
Zadeva: Kaj se v posmrtnem življenju zgodi z ženskami, ki so splavile: 

 Videoposnetek ni dolg niti 3 minute, zato bi ga morali porabiti.
Če si filma ne morete ogledati, kratek povzetek: gospod Irlmaier je kot kopalec vodnjakov obiskal 
kmeta, ki ga ni poznal. Za oknom je videl dušo pokojne kmetove žene in kako je nervozno 
pogledovala skozi okno dnevne sobe. Irlmaierjevi je bilo takoj jasno, zakaj ji ni bilo dovoljeno 
vstopiti v večnost: splavila je nezakonskega otroka.

"Alois Irlmaier konnte Geister sehen".
"Alois Irlmaier je videl duhove".
https://www.youtube.com/watch?v=-mFcCjjXY-E

Žena ni smela vstopiti v večnost, zato naj ljudje zanjo molijo in darujejo mašo. To še vedno daje 
nekaj upanja, toda pred Bogom ni nič hujšega kot ubiti lastnega otroka!

Kdo je bil ta Irlmaier in zakaj bi mu morali karkoli dati?

*8. junij 1894 v Scharamu pri Siegsdorfu na Zgornjem Bavarskem; † 26. julij 1959 v Freilassingu.

Alois Irlmaier je bil veren katoličan, častil je Marijo, preživljal ženo, tri otroke (eden od njih je bil 
posvojen) in starše. S svojim darom vida ni obogatel, čeprav je vse življenje trpel velike finančne 
stiske, ampak je živel tako, da je kopal vodnjake in iskal vodne žile. V času nacionalsocializma je 
svoje sposobnosti skrival (vse okultno in povezano z jasnovidnostjo je bilo preganjano), po koncu 
vojne pa so k njemu odkrito prihajali tisti, ki so iskali nasvete, množično pa je še vedno manjkalo 
več kot milijon Nemcev ...

... Kmetje sprašujejo, kam so šle njihove kokoši ali krave, kakšno bo vreme in kdaj naj kosijo;
Begunci želijo vedeti, kdaj se bodo lahko vrnili v domovino; tatovi sprašujejo o tatovih; ženske 
želijo vedeti, ali se bo "on" poročil z njimi, ali bosta imela otroke ali se bosta morala ločiti; matere 
iščejo svoje pogrešane sinove; celo kriminalistični oddelek se je večkrat obrnil nanj in zahteval ter 
dobil informacije o skrivnostnih umorih.
o skrivnostnih umorih. Kar nekaj politikov je že bilo tam in so želeli vedeti, kakšne so njihove 
možnosti za uspeh. ...
Münchner Merkur, oktober 1949

Med letoma 1946 in 1950 je Irlmaierjev nasvet dnevno poiskalo od 50 do 100 ali več ljudi, zlasti ob
koncih tedna. Če ekstrapoliramo ustrezne številke, je verjetno, da je v teh štirih letih v vrsti za ogled
Aloisa Irlmaierja stalo do 30.000 ljudi!
Leta 1946 je duhovnik Westenthanner to opazil in Irlmaierja obtožil goljufije, kar je privedlo do 
znamenitega "Gaukler Prozess" Preizkus žonglerja.                                         Obrnite stran->



Sojenje je trajalo dva dni, med zaslišanjem pa je približno 40 prič pozitivno govorilo o 
Irlmaierjevem videnju, nekatere od njih s tako neverjetnimi podrobnostmi, da sodniku ni preostalo 
drugega, kot da vidca oprosti. Irlmaierjeva opozorila o bombnih napadih na Freilassing in 
Rosenheim so prav tako imela pomembno vlogo pri izreku sodbe.

