ع الم أجس اد النس ان يتج ه باس تمرار إل ى فن ائه! إن وعين ا الروح ي  ،المح روم م ن أجس اد
مستنيرة  ،والتي عززها خالقنا  ،لن يكون لها مكان تذهب إليه .سيعودون إلى التجسد في أجس ام
الحيوانات كما عاشوا قبل مليارات الس نين .ه ذا م ا يت وقعه اب ن الهلك  ،المس يح ال دجال  ،ال ذي
.يتلعب بالناس الذين ارتكبوا الكثير من الكاذيب بحيث يصعب إخراجهم
كيف يمكن تفادي هذا المستقبل الرهيب ال ذي س ينتهي بكارث ة عل ى الرض كله ا كم ا ح دث عل ى
المريخ والكواكب الخرى في مجرتنا؟

!!! إنذار
!ربما سيقبل تنبيهي بشك حتى تتعمق الزمة والمصائب التي تأتي للعالم
كما ذكرت عدة مرات  ،أنا لست نبياا ول متخصصاا في الدين .أنشر الرسائل المختلفة التي تلقيته ا
وما زلت أتلقى .بع د تحلي ل م ا إذا ك انت منطقي ة  ،أنش رها عل ى موق ع ال ويب الخ اص ب ي لولئك
!الذين يجب عليهم نشرها بشكل أكبر
الن أود أن أنقل بع ا
ضا من أهم المعلومات التي عثر عليها العالم في الك اذيب الرهيب ة ال تي ي دفع
!ثمنها بالمآسي ووباء فيروس كورونا الحالي
يجب أن يخ رج الفاتيك ان والكنيس ة الكاثوليكي ة م ن الك ذب وإقن اع البش رية ب أن هن اك ملك ة 1.
الس ماء  ،مادون ا الس وداء  ،والعدي د م ن التع بيرات الخ رى ع ن م اري ال تي أنجب ت جس د اب ن
!النسان
ل يوجد شخص مقدس زائف يرمز لمريم! أدت العقيدة الخادعة للقديسة مريم الزائف ة إل ى نش وء
البن المنحط للهلك ليقود البش رية بعي داا ع ن الحقيق ة الساس ية! ص حيح أن ه ف ي المس يح ظه ر
!الب الخالق للعالم مع ابنه الوحيد في جسد ابن النسان  ،وأن العالم قد صلبهم
على الفاتيكان أن يكشف للعالم أنه لسوء الحظ خلق دينا ا إسلميا ا يدمر ويرعب العالم الذي ل 2.
!يستطيع تشكيل نفسه في نظام جديد للحياة البدية
مستقبل الحاضر يعتمد على المسلمين هل س يتحولون إل ى الخ الق الحقيق ي  ،أم يفض لون الم وت
!في عار  ،وبسببهم كثير من البرياء
سيكون هناك مؤمنون من ال روم الكاثولي ك والمس لمين يري دون أدل ة ت دعم أن الفاتيك ان ه و م ن
.خلق الدين السلمي
قد ل يكون هناك أي دليل على أن الفاتيكان وقادة الدين السلمي قد دمروا تما اما أو حصلوا عل ى
.أي آثار للكاذيب في ظهور الدين السلمي
ويكفي هنا فقط المنطق البشري الصحيح أنه بدون الدعم العسكري من بعض المجانين  ،لن ينشأ
.أي دين يحافظ على وجوده من خلل العنف والستبداد
وم ن المثل ة عل ى ذل ك حرك ة طالب ان الفغاني ة  ،ال تي تس لحها المريكي ون  ،وهزم ت روس يا ،
ونتيجة لذلك  ،أصبحوا خونة للحكومة المريكية .على أساسها  ،ت م إنش اء العدي د م ن المنظم ات

.الرهابية  ،مثل داعش يسمى الدولة السلمية
أن تتوقف البشرية عن تسليح الجينات البشرية والتلعب بها والتي من خللها تقوم الخلي ا 3.
!الحية بفك تشفيرها  ،والتي تتحول بعد ذلك إلى فيروسات قاتلة
!يحرم على أي شخص أن يخلق ديناا عالمياا واحداا مستعبداا 4.
.فقط حقيقة يسوع المسيح يجب أن تتنشر وتتترك كمهنة فردية لليمان
على الرغم من أننا أكثر من ستة مليارات كائن  ،فإن كل شخص يقبل الرسالة الدينية بطريقته
!الخاصة  ،لن هذه هي الطبيعة البشرية
هذه ليست سوى القواعد الثلث الكثر أهمية في الوقت الحالي  ،والتي ستوقف  ،إلى ح د أدن ى ،
!المصائب على الرض
إذا لم يطيعهم الجنس البشري  ،ستأتي مآسي رهيب ة للع الم  ،بم ا ف ي ذل ك انتش ار في روس أس وأ
!بكثير ل يمكن احتواؤه .بعد ذلك سيحدث دمار هائل وستختفي الحياة على الرض
!انظر منطقياا إلى حالة وباء الفيروس التاجي التي يتم تعديلها فقط ضد أجسام البشر
!رسائلي ليست مزحة! الهدف هو إنقاذ البشرية من النقراض
أذكرك! أنا رسول الرسائل ومانحها الجنة! لذلك فإن نشرها مسؤوليتك  ،ويك ون المكاف أة خل ا
صا
!أبدياا
أل ن يك ون م ن الفض ل إذا ت م اس تبدال أعم ال الش غب والض رابات برس ائل الس لم الخاص ة ب ي؟
أطلب التأمل حتى فوات الوان! اعتقد أن ه يب دو م ن المس تحيل عل ى خالقن ا الي وم أن ينج ح  ،لن
!الناس يقبلون الكاذيب عن طيب خاطر
وادرس صفحاتي  ،وس وف تفه م م ا ه ي الفوض ى والك اذيب  www.infomega.plاذهب إلى
!التي تخلق ديانات كاذبة للعالم
جاك بيترسون

