
Тема: Еве што се случува со жените кои абортирале во задгробниот живот: 

Видеото не е ни 3 минути, треба да соберете. Во случај да не можете да го видите тоа, кратко 
резиме: Г-дин Ирлмаер, во својство на градител на бунари, посетил земјоделец што не го 
познавал.Надвор од прозорецот ја видел душата на сопругата на починатиот фармер и како 
таа нервозно изгледала низ прозорецот на собата. Ирлмаер веднаш сфатила зошто не ѝ било 
дозволено да влезе во вечноста: абортирала вонбрачно дете. 

„Alois Irlmaier konnte Geister sehen“ 
„Ете, Ир лмаер можеше да го види духот“ 
https://www.youtube.com/watch?v=-mFcCjjXY-E 

На жената не и беше дозволено да влезе во вечноста и треба да се моли и да се одржи миса за
неа. Тоа сепак дава малку надеж, но нема ништо полошо во Божји очи од тоа да го убиеш 
сопственото дете! 

Кој беше овој Ирлмаер и зошто треба да се грижите? 

* 8 јуни 1894 година во Шарам кај Зигсдорф во Горна Баварија; † 26 јули 1959 година во 
Фрајласинг Алојз Ирлмаер, бил побожен католик, обожавател на Марија, морал да се грижи 
за својата сопруга, 3 деца (од нив едно посвоено) и нивните родители. Не се збогатил со 
својата визионерска дарба, иако во текот на животот страдал од огромни финансиски 
тешкотии, но живеел од копање бунари и наоѓање жили вода. За време на 
националсоцијализмот ги чуваше своите способности во тајност (сè што беше окултно и 
видовито беше прогонувано), по завршувањето на војната оние што бараа совет отворено 
дојдоа кај него, а во голем број, повеќе од 1 милион Германци сè уште се водат за 
исчезнати ...

... Земјоделците прашуваат каде отишле нивните кокошки или крави, какво е времето и кога
треба да косат; Бегалците сакаат да знаат кога можат да се вратат дома; Оние што се 
украдени прашуваат за крадецот; Жените сакаат да знаат дали „тој“ ќе се омажи за нив, 
дали ќе имаат деца или дали треба да се разведат; мајките ги бараат нивните исчезнати 
синови, дури и криминалната полиција неколкупати го контактирала барајќи и добивајќи 
разјаснување. за мистериозните убиства. Доста политичари веќе беа таму и сакаа да ги 
знаат нивните шанси за успех. ... 
Минхен Меркур, октомври 1949 година

Помеѓу 1946 и 1950 година, 50 до 100 или повеќе луѓе барале совет од Ирлмаер секој ден, 
особено за време на викендите. Ако ги екстраполирате соодветните бројки, сигурно имало до 
30.000 луѓе кои чекале во редици кај Алоис Ирлмаер во овие четири години! Во 1946 година, 
свештеникот Вестентанер го виде тоа и го обвини Ирлмаер за измама, што доведе до 
познатото „процесирање на Гауклер“ (судење за измама). 
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Судењето траеше 2 дена и за време на сослушувањето околу 40 сведоци позитивно зборуваа 
за подарокот на Ирлмаер за гледање, понекогаш со толку неверојатни детали што судијата 
немаше друг избор освен да го ослободи гледачот. Предупредувањата на Ирлмаер за нападите
на бомбардери на Фрајласинг и Розенхајм исто така одиграа улога во пресудата. 

„Ирлмаер остана во градот на Ин неколку дена пред тешката бомбардирање на Розенхајм. Во 
оваа прилика тој детално ја опиша претстојната катастрофа. Осврнувајќи се на големиот 
бункер подигнат во градината Салин, тој пророкуваше: „Оние кои ќе биди на средина, тие 
добиваат; тие што ќе застанат на влезот, ништо не им се случува“. Зборот се обиколи. Кога 
моторите ечеа над Розенхајм и бомбите паднаа, луѓето во бункерот всушност се оддалечија 
во правец на влезот, односно таму каде што беше всушност најопасно. Само неколку војници,
исмејувајќи се на Ирлмајер, останаа во средината на бункерот. И само таму падна бомба и ги 
распарчи војниците; ништо не им се случи на другите луѓе“. 

