
Относно: Какво се случва с жените, които са направили аборт, в задгробния живот: 

Видеото не е дълго и 3 минути, трябва да го изгледате.
В случай че не можете да го гледате, кратко резюме: г-н Ирлмайер, в качеството си на копач 
на кладенци, посещава непознат фермер. Зад прозореца той вижда душата на съпругата на 
починалия фермер и как тя нервно поглежда към прозореца на салона. На Ирлмайер веднага 
ѝ става ясно защо не ѝ е позволено да влезе във вечността: тя е направила аборт на 
извънбрачно дете.

"Irlmaier konnte Geister sehen".
"Алоис Ирлмайер е виждал духове".
https://www.youtube.com/watch?v=-mFcCjjXY-E

На жената не е позволено да влезе във вечността и хората трябва да се молят и да служат 
литургии за нея. Това все още дава някаква надежда, но няма нищо по-лошо пред Бога от 
това да убиеш собственото си дете!

Кой е този Ирлмайер и защо трябва да му давате нещо?

* 8 юни 1894 г. в Шарам близо до Зигсдорф в Горна Бавария; † 26 юли 1959 г. във Фрайласинг.

Алоис Ирлмайер е бил ревностен католик, почитател на Мария, който е трябвало да издържа 
съпругата си, 3 деца (едното от тях осиновено) и родителите си. Той не се обогатява с дарбата си 
на зрение, въпреки че през целия си живот изпитва огромни финансови затруднения, а живее, 
като копае кладенци и намира водни жили. По време на националсоциализма той пази в тайна 
способностите си (всичко окултно и свързано с ясновидството е преследвано), но след края на 
войната търсещите съвет идват при него открито и масово, все още има над 1 милион германци, 
които са изчезнали ...

... Фермерите питат къде са отишли кокошките или кравите им, какво ще е времето и кога 
трябва да косят;
Бежанците искат да знаят кога ще могат да се върнат в родината си; крадците питат за 
крадеца; жените искат да знаят дали "той" ще се ожени за тях, дали ще имат деца или дали 
трябва да се разведат; майките търсят изчезналите си синове; дори криминалният отдел се 
обръща към него няколко пъти, искайки и получавайки информация за мистериозни убийства. за 
мистериозни убийства. Доста политици вече са били там и са искали да разберат какви са 
шансовете им за успех. ...
Münchner Merkur, октомври 1949 г.

Между 1946 и 1950 г. 50-100 и повече души дневно търсят съвета на Ирлмайер, особено през 
уикендите. Ако се екстраполират съответните цифри, вероятно през тези 4 години на опашка за 
Алоис Ирлмайер са се наредили до 30 000 души!
През 1946 г. свещеникът Вестентаннер вижда това и обвинява Ирлмайер в измама, като се стига 
до известния "Gaukler Prozess" (процес за измама). Моля, обърнете страницата--->



Процесът продължава два дни и по време на изслушването около 40 свидетели се изказват 
положително за видението на Ирлмайер, като някои от тях излагат толкова невероятни 
подробности, че съдията няма друг избор, освен да оправдае ясновидеца. Предупрежденията 
на Ирлмайер за бомбардировките над Фрайласинг и Розенхайм също изиграват роля в 
присъдата.

"Няколко дни преди тежката бомбардировка на Розенхайм Ирлмайер посещава града на Ин.
По този повод той описва предстоящото бедствие с точна прецизност. Позовавайки се на 
големия бункер, издигнат в Салинската градина, той пророкува: Тези, които ще бъдат по 
средата, ще я получат, а на тези, които ще останат на входа, няма да им се случи нищо. 
Слуховете се разнесоха. Когато над Розенхайм избухнаха двигателите и бомбите паднаха, 
хората в бункера всъщност се отдалечиха към входа, т.е. там, където всъщност беше най-
опасно. Само неколцина войници, подигравайки се на Ирлмайер, останаха в средата на 
бункера. Точно там падна бомба и разкъса войниците, а на другите хора не им се случи 
нищо."
Altbayerische Heimatpost, 6 ноември 1949 г.

Bayerische Landeszeitung: Ирлмайер е видял удара по бункера още докато той е бил в процес 
на изграждане:  Когато в Розенхайм се изгражда голямото убежище за въздушно нападение, 
той предупреждава със следните думи: "Ако има нападение, не влизайте в центъра! Защото 
там виждам отломки, крака и стърчащи глави. Затова стойте на изходите!"