"Nekaj dni pred težkim bombardiranjem Rosenheima je Irlmaier obiskal mesto v gostilni. Ob tej 
priložnosti je natančno opisal prihajajočo katastrofo. V zvezi z velikim bunkerjem, ki je bil 
postavljen na Salinovem vrtu, je prerokoval: Tisti, ki bodo na sredini, jo bodo dobili; tistim, ki bodo
ostali pri vhodu, se ne bo zgodilo nič. Beseda je nanesla. Ko so nad Rosenheimom zagrmeli motorji
in so padle bombe, so se ljudje v bunkerju dejansko umaknili proti vhodu, torej tja, kjer je bilo 
dejansko najbolj nevarno. Le nekaj vojakov, ki so se posmehovali Irlmeierju, je ostalo sredi 
bunkerja. Prav tam je padla bomba in raztrgala vojake, drugim ljudem pa se ni zgodilo nič."
Altbayerische Heimatpost, 6. november 1949

Bayerische Landeszeitung: Irlmaier je že med gradnjo bunkerja videl, kako je bil ta zadet:  Ko so v 
Rosenheimu gradili veliko protiletalsko zaklonišče, je opozoril z naslednjimi besedami: "Če bo 
prišlo do napada, ne hodite v središče! Ker tam vidim ostanke, noge in glave, ki štrlijo ven. Zato 
ostanite pri izhodih!"

Časopis Landshuter Zeitung je citiral pričo s sojenja: 
  ... Povabljenih je bilo več kot štirideset prič. ... Številne priče so odlično dokazale, da je 
jasnovidec iz Freilassinga predvidel dan, uro in kraj številnih bombnih udarov ter tako lahko rešil 
veliko ljudi pred gotovo smrtjo.....
Landshuter Zeitung, 12. april 1950, stran 5
Sodnik je želel dokazati Irlmaierjeve jasnovidne sposobnosti in ta mu je odgovoril, da je sodnikova 
žena v tistem trenutku doma pila kavo z nekim moškim in da je bila oblečena v rdečo obleko.

Sodni izvršitelj je bil poslan, da preveri, ali je vse v redu. To je bilo seveda res in Irlmaier je bil 
oproščen.

Kakšen vtis je ta človek pustil na sodstvo, je razvidno iz obrazložitve sodbe:
(Skenirajte izvirni dokument)

                         Obrnite stran->



"[...]...znak, da je bil žongler. Nasprotno, med vojno je številnim ljudem pomagal preživeti živčno 
napetost letalske vojne. V najtežjih urah je nesebično blažil njihove duše, saj je natančno napovedal,
kateri čas bo prinesel posebne nevarnosti, katera območja in celo hiše so posebej ogrožene in kako 
naj ravnajo tisti, ki iščejo nasvet.
Zaslišanja prič so prinesla tako presenetljiva pričevanja o vidnem daru obtoženca, ki jih je težko 
razložiti z doslej znanimi naravnimi silami, da ga ni mogoče imenovati žonglerja (goljufa). [...]"

Tukaj je ženska, ki ni verjela Irlmaierju:

Lahko ste mu prinesli fotografijo pogrešane osebe, on pa je ljudem povedal, kaj je z njo narobe, 
zelo pogosto je šlo za vprašanje, ali se bo oseba vrnila iz vojne. Ker ženska ni imela pogrešanih 
oseb, je posnela fotografije ljudi, ki so že umrli, in jih predložila Irlmaierju, da bi ga preizkusil.

Poglejte, kaj je iz tega nastalo:

"Irlmaier, bralec misli" (manj kot 1:30 min).

https://www.youtube.com/watch?v=-y3rUGkeUZU

Kako bi lahko Irlmaier vedel, da so moški na fotografijah že mrtvi? Kako je lahko vedel, da je tudi 
ženska to že vedela? Irlmaier je svoje sposobnosti v življenju dokazal TONKRAT! BOG JE BIL Z 
NJIM! "Kdor ne veruje v križ, ga bo ta zdrobil!" 
Merkurjev novinar Herbert Frank je takrat sam odpotoval v Freilassing, da bi se prepričal o 
Irmaierjevih vidčevih sposobnostih. In doživel nekaj osupljivega: 
  "Irlmaier se je zazrl vame, se naslonil nazaj, se zamračil, skoraj povsem zaprl oči, se zazrl predse 
in začel: "Vidim ... Sledili so opisi z moje življenjske poti, posamezne izkušnje, značajske lastnosti, 
podrobnosti o ljudeh, ki so mi blizu.... V glavo mi je pritekel val krvi, srce mi je prenehalo biti, 
zdelo se mi je, da izgubljam tla pod nogami. Govoril je, kot da bi sam razkrival svoje skrivnosti. 
Zmagoslavno je vzkliknil: "Tako je! Nisem mogel več spregovoriti niti besede." 
Merkur 