Стара баварска домашна пошта, 6 ноември 1949 година 

Бајерише Ландесцајтунг: Ирлмаер го видел ударот на бункерот уште додека бил во изградба: 
Кога се градеше големото засолниште за воздушни напади во Розенхајм, тој предупреди со 
следните зборови: „Ако има напад, не влегувајте во средината! Затоа што таму не гледам 
ништо друго освен урнатини и стапала и глави испакнати. Затоа, останете на излезите!“ 

Ландшутер цајтунг цитираше сведок од судењето: ... Беа повикани повеќе од четириесет 
сведоци. ... Многу сведоци недвосмислено докажаа дека јасновидецот од Фрајласинг точно ги
предвидел денот, часот и местото на многу бомбашки напади и на тој начин можел да спаси 
многу луѓе од сигурна смрт... Landshuter Zeitung, 12 април 1950 година, страница 5 Судијата 
сакал доказ за визионерските подароци на Ирлмаер и тој одговорил дека сопругата на 
судијата во тој момент пиела кафе со маж и дека носи црвен фустан. 

Судскиот извршител бил испратен да го провери. Секако дека беше вистина и Ирлмаер беше 
ослободен од обвиненијата. 

Трајниот впечаток што човекот го остави во судството може да се види во образложението 
зад пресудата: (скенирајте го оригиналниот документ) 
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„[...]...индикација дека е жонглер. Напротив, тој им помогна на многу луѓе за време на војната
да го пребродат нервниот напор на воздушната војна. Тој несебично им даваше душевна 
смиреност во најтешките часови со правилно предвидување кое време носи со себе посебни 
опасности, кои области, дури и кои куќи се особено загрозени и како треба да се однесуваат 
оние што бараат совет. Сослушувањето на сведоците донесе такви зачудувачки сведоштва за 
дарот на видот на обвинетиот, што тешко може да се објасни со досега познатите сили на 
природата, што тој не може да се опише како жонглер (измамник). [...]“ 

Еве една жена во која Ирлмаер не сакаше да верува: 

Можеше да му донесеш слика од исчезнато лице и тој ќе им каже на луѓето што е со таа 
личност, многу често се работеше за тоа дали лицето ќе се врати дома од војната. Бидејќи 
жената немала исчезнати лица, таа фотографирала луѓе кои веќе биле починати и му ги 
презентирала на Ирлмаер за да го тестира. 

Погледнете што излезе од тоа: 
„Irlmaier der Gedankenleser“
„Ирлмаер читателот на мислите“ (помалку од 1:30 мин.) 

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

Како можеше Ирлмаер да знае дека мажите на фотографиите се веќе мртви? Како можеше да 
знае дека и жената веќе го знаеше тоа? Ирлмаер во текот на својот живот ги покажал своите 
вештини Илјадници пати! БОГ БЕШЕ СО НЕГО! „Кој не верува во крстот, ќе биде скршен! 

Репортерот на Меркур, Херберт Франк, во тоа време отпатувал во Фрајласинг за да се увери 
во способностите на Ирмаер како гледач. И доживеа неверојатни работи:

 „Ирлмаер го здодеа погледот во мене, се наведна наназад, се намурти, речиси ги затвори 
очите, погледна право напред и почна: „Гледам...“ А потоа имаше описи на мојот живот, 
индивидуални искуства, карактерни црти, информации за блиски луѓе. за мене... Наплив на 
крв ми пукна во главата, моето срце престана да чука, се чувствував како да ги губам 
стапалата. Не можев повеќе да зборувам ни збор“. 

Меркур 

„Она што сестрата од Каритас, Марија Луис Бендер, го научи од Алоис Ирлмаер, 
јасновидецот кој беше ослободен, во 1950-тите: „Девојко, сведок сте на големиот пресврт 
што доаѓа! 