Landshuter Zeitung цитира свидетел от процеса: 
  ... Бяха призовани повече от четиридесет свидетели. ... Много свидетели доказват, че 
ясновидката от Фрайласинг е предвидила деня, часа и мястото на много бомбени удари и 
така е успяла да спаси много хора от сигурна смъртһттр://....
Landshuter Zeitung, 12 април 1950 г., стр. 5

Съдията поискал доказателство за ясновидските способности на Ирлмайер и той отговорил, 
че в този момент съпругата на съдията пиела кафе с някакъв мъж вкъщи и че била облечена в
червена рокля.

Съдебният изпълнител е изпратен да провери. Това, разбира се, е вярно и Ирлмайер е 
оправдан.

За това какво трайно впечатление е оставил този човек в съдебната система свидетелстват 
мотивите към присъдата:
(Сканирайте оригиналния документ)

Моля, обърнете страницата--->



"[...]...индикация, че е бил жонгльор. Напротив, по време на войната той помага на много хора да 
преодолеят нервното напрежение на въздушната война. Той безкористно успокояваше душите им 
в най-трудните часове, като точно предсказваше кои времена ще донесат особени опасности, кои 
райони, дори кои къщи, са особено застрашени и как трябва да се държат тези, които търсят 
съвет.
Разпитът на свидетелите е довел до толкова удивителни показания за ясновидската дарба на 
обвиняемия, които трудно могат да бъдат обяснени с познатите досега природни сили, че той не 
може да бъде наречен жонгльор (измамник). [...]"

Ето една жена, която не вярва на Ирлмайер:

Можеше да му донесете снимка на изчезнал човек и той щеше да каже на хората какво не е наред 
с него, като много често ставаше въпрос за това дали човекът ще се върне у дома от войната. Тъй 
като жената нямала данни за изчезнали лица, тя направила снимки на вече починали хора и ги 
представила на Ирлмайер, за да го тества.

Вижте какво се получи от това:

„Irlmaier der Gedankenleser“
"Ирлмайер - четецът на мисли" (по-малко от 1:30 мин.).

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

Откъде Ирлмайер може да знае, че мъжете на снимките вече са мъртви? Откъде можеше да знае, 
че и жената вече знае това? Ирлмайер е доказал способностите си многократно през живота си! 
БОГ БЕШЕ С НЕГО! "Който не вярва в кръста, той ще го съкруши!" 

Репортерът на "Меркур" Херберт Франк по това време сам пътува до Фрайласинг, за да се убеди в
ясновидските способности на Ирмайер. И преживя нещо удивително: 

  "Ирлмайер се втренчи в мен, облегна се назад, намръщи се, затвори почти напълно очи, загледа
се пред себе си и започна: "Виждам... След това последваха описания от житейския ми път, 
индивидуални преживявания, черти на характера, подробности за близките ми хораһттр://.... 
Вълна от кръв нахлу в главата ми, сърцето ми спря да бие, помислих си, че губя почва под 
краката си. Той говореше така, сякаш аз самият разбулвах собствените си тайни. Триумфално 
той възкликна: "Точно така! Вече не можех да кажа и дума." 
Меркурий 

"Какво научи сестрата на Каритас Мария Луиза Бендер от Алоис Ирлмайер, ясновидец на 
свобода, през 50-те години на миналия век: 
"Момиче, ти преживяваш големите сътресения, които предстоят! 
1. Първо идва просперитет, какъвто никога не е имало! (Икономическото чудо от 50-те и 60-
те години на миналия век).
2. след това следва отстъпление, каквото не е имало никога преди. (Материализъм, напускане
на църквата и т.н.). 
3. след това разваляне на морала както никога досега. (Почти всичко се толерира или дори се 
превръща в "ценност").
4. след това в страната пристигат голям брой чужденци (бежанската криза през 2015 г.)
5. има голяма инфлация. Парите губят все повече от стойността си. (2022 г., в изпълнение)
6. скоро след това следва революция. [в Германия]
7. след това руснаците нахлуват на Запад за една нощ. 

През 1959 г., в годината на смъртта му, Ирлмайер е попитан дали прогнозите му все още са 
валидни. На което той отговори: Моля, обърнете страницата--->



„Днес виждам събитията още по-ясно, защото са по-близо" 
Ирлмайер пророкува голяма война, за чийто ход можете да прочетете на уебсайта, на много места
има точни предупреждения, а в някои случаи Ирлмайер дори казва по коя магистрала трябва да 
се пътуваһттр://.... 
В хода на войната Нидерландия, Англия и Северна Германия ще бъдат наводнени чак до Берлин:

"Тогава един самолет идва от изток и хвърля предмет в голямата вода - близо до Англия. След 
това водата се издига като кула и отново пада надолу. Има земетресение и всичко е наводнено, 
почти цяла Англия и европейските брегове до Берлин." 
Alois Irlmaier