"Kaj se je sestra Karitas Maria Luise Bender naučila od Aloisa Irlmaierja, jasnovidca na izpustu, v 
petdesetih letih prejšnjega stoletja: 

"Dekle, doživljaš velik preobrat, ki prihaja! 
1. Najprej pride blaginja kot še nikoli prej! (gospodarski čudež v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja).
2. sledi odpadništvo, kakršnega še ni bilo. (materializem, izstop iz cerkve itd.). 
3. nato se je pojavila moralna pokvarjenost, kakršne še ni bilo. (Skoraj vse se tolerira ali celo 
postane "vrednota").
4. v državo pride veliko število tujcev (begunska kriza 2015).
5. velika inflacija. Denar izgublja vse več svoje vrednosti. (2022, v izpolnjevanju)
6. kmalu sledi revolucija. [v Nemčiji]
7. nato Rusi čez noč napadejo Zahod.

Leta 1959, v letu njegove smrti, so Irlmaierja vprašali, ali so njegove napovedi še vedno veljavne. 
Odgovoril je:                                                                                           Prosimo, obrnite stran--->.



Danes vidim dogodke še jasneje, ker so bližje. 

Irlmaier napoveduje veliko vojno, katere potek si lahko preberete na spletni strani, na številnih 
mestih so natančna opozorila, v nekaterih primerih Irlmaier celo pove, po kateri avtocesti je treba 
iti.... 
Med vojno bodo Nizozemska, Anglija in severna Nemčija poplavljene vse do Berlina:
"Nato z vzhoda prileti eno samo letalo in vrže predmet v veliko vodo - blizu Anglije. Nato se voda 
dvigne kot stolp in spet pade. Zgodi se potres in vse je poplavljeno, skoraj vsa Anglija in evropske 
obale vse do Berlina." 
Alois Irlmaier 

"Z vzhoda, nad Severnim morjem, je proti zahodu poletelo letalo. Ko se je približal Angliji, sem 
mislil, da bo padel v morje, saj se je nenadoma potopil. Ob tem sem videl, da je nekaj padlo z letala.
Letalo je še naprej letelo z veliko hitrostjo. Takoj zatem je prišlo do strašne detonacije. Morska voda
se je dvignila visoko v zrak in pod sabo sem videl le pršenje in penečo se vodo. Odneslo ga je daleč 
v deželo in pod seboj pokopalo vse, kar je bilo pod njim. Nisem videl nobene sledi kopnega; mislil 
sem, da se je potopilo." 
Josef Stockert 

Ruska televizija je pred kratkim zagrozila, da bo z jedrskim brezpilotnim letalom Poseidon potopila 
Anglijo v morju: 
"Deset tednov po ruski invaziji na Ukrajino se je ruska državna televizija grozeče obrnila na 
Britance: Če bi Moskva želela, bi lahko brez težav poskrbela, da bi celotno Britansko otočje izginilo
v morju." Povezava 

Irlmaier pove tudi, kako se bo vojna končala, in na tej točki potrdi krščansko prerokbo o poslednji 
sodbi:

Trije dnevi teme kot poslednja sodba!

Alois Irlmaier (1894-1959)
"Na dan vojne bo padla tema. Nato se bo razbesnela toča z gromom in strelo ter zemljo bo stresel 
potres. Potem ne pojdite iz hiše. Luči ne gorijo, razen sveč, elektrika se ustavi. Če povohate prah, 
dobite krč in umrete. Ne odpirajte oken, ampak jih prekrijte s črnim papirjem. Vsa odprta voda 
postane strupena, prav tako vsa odprta hrana, ki ni v zaprtih pločevinkah. Tudi v kozarcih ni hrane, 
saj je ne zadržijo. Zunaj se širi smrtni prah, veliko ljudi umira. Po 72 urah bo vsega konec. Vendar 
še enkrat ponavljam: ne hodite ven, ne glejte skozi okno, ohranite posvečeno svečo ali voščeno 
palčko gorečo. In molite. Čez noč umre več ljudi kot v obeh svetovnih vojnah. Kupite nekaj 
spajkanih pločevink riža in stročnic. Kruh in moka se ohranita, vlažne stvari se pokvarijo kot meso, 
razen v pločevinkah. Voda iz pipe je užitna, mleko pa ne. Med katastrofo in temo ljudje ne bodo 
zelo lačni. V 72 urah ne odpirajte oken. [...]"