1. На прво место е просперитетот како никогаш досега! (Економско чудо 50-ти/60-ти)

2. Потоа следи отпадништво како никогаш досега. (Материјализам, напуштање на црквата
итн.)

3. Потоа расипување на моралот како никогаш досега. (Речиси сè се толерира, па дури и 
на „вредност“)

4. Потоа во земјата доаѓаат голем број странци (бегалска криза 2015)

5. Има голема инфлација. Парите губат сè повеќе вредност. (2022 година, се остварува)

6. Револуцијата наскоро следи. [во Германија]

7. Потоа Русите преку ноќ го напаѓаат Западот.

Во 1959 година, годината кога умре, Ирлмаер беше прашан дали неговите предвидувања сè 
уште важат. На што тој одговори: 
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„Ги гледам настаните уште појасно денес бидејќи се поблиску“

 Ирлмаер пророкува голема војна, чиј тек можете да го прочитате на веб-страницата, има прецизни 
предупредувања за многу градови, понекогаш Ирлмаер дури кажува кој автопат! треба да се земе... 

Во текот на војната, Холандија, Англија и северна Германија ќе бидат поплавени до Берлин:

„Потоа еден осамен авион доаѓа од исток и фрла предмет во големата вода - во близина на Англија. 
Водата се крева како едно парче кое се издигнува високо и потоа повторно паѓа надолу. Има 
земјотрес и сè е поплавено, речиси цела Англија и европските брегови до Берлин“. 
Alois Irlmaier

„Авион леташе на запад над Северното Море од исток. Додека се приближуваше кон Англија, 
помислив дека ќе падне во морето бидејќи наеднаш падна. Видов како нешто исфрла од авионот. 
Авионот лета одлично брзина Брзината продолжи. Веднаш потоа имаше страшна детонација. 
Водата од морето беше фрлена високо во воздухот и видов само прскање и пена, испарувана вода 
под мене. Од копно видов дека нема ни трага, мислев дека пропадна.“ 
Joseph Stockert

Неодамна на руската телевизија имаше закани дека Англија може да биде потоната во морето со 
атомскиот дрон Посејдон: 

„Десет недели по руската инвазија на Украина, руската државна телевизија го сврте вниманието кон 
Британците: Москва лесно може да направи да исчезне целиот британски остров во морето ако сака. 
врска 

Ирлмаер, исто така, раскажува како војната ќе заврши, и тука тој го потврдува христијанското 
пророштво во врска со Последниот суд: 

Три дена темнина како последен суд!   

Alois Irlmaier (1894-1959) 
„Ќе биде темно на ден на војна. Потоа избива град со грмежи и молњи и земјотрес ја тресе земјата. 
Тогаш не излегувај од дома. Светлата не горат, освен свеќите, струјата застанува.Кој ќе дише 
прашина, ќе добие грч и ќе умре. Не отворајте ги прозорците, закачете ги со црна хартија. Целата 
отворена вода станува отровна и целата отворена храна што не е во затворени лименки. Исто така, 
нема храна во чаши, тие Не го чувај надвор. Надвор беснее прашина, многу луѓе умираат. По 72 часа 
се е готово. Но пак ќе кажам: не излегувај, не гледај низ прозорецот, оди си. осветената свеќа или 
восок стап гори. И молете се. Повеќе луѓе умираат преку ноќ отколку во двете светски војни. Купете 
неколку залемени лимени конзерви со ориз и мешунки. Лебот и брашното се чуваат, влажното се 
расипува како месо, освен во лимените конзерви. Водата од главниот g е за јадење, но не и млеко. 
Луѓето нема да бидат многу гладни за време на катастрофата и темнината. Не отворајте прозорец во 
текот на 72 часа. [...]“ 