"От изток, над Северно море, един самолет полетя към запад. Когато наближи Англия, си 
помислих, че ще се разбие в морето, защото изведнъж потъна. Докато го правеше, видях, че от 
самолета се спуска нещо. Самолетът продължи да лети с голяма скорост. Веднага след това 
последва ужасна детонация. Водата на морето се издигаше високо във въздуха и всичко, което 
виждах под себе си, бяха пръски и пенеща се, пареща вода. Той се пренесе далеч в земята и 
погреба всичко под себе си. Не видях никакви следи от сушата; помислих, че е потънала." 
Joseph Stockert

Наскоро руската телевизия заплаши да потопи Англия в морето с ядрения безпилотен самолет 
"Посейдон": 
"Десет седмици след руската инвазия в Украйна руската държавна телевизия се обърна 
заплашително към британците: Ако иска, Москва може без усилие да направи така, че целите 
Британски острови да изчезнат в морето." Връзка 

Ирлмайер казва и как ще завърши войната и в този момент потвърждава християнското 
пророчество за Страшния съд:

Три дни тъмнина като последен съд!

Alois Irlmaier (1894-1959)
"Тъмнината ще падне в ден на война. Тогава ще се разрази градушка с гръмотевици и светкавици 
и земята ще се разтърси от земетресение. Тогава не излизайте от къщата. Светлините не горят, с 
изключение на свещите, а електричеството спира. Ако помиришеш праха, ще получиш спазъм и 
ще умреш. Не отваряйте прозорците, а ги покрийте с черна хартия. Всяка открита вода става 
отровна, както и всяка открита храна, която не е в запечатани кутии. Не приемайте храна и в 
буркани, защото те не я задържат. Навън цари прашна смърт, много хора умират. След 72 часа 
всичко ще приключи. Но пак казвам: не излизайте, не гледайте през прозореца, дръжте 
осветената свещ или восъчната пръчка да гори. И се молете. За една нощ умират повече хора, 
отколкото през двете световни войни. Купете няколко запоени кутии с ориз и бобови култури. 
Хлябът и брашното се запазват, а влажните неща се развалят като месото, освен в консервни 
кутии. Водата от чешмата е годна за консумация, но не и млякото. По време на катастрофата и 
тъмнината хората няма да са много гладни. Не отваряйте прозорци през тези 72 часа. [...]"

Joseph Stockert (1947)
"Така видях ангели на смъртта да излизат и да изпразват чашите си с отрова над цялото 
човечество. Цели народи ще умрат... Голямата катастрофа ще започне по естествен път и ще 
завърши по неестествен. Помислете какво означава това - естествено и свръхестествено! Самият 
Бог ще се намеси. Земята ще бъде изхвърлена от орбитата си и слънцето няма да й дава повече 
светлина. Тъмнината ще обхване цялото земно кълбо за 72 часа. В тази тъмнина няма да гори 
никаква светлина, освен светлината на вярата и осветените свещи, които ще бъдат запазени за 
всички, които вярно са изпълнили молбата на Дева Мария. Истинските християни затварят и 
покриват прозорците и вратите по това време и се събират в молитва около кръста и образа на 

                      Моля, обърнете страницата--->



Пресвета Богородица... Не гледай навън и не се интересувай от това, което се случва навън, иначе
ще трябва да умреш! ... Две трети от човечеството ще бъде премахнато от земята... Сега ще 
настъпи плодотворно време на мир."

Епилогът на "Прорицателят" гласи: 

"Когато видях страшния Божи съд, вътрешно се съкруших. Минаваха дни, седмици и години и 
колкото пъти си спомнях за онази ужасна нощ, толкова пъти се съкрушавах наново."

Anna Maria Taigi (1769-1837)
Другият съд идва от небето. Над цялата земя ще настъпи гъста тъмнина, която ще трае три дни и 
три нощи. Тази тъмнина ще направи напълно невъзможно да се види каквото и да било. Освен 
това тъмнината ще бъде свързана с въздушна напаст, която, макар и не само, ще отнесе най-вече 
враговете на религията ( ! ). Докато трае мракът, ще е невъзможно да се създаде светлина. Само 
осветени свещи ще могат да бъдат запалени и да дават светлина. Всеки, който отвори прозореца 
от любопитство по време на този мрак и погледне навън или излезе от къщата, ще падне мъртъв 
на място. По-скоро през тези три дни хората трябва да останат в домовете си, да се молят с 
броеница и да молят Бог за милост."