Josef Stockert (1947)
"Tako sem videl angele smrti, ki so šli ven in izpraznili svoje sklede strupa nad vsem človeštvom. 
Umrli bodo celi narodi ... Velika katastrofa se bo začela naravno in končala nenaravno. Pomislite, 
kaj to pomeni, naravno in nadnaravno! Posredoval bo sam Bog. Zemljo bo vrglo iz orbite in 
sonce ji ne bo več dajalo svetlobe. Po vsem svetu bo 72 ur vladala tema. V tej temi ne bo gorela 
nobena luč, razen luči vere in posvečenih sveč, ki bodo ohranjene za vse, ki so zvesto izpolnili 
Marijino prošnjo. Pravi kristjani bodo v tem času zaprli in zakrili okna in vrata ter se v molitvi 
zbrali okoli križa in podobe Device Marije ... Ne glejte ven in ne zanimajte se, kaj se dogaja zunaj, 
sicer boste morali umreti! ... Dve tretjini človeštva bosta odstranjeni z zemlje ... Zdaj bo nastopil 
ploden čas miru." 

Obrnite stran--->



Epilog vidca se glasi: 
"Ko sem zagledal strašno Božjo sodbo, sem bil notranje zlomljen. Minevali so dnevi, tedni in leta, 
in ko sem pomislil na tisto strašno noč, sem se znova zlomil."

Anna Maria Taigi (1769-1837)
Druga sodba prihaja iz nebes. Po vsej zemlji bo nastopila gosta tema, ki bo trajala tri dni in tri noči. 
Zaradi te teme je popolnoma nemogoče kar koli videti. Poleg tega bo tema povezana z zračno kugo,
ki bo, čeprav ne izključno, v glavnem odnesla sovražnike vere ( ! ). Dokler bo tema trajala, ne bo 
mogoče ustvariti svetlobe. Le posvečene sveče se bodo lahko prižgale in dajale svetlobo. Vsakdo, ki
med temo iz radovednosti odpre okno in pogleda ven ali odide iz hiše, bo padel mrtev na mestu. V 
teh treh dneh naj raje ostanejo v svojih domovih, molijo rožni venec in prosijo Boga za usmiljenje."

Na tej točki bi lahko navedel še več, vendar bom pustil to. V vseh stoletjih je bil mrk napovedan več
kot 50-krat!!! Na spletni strani boste našli povezavo do še približno 20 opozoril o mrku.

Irlmaier je videl Kristusovo vrnitev:

"Med vojno ali ob njenem koncu vidim na nebu znak, 
križanega s stigmati, in vsi ga bodo videli. 
Videl sem ga že trikrat, zagotovo prihaja."

Ni "skupkov celic", saj je združitev semenčice in jajčeca človeška in 
sveto življenje!
To velja tudi za "jutranjo tabletko po".

Če Bog obstaja, je Irlmaier za vas otipljiv dokaz. Na sodišču ste potrdili. 
da njegova jasnovidnost ni prevara, tisoče pravilnih prerokb v takih 
tako neverjetne podrobnosti, 
obiščite spletno stran in se prepričajte sami!

To je naslednje: Za splav smo odgovorni svojemu Gospodu, 
in zdaj veste, kaj se zgodi ženskam, ki splavijo! 
Bogu je vseeno, ali poteptamo seme ali posekamo celotno drevo, 
na koncu v gozdu manjka drevo.