Joseph Stockert (1947) 
„Така видов како ангелите на смртта излегуваат и ги празнат своите ампули со отров над целото 
човештво. Ќе умрат цели народи... Големата катаклизма ќе започне природно и ќе заврши 
натприродно. Размислете што значи тоа, природно и натприродно! Самиот Бог ќе интервенира 
Земјата ќе биде исфрлена од својата орбита и сонцето нема да и дава повеќе светлина. Темнината ќе 
биде на целата Земјина топка 72 часа. Во оваа темнина нема да има светлина освен светлината на 
верата и осветените свеќи, кои ќе останат со секој кој верно го исполнил барањето на Пресвета 
Богородица.Во тоа време, вистинските христијани ќе затворат и ќе ги завесат прозорците и вратите и 
ќе се соберат околу крстот и ликот на Пресвета Богородица во молитва... Не гледајте надвор и не Не 
биди љубопитен што се случува надвор, инаку мора да умреш!...Две третини од човештвото ќе бидат 
одземени од земјата...Сега ќе биде плодно време на мир“.  
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Последователниот збор на гледачот гласи:

„Кога го видов страшниот Божји суд, бев скршен одвнатре. Поминуваа денови, недели и 
години, и секогаш кога ќе помислив на таа страшна ноќ, повторно бев скршен“.  

Anna Maria Taigi (1769-1837) 
Другиот суд доаѓа од небото. Густа темнина ќе ја зафати целата земја, која ќе трае три дена и 
три ноќи. Оваа темнина ќе направи сосема невозможно да се види нешто. Понатаму, 
темнината ќе биде поврзана со контаминација на воздухот, што не исклучиво, туку главно ќе 
ги збрише непријателите на религијата ( ! ). Се додека трае темнината, ќе биде невозможно 
да се направи светлина. Само осветените свеќи ќе запалат и ќе ја дадат својата светлина. 
Секој кој од љубопитност ќе го отвори прозорецот и ќе погледне надвор или ќе ја напушти 
куќата во овој мрак, ќе падне мртов на лице место. Наместо тоа, во овие три дена луѓето 
треба да останат во своите домови, да се вели во бројаницата и да се молат од Бога за 
милост“. 

Во овој момент би можел да цитирам повеќе, но ќе оставам на тоа. Севкупно, затемнувањето 
било над 50 пати!!! предвидено низ сите векови, на веб-страницата ќе најдете линк до уште 
20-тина предупредувања за затемнување. 

Ирлмаер го видел Христовото враќање: 

„За време или на крајот на војната го гледам знакот на небото распнат со 
стигмата, и сите ќе видат. Го гледав веќе три пати, дефинитивно доаѓа“. 

„Za vreme ili na krajot na vojnata go gledam znakot na neboto
raspnat so stigmata, i site ke vidat. Go gledav veke tri pati, definitivno doaga“.

Нема „клеточни кластери“ бидејќи спојувањето на сперматозоидите и јајце клетките е 
човечки и свет живот е! Истото важи и за пилулата за утро. 

Ако постои Бог, Ирлмаер е опиплив доказ за вас. Тие потврдија на суд дека неговата јаснотија
не е измама, илјадници точни пророштва во такви неверојатни детали, одете на страницата и 
уверете се сами! 

Тоа е следново: Ние сме одговорни пред нашиот Господ кога ќе абортираме, а сега знаете што
се случува со жените кои абортираат! На Бог не му е грижа дали ќе го згазиме семето или ќе 
го исечеме целото дрво, на крајот недостасува дрво во шумата. 

ПЕЧЕТЕТЕ ЈА ОВАА Е-пошта (ОВАА Е-пошта Е ПРИЛОЖЕНА НА ОВАА Е-пошта КАКО 
PDF), ПОКАЖЕТЕ ЈА НА ВАШИТЕ КОЛЕГИ, ВАШИТЕ ЛЕКАРИ, ВАШЕТО СЕМЕЈСТВО 
И АКО Е ПОТРЕБНО, ОТСТАВЕТЕ ГО РАБОТАТА АКО НИКОЈ НЕМА ДА НИ СЛУШИ, 
инаку! 

