nové pekelné
pseudospolečnosti je prostřednictvím jak přímé inkarnace, tak i zmocněním se
různých „duchovních“ vůdců, guru, „učitelů“ a „svatých“, kteří pod záminkou
sdílení elementů duchovní pravdy propírají lidem mozky, aby přijímali
všemožné „duchovní“ koncepty, jež zásadně postrádají jakékoliv principy
duchovní homogenity. (Mnozí z těchto „proroků“ disponují dokonce tzv.
vnějšími silami pro předvádění zázraků a různých metod ovládání mysli k
donucení svých následovníků, aby uvěřili a přijali jejich „učení“ jako
přicházející od Boha, nebo se sami prohlašují za inkarnace Boha.) Jedna metoda

takového vymývání mozků je přenášení různých „duchovních“ poselství od tzv.
„vyšších“ entit z duchovního světa. Problém s těmito druhy poselství je ten, že v
sobě mohou obsahovat značné množství velmi atraktivních a věrohodných
pravd. Ty jsou ale interpretovány a prezentovány způsobem překrouceným,
postrádajícím jednoduchost a duchovní homogenitu a všechno popisují složitě,
záhadně a ve finalistických termínech. Ne všechna z nich jsou však takové
povahy, ale opět si musíme zapamatovat, že pravdivá zjevení o čemkoli mohou
být poskytnuta pouze Samým/Samou Nejvyšším. Všechny ostatní zdroje
informací, zjevení a přenosů poselství jsou předmětem početných pokroucenin
využívaných novou pekelnou společností pro její nízké účely. Jako vodítko se
doporučuje používat logiku, rozum a intelekt společně s vlastním srdcem, vůlí,
pocity a intuicí, aby se náležitě posoudila jejich platnost. Přídavkem může být
velice užitečné použití principů duchovní homogenity jako kritéria takové
platnosti.
(3) Nová pekelná společnost se také odnedávna specializuje na způsobování a
inscenování neobvyklých tzv. přírodních katastrof, pohrom, nehod, incidentů a
zločinů na planetě Zemi, aby se vyvolal chaos, rozvrátila komunikace,
podkopala ekonomika a oslabila stabilita společenských komunit. Bláhoví lidé se
svými bláhovými zákony nazývají takové katastrofy „božími činy“. Tím, že je
takto nazývají, nahrávají pekelným duchům, kteří touží zničit v lidech jakoukoli
víru v Boha, a proto za každou cenu chtějí, aby se Bůh v očí lidí zjevil jako
špatný. Takové činy by de facto měly být nazývány „ďáblovy činy“ a podle toho
by se měla změnit formulace všech lidských zákonů.
Zinscenování takovýchto událostí na Zemi nezapříčinil Bůh, jak stále mnoho lidí
věří, ale Nejvyšší tyto události povolil jako součást soudu, navštívení, vyrovnání
a opětovného nastolení universální duchovní svobody.
Musíte si pamatovat, že všichni účastníci těchto událostí, ať už jsou pachatelé
nebo oběti, se jich účastní z vlastní svobodné volby, ze svého vnitřního
rozhodnutí a touhy, a dle svého negativního úmyslu.
Nová pekelná společnost intenzivně a extenzivně využívá všechny takové
negativní úmysly a pocity lidí na planetě Zemi pro úspěšné zinscenování a
aktivování všech tragických událostí. Jakékoliv negativní ideje a myšlenky lidí
jsou okamžitě ukořistěny a využity v jejich snaze vést války proti pozitivním
stavům a procesům. Tato situace je dnes ještě více zřetelná, poněvadž je otevřen
a dovolen přímý kontakt a komunikace s duchovním světem. Takže sem mohou
přijít, připojit se k takovým negativním lidským ideám a konceptům a
infiltrovat jejich myšlení, vůli, pocity a chování. Tohle je jejich oblíbený způsob,
jak rekrutovat nové vojáky pro své destruktivní duchovní války.
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