NATISNITE TO E-POŠTNO SPOROČILO, POKAŽITE GA SVOJIM KOLEGOM, 
ZDRAVNIKOM, 
SVOJO DRUŽINO, IN ČE JE TREBA, PUSTITE SLUŽBO, ČE VAS NIHČE NE POSLUŠA, ALI
PA PREPREČITE ŽENSKAM, DA BI OPRAVLJALE SPLAVE V VAŠI PISARNI IN DRUGOD!

raje pišite ženskam, ki so pri vas že splavile, da tega ne bi ponovile in se pokesale!

Pojdite k spovedi, branite JEZUSA KRISTA (glejte točko 8 na strani).

ISKRENO MISLIM LE DOBRO ZA VAS IN ZA ŽENSKE!
 

                                                      Obrnite stran--->



"Vsi se moramo namreč pokazati pred Kristusovim sodnim stolom, da bi vsak prejel svojo nagrado 
za dobro ali zlo, ki ga je storil v zemeljskem življenju."
2 Korinčanom 5,10

IN SI NE ŠKODUJTE. NAŠ GOSPOD Z VESELJEM ODPUŠČA!

Preostali čas izkoristite za popravljanje njihovih napak.

Oglejte si spletno stran in preberite, kaj je na njej zapisano, 
in razumeti, kaj se v resnici dogaja. Spletno mesto je večjezično, uporabite lahko tudi Googlov 
prevajalnik, ki lahko prevede celotna spletna mesta, če vaš jezik ni vključen. Tam boste izvedeli vse
o vojni in Božji sodbi:

                                 www.dieparusie.de
 
Vsa literatura o Irlmaierju je v nemščini. Če želite, vam lahko PDF v vašem jeziku pošljem na vaš e-poštni naslov.
Tukaj so odlomki: 
"Skupaj smo se odpeljali na posestvo. Irlmaier je bil naprošen, da tam poišče vodo. Šla sva v velik dnevni prostor. 
Tam se je že zbralo več ljudi, ki so se želeli srečati z Aloisom. Ne da bi si prej ogledal lokacijo vodnjaka, je 
spontano dejal: "Samo odstraniti morate vse smeti iz 10 metrov globokega jaška, potem boste imeli spet dovolj 
vode. "Brez nadaljnjega je pokazal na enega od navzočih in rekel: "Tam zadaj ste bili že zaprti! Bili ste le lovci, a 
so vas pri tem ujeli. " Po malenkostnih vprašanjih nekaterih žensk je nenadoma dejal: "Vaš kmet, ki je pred leti 
umrl v nesreči, vedno hodi okoli vaše hiše. Še zdaj ga vidim stati pri oknu. Pojdite v kapucinski samostan v 
Laufnu, tam zanj opravite več maš, potem bo našel svoj mir. "Prisotni so bili nemalo zmedeni in presenečeni, ko 
so slišali, kaj je bilo rečeno."
Umor v Stuttgartu Med kratkim obiskom pri Aloisu sem na njegovi mizi videl fotografijo s poprsjem ženske, ki ji 
je bil prerezan vrat. Alois je rekel: "Zdaj si prišel malo prepozno. Pravkar so me obiskali detektivi iz Stuttgarta. To
sliko sta pozabila vzeti s seboj. Želeli so informacije o morilcu te ženske. Najprej sem jim povedal, da slika ne 
kaže, da je imela razbito zadnjo stran lobanje. Policiste je tudi prosil, naj mu pokažejo fotografijo s pogreba 
ženske, ki so jo imeli v mapi. Nazadnje jim je povedal, da imajo pri sebi tudi anonimno pismo, ki daje dodatne 
namige o ženinem morilcu. Pogledal je fotografijo pogrebnega sprevoda in pokazal na zadnjega udeleženca: "To 
je morilec te ženske. " Poleg tega je opisal tudi osebo anonimnega pisca. Morilčevo dekle je imelo dragocen 
prstan umorjene ženske. Uradnike je presenetila Irlmaierjeva natančnost, ki je bila podobna jasnovidnosti. Kmalu 
po vrnitvi so mu sporočili, da je imel v vseh pogledih prav. Uradniki so umor uspešno razrešili zelo preprosto.
Če želite knjigo, pošljite e-pošto na dieparusie@web.de!