ПОДОБРО ПИШЕТЕ ИМ НА ЖЕНИТЕ КОИ ВЕЌЕ АБОРТИРАЛЕ ПА ДА НЕ МОЖАТ ДА 
ГО НАПРАВАТ ПОВТОРНО И ДА СЕ ПОКАЈАТ! 

Одете на исповед, бранете го ИСУС ХРИСТОС (види точка 8 на страницата). 

ДОБРО МИСЛАМ САМО СО ВАС И ЖЕНИТЕ ОД СРЦЕ! 
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„Зашто сите ние треба да бидеме откриени пред Христовиот суд, за секој да ја добие
својата награда за доброто или злото направено во смртниот живот“.
2. Коринтјаните 5:10

И НЕ СЕ ПОВРЕДИ СЕБЕ. НАШИОТ ГОСПОД ЌЕ ПРОСТИ!

Искористете го преостанатото време за да ги исправите нивните грешки.

Посетете ја страницата, сварете го она што е напишано овде и разберете што 
навистина се случува. Сајтот е повеќејазичен, можете да го користите и Google 
Translator за да преведувате цели веб-локации ако вашиот јазик не е наведен. Таму 
ќе научите се за војната и Божјиот суд!

www.dieparusie.de

Одете на веб-страницата, таму ќе најдете се што ви треба. Ако сакате да дознаете повеќе за Irlmaier, ќе ви 
испратам PDF од најдобрата книга на вашиот јазик на вашата е-пошта. Еве цитати:
„Заедно возевме до фарма. Од Ирлмаер беше побарано да бара вода таму. Влеговме во големата соба. 
Неколку луѓе веќе се собраа таму за да го запознаат Алоис. Без претходно да ја погледне локацијата на 
бунарот, тој спонтано рече: „Се што треба да направите е да го отстраните целото ѓубре од окното на 
бунарот длабоко 10 метри, а потоа повторно ќе имате доволно вода.“ Тој покажа на некој од присутните и 
рече: „Веќе бевте затворени таму! Само ловокрадовте, но ве фатија додека го правите тоа. „По неважни 
прашања од неколку жени, тој одеднаш рече: „Твојот фармер, кој имаше несреќа пред години, постојано 
шета низ твојата куќа. Сега го гледам и него како стои на прозорецот. Оди во манастирот Капуцини во 
Лауфен, нека таму прочита неколку миси, па си го наоѓа својот мир.“ Присутните не беа малку збунети и 
шокирани кога слушнаа што се зборува.

Убиството во Штутгарт За време на кратката посета на Алоис, видов фотографија како лежи на неговото 
биро со портрет до половина на жена чиј врат беше отсечен. Алоис рече: „Сега малку доцниш. Со мене беа
само детективи од Штутгарт. Заборавиле да ја вратат оваа слика со себе. Барале информации кој ја убил 
оваа жена. Прво им кажав дека на сликата не се гледа дека и е скршен задниот дел од черепот.“ Тој исто 
така побара од службениците да му ја покажат фотографијата од погребот на жената, која ја имаа во 
портфолиото. На крајот рече дека им кажал и тие имал анонимно писмо со нив, давајќи дополнителни 
индиции за убиецот на жената.Тој ја погледнал фотографијата од погребната поворка и покажал на 
последниот учесник: „Ова е убиецот на жената“. Тој ја опиша и личноста на анонимниот писател. 
Девојката на убиецот поседувала вреден прстен на убиената. Службениците беа погодени од 
визионерската точност на Ирлмаер. Набргу по нивното враќање, тие го известиле дека е во право по сите 
точки. Беше едноставна работа за полицајците успешно да го решат убиството“.
Ако ја сакате книгата, само испратете е-пошта на  dieparusie@web.de ! БОГ БЕШЕ СО НЕГО!
Прикачете ја оваа е-пошта како PDF за лесно печатење!

http://www.dieparusie.de/
mailto:dieparusie@web.de

