
ILUZE  na aktuální téma  3.2017 
Co se  děje .  
 Dnes je vidět , že   lidé  a dá se říci na celém světě jsou rozděleni .  
 
Ale jaké je to rozdělení ?  Dnes už to není  na levici a pravici na  podnikatele a 
zaměstnance  na černé a bílé  , dnes je  to rozdělení na   používá ještě svůj vlastní 
selský rozum nebo  nepoužívá  vlastní rozum  a je již jen   loutkou  v rukou koho si .  
 
 Je to vidět  všude ve Francii , v Anglii  v USA  / tam naštěstí zvítězil  zdravý selský  
rozum /  v Rakousku   na Slovensku   i u nás   Čechách .  
 
Jde  rozhodně o  závěrečný  boj sil  tmy proti Světlu a protože tmě jde o hodně neboť   
čas se nachýlil a její  konec je blízko    , tak  používá  vše,co   jen jde  a to na všech 
frontách . A to od     falešné humanity  , přes  finanční nátlak , přes   ekonomický 
nátlak , přes chemtrails s rozstřikováním   virů ptačí chřipky , lidské chřipky ,  přes   
rozstřikování  virů příušnic  na omezení plodnosti bílého a neposlušného muže  ,až 
po    ovládání mysli  na dálku přes    mobilní operátory a vynálezy N. Tesly . 
například .typu harrp .  
Jde o čas    a jak jej natáhnout protože konec této blbé hry bude znamenat konec 
tmy tedy i nadvlády  robotů a kiber robotů  jo pan  Čapek viděl daleko .. 
 
Otázka zní , proč je tak těžké   aby lidé  prohlédli  a opět  používali svůj vlastní  
rozum  , cit , intuici   tedy  aby se  zkontaktovali  ze svojí duší .  
 
Podíváme se na rozdělní .  
 
Kdysi jsem měla sen   v tom snu jsem viděla jak na svět  vyšel  no spíš  byl  vyveden 
ďábel  a to v podobě černého koně ,  za ním šel druhý kůň  rovněž černý a byl 
podobný tomu prvnímu ,  to byla  iluze toho prvního koně . 
Tento kůň  byl pouhou iluzí  ,,ale   málo kdo to viděl působil skutečně a mohutně  . 
Za těmito koni šly  prostitutky ,  opilci ,   narkomani a  homosexuálové .  
Trochu mne to překvapilo   dívala jsem se na  to  jakoby z jiné  reality . 
Potom jsem o tom přemýšlela  -  Ty černé koně   ,tedy jeden z nejnižších   a  jeho 
iluze , to je nyní tady vidět . 
  
On je násilí  , destrukce a sebe destrukce . Až nápadně to připomíná IS a obecně  
islamisty .  
.  
 Iluze   je  lež a to lež i sobě samým , manipulace ,  ovládání , nesvoboda   , nátlak .  
 
Násilí a destrukci  většina z nás odmítá – tedy odmítla toho nejnižšího  - což 
znamená jeho konec  . 
 
Ale on se nechce jen tak vzdát  a tak   používá  jak je u něho dobrým  zvykem   lest .  
Jaká to je lest a jaká je to iluze ?  
 No falešný humanizmus a pravdo láska   typu  V. Havla .  
Hru na falešný humanizmus vidíme všude kolem  .  ty nechceš pomáhat ? , ty jsi 
rasista  ?   , ty jsi xenofob?  
A protože  mnozí   nechtějí být označováni  jako rasisté  / i když toto  označení je 
zcela obráceně použité /– tak  pomáhají   nebo se  jen nestaví proti tomu co se zde 



děje – což je svým způsobem rovněž  pomoc  .Ale jaká je to pomoc ?  -  Napomáhají     
násilníkům   okupantům a  vrahům  ?   A opět se zaplétají  do sítí   nástrah  ,protože 
pomáhat    násilníkům a vrahům  tímto způsobem  je vlastně  napomáhat  satanovi  a 
opět se oni  stávají  jeho zajatcem .  
To však neznamená  že vůči nim člověk cítí nenávist , jen by pomoc měla být 
zásadně jiná  a ne  s destruktivními  výsledky   jak je všude na světě vidět – to není 
pomoc ale zamoření – infikování .  
Pomoc by se měla odehrávat -.  tam  - především    znamenala    jejich změnu 
myšlení .  
Čiň čertu dobře peklem se Ti odmění – mám dojem  je to dnes  vidět jak v Německu   
ve Francii  , tak ve Švédsku  a to  už  denně .  
U nás  jen takové ohlédnutí – pan Vlk zastával se   okupantů  a napomáhal  lháři  
z ministerstva kultury  …   a  čertí odměna na sebe nenechala dlouho čekat .  
 
Někdo  může namítnout ,ale  jak jsme si jisti   ,že ta naše víra   to naše myšlení je to 
správné  ?  
No  to se pozná podle   toho – DOBRÝ STROM DOBRÉ OVOCE NESE  -  
  u nás je rovněž  co zlepšovat , jenže my jsem si toho vědomi a to je první krok 
k nápravě .  
 
 
No a proč  to opravdu někteří nevidí ?  Ptala jsem se   a přišla mi taková odpověď .  
Na světě se nyní nachází  45 %  bytostí  ze zásvětní  říše .  Pekla jsou vyčištěná , Ti 
co tam pobývali , včetně   šéfů jsou pryč  ,tedy buď  jsou v zásvětní říši nebo 
skutečně odešli . Někteří to  vzdali – tedy jako  Lucifer,  mnozí další šéfové i čerti 
první kategorie .  Uznali  ,že jejich tvorba   nebyla ta správná a  požádali o 
osvobození  a to od   sebe samých .  
A  ..  bylo jim vyhověno , tedy mnohým .  O tom rozhoduje  nejvyšší  tedy Kristus – 
tedy  Světlo, protože on vidí upřímnost ,skutečnost a možnosti a pravdivost dané 
bytosti . Tedy  mnozí byli přijati do     ozdravného procesu  aby se mohli navrátit ke 
Světlu .  
 
Ti  co tu zbyli jsou  čerti a  druho kategorní čerti mohu li to takto nazvat , démoni    a 
další … to nebudeme zatím  rozebírat . Tak  oni nyní obývají tuto  zásvětní říši. a 
nahradili těch 45 % kteří jsou zde  tedy na Zemi . .  
 
Oni  mezi sebou soutěží o moc  protože jim svitla naděje   ,že oni   budou nyní Ti  
největší  padouši a všichni se jich budou bát  / I oni  žijí v té iluzi /  a také někteří   
jsou si vědomi toho ,že čas se   nachýlil tedy ten jejich .  
A tak se snaží ze všech sil  ovládnout ten zbytek   bytostí – tedy lidí -kteří zatím uvízli  
zde ve sféře temna tedy na planetě   Zemi .a to  nevybíravým způsobem .   
 
 
Problém spočívá v tom   že  těch 45 %  ze zásvětní říše   bylo pod jejich přímým 
vlivem a ne krátkou  dobu . . A zvyk je železná košile , ,jak se u nás říká  a  je to  
vidět , mnozí demagogové Diensbierovkého typu jsou toho příkladem .  
Nebo pan Schwarcenberg  ,mnozí si  jistě vzpomenou na jeden přímý přenos 
z poslanecké sněmovny , kdy   on říkal   panu Jonovi . Pane Jon  Vy jste jen čert 
druhé kategorie   ale   já- on  / Schwarcenberg / jsem první kategorie ,  takže mne   
budete poslouchat.    



Trochu jsem na to zírala  , on to řekl  v přímém přenosu  , on se přiznal   , ale  lidé  
nic  jen se zasmáli …. 
Ještě bych chtěla říci že čerti se štítí práce – opět  v pohádkách krásně zobrazeno … 
A čerti  prvokategorní se zjevují na Zemi v podobě knížat   jaká náhoda v uvozovkách  
že ?    
 
 
 
 
Ono těch 45%   dostalo velkou šanci   prohlédnout   a přidat se   ke Světlu . 
A někde se to i děje .  
U nás bych řekla je poměr  20% na 80 %  prohlednuvších   . tedy velký   pokrok pro 
ty co se vymanily   ze sféry vlivu  ,temných sil   takže jo  jde  to . .  
No a jak pomoci  těm zbylým  - oni    jsou v takovém ovládání že    se dá říci – 
 pane oni nevědí co činí . 
Prosme za jejich prohlédnutí , ale  rozhodně  jim neustupujme .  prosme  aby 
byli  očištěni a prohlédli a to jak naši  politici tak i islamisté  - /muslimové obecně /  
protože i oni jsou otroci  těch padlých . 
 
Další co vyšli  
  
 
PROSTITUTKY  
Přemýšlela  jsem nad  prostitutkami    , ono  je  prostitutka a  prostitutka že . Ale ty   
pro které je to hra  a vlastně je to baví   je to jejich svobodná vůle tak opět  to 
rozhodně  je službu temnu . 
Prostitutka  rozhodně není jen prostitutka .. 
Prostitutů máme dnes hojnost , obecně lze říci , za prachy dělám to .co není správné 
.  
v politice    v práci  , v médiích – 
 
OPILCI  
Vždy se zde hodně pilo  aby přežití bylo snadnější  ,ale něco jiného je se občas napít 
a něco jiného je být opilec . Jakákoliv  závislost   a mezi ně spadají i nynější 
technologické závislosti  na televizi , mobilních telefonech ,digitálních a jiných  hrách   
, tedy jakákoliv závislost včetně závislosti na sexu  je nesvoboda  a ta je  špatná a je 
od toho zespoda.  
Takže opilci   nelze  otupovat své čiva    cit a mysl abych přežil v této společnosti je 
třeba jednat . ¨ 
Není náhodou že   EU řídí  opilci  a narkomani .  
 
NARKOMANI – když už  nestačí alkohol nastupují drogy .  
 
 
 HOMOSEXUALITA  
Homosexualita se dá rozdělit do tří skupin . 
 
ta první -  na svět přichází nyní mnoho duší – bytostí dá se říci překotně neboť doba 
milosti sice stále trvá  ,ale evidentně se krátí  …a  někdy se stává ,že si duše vymění  
těla .  tedy vejdou do nesprávného těla .  



Tito homosexuálové jsou  ale mírní  , celý život   svoji orientací buď  trpělivě snáší 
nebo tají  . nevystavují  ji  na odiv a mnohdy   se to snaží řešit  změnou pohlaví .  
Většinou však normálně  pracují mají své koníčky a nejsou  zdrojem senzací ,  
exhibicionizmu  , rozruchu  nebo  nějakého obtěžování   násilností nebo , 
nezřízeného sexu . jsou to lidé , kteří vlastně tímto trpí .  
 
ta druhá  
poměr  bytostí ženského  principu tedy   ženy v prošlém životě  a mužů v prošlém 
životě  , kteří se dostali  do zásvětní říše  není  1:1 .  
A také tam je jinak uspořádané společenství .  
Takže se nevrací na svět   stejný poměr mužů a žen z minulých životů ,   když   muž 
který tam  pobýval  dlouhá desetiletí a staletí mezi muž  si po opětovné inkarnaci sem   
na zemi   do mužského těla   přináší i svoji deviaci z  prostoru který právě opustil . 
I tito homosexuálové však nejsou žádni exhibicionisté a  aktivisté . 
Pro ženy to platí rovněž .  
 
ta třetí skupina  je nejhorší formou této nemoci . 
jsou to lidé zhýralí kteří  si svoji orientaci  přivodili  nezřízeným životem  , sexem 
nejprve s opačným pohlavím  ale  v takové nevázanosti že posléze nestačilo ani to ,  
dále se k tomu přidá alkohol, drogy a posléze  ,alkohol drogy a sex se stejným 
pohlavím .,exhibicionismus  
Z těchto řad se rekrutují i homosexuální aktivisté . . 
 
takovým  zářným příkladem byl  F.Merkury  který jel  přesně podle  popsaného 
scénáře řízeného ze spodních pater.   
  
Těmto  lidem vlastně tato zvrácenost vyhovuje  vystavují  ji na odiv  a mají na 
většinově orientovanou společnost neúměrné požadavky . Což je dnes  obzvláště 
vidět . A rozhodně není dobré tomuto ustupovat neboť homosexualita je nemoc   
s nemocným se jedná vlídně a lidsky ale nepodporuje se jeho nemoc . Ta  dá se léčit 
.  
 
TAKŽE   
NEUSTUPUJME   FALAŠNÉMU HUMANIZMU  
 
už Ježíš Kristus  říkal   nedávej rybu ale nauč je rybařit .  
 
 NEUSTUPUJME  NESMYSLNOSTEM  OSLABUJÍCI M RODINU  
 
 NEBOŤ RODINA JE ZÁKLAD  STÁTU –a VESMÍRNÍ ŘÍKAJÍ  VESMÍRU  
 
Svatá rodina  -  je    tvořena matkou otcem a dítětem - dětmi .    
není tam žena  a  žena nebo muž  a muž , jak   naštěstí už bývalý   ministr pro lidská 
práva nechal připravit .Ale jen a jen muž , žena a děti . 
  
NEUSTUPUJME NEBOŤ ZA NÁMI STOJÍ   PRAVDA.  
A PRAVDA JE MEČ  a CNOST JE ŠTÍTEM …  A SVĚTLO tedy LÁSKA   
 ta skutečná je VÍTĚZ    nad vším  
jak známe  z pohádek .  - jen takto se dá porazit ten zespoda.  
 