Бих могъл да цитирам още, но ще се спра на това. Общо затъмнението е било предсказвано над 
50 пъти!!! през всички векове.На уебсайта ще намерите връзка към още около 20 
предупреждения за затъмнението.

Ирлмайер вижда завръщането на Христос:

"По време на войната или в нейния край виждам в небето знака, 
разпнатия със стигматите и всички ще го видят. 

Виждал съм го вече три пъти, със сигурност ще дойде."

Няма "струпвания на клетки", защото сливането на сперматозоида и яйцеклетката е човешко и 
свещен живот!
Това се отнася и за "хапчето за сутрешно приложение".

Ако има Бог, Ирлмайер е осезаемо доказателство за вас. Потвърдихте в съда. 
че неговото ясновидство не е измама, хиляди правилни пророчества в такива 
такива невероятни детайли, отидете на уебсайта и вижте сами!

Тя е следната: Ние сме отговорни пред нашия Господ, когато правим аборти, 
и сега знаете какво се случва с жените, които правят аборти! 
Бог не се интересува дали ще стъпчем семето или ще отсечем цялото дърво, 
в крайна сметка в гората липсва едно дърво.

РАЗПЕЧАТАЙТЕ ТОЗИ ИМЕЙЛ (ТОЙ Е ПРИКАЧЕН В PDF ФОРМАТ КЪМ ТОЗИ ИМЕЙЛ), 
ПОКАЖЕТЕ ГО НА КОЛЕГИТЕ СИ, НА ЛЕКАРИТЕ СИ, НА СЕМЕЙСТВОТО СИ И АКО Е 
НЕОБХОДИМО, НАПУСНЕТЕ РАБОТА, АКО НИКОЙ НЕ ВИ СЛУША, ИЛИ ПОПРЕЧЕТЕ НА 
ЖЕНИТЕ ДА ПРАВЯТ АБОРТИ ВЪВ ВАШИЯ КАБИНЕТ И НА ДРУГИ МЕСТА!

по-добре пишете на жените, които вече са направили аборт с вас, за да не го направят отново и да
се покаят!

Отидете на изповед, защитавайте ИСУС ХРИСТОС (вж. точка 8 на страницата).
     

ИСКРЕНО ЖЕЛАЯ ДОБРОТО ЗА ВАС И ЗА ЖЕНИТЕ!

        Моля, обърнете страницата--->



"Защото всички ние трябва да се явим пред Христовото съдилище, за да получи всеки своята 
награда за доброто или злото, което е извършил в земния живот."
2 Коринтяни 5:10

И НЕ СИ ПРИЧИНЯВАЙТЕ ВРЕДА. НАШИЯТ ГОСПОД Е ЩАСТЛИВ ДА ПРОЩАВА!

Използвайте оставащото време, за да поправите грешките им.

Разгледайте уебсайта, усвоете написаното тук и разберете какво се случва в действителност. 
Сайтът е многоезичен, можете да използвате и Google Translator, който може да преведе цели 
уебсайтове, ако вашият език не е включен. Там ще научите всичко за войната и Божия съд!

www.dieparusie.de

Отидете на уебсайта и там ще намерите всичко важно. Ако искате да научите повече за 
Ирлмайер, ще ви изпратя PDF файл с най-добрата книга на вашия език на вашия имейл адрес. 
Ето цитати: 

"Заедно отидохме до едно имение. Ирлмайер е помолен да потърси вода там. Влязохме в големия салон. 
Няколко души вече се бяха събрали там, за да се срещнат с Алоис. Без да е погледнал предварително мястото на 
кладенеца, той спонтанно казал: "Трябва само да премахнете всички боклуци от шахтата на кладенеца, дълбока 
10 метра, и тогава отново ще имате достатъчно вода. "Без никакъв преход той посочи някой от присъстващите и 
каза: "Вие вече бяхте заключени там! Просто сте бракониерствали, но са ви хванали. " След дребнавите въпроси
на няколко жени той внезапно каза: "Вашият фермер, който е починал при катастрофа преди години, винаги 
обикаля около къщата ви. Дори сега го виждам да стои на прозореца. Отидете в манастира на капуцините в 
Лауфен, отслужете там няколко литургии за него и тогава той ще намери своя покой. "Присъстващите бяха 
немалко смутени и уплашени, когато чуха казаното."

Убийството в Щутгарт По време на едно кратко посещение при Алоис видях на бюрото му снимка с бюста на 
жена, чийто врат е бил прерязан. Алоис каза: "Сега дойдохте малко късно. Току-що ме посетиха детективи от 
Щутгарт. Забравиха да вземат тази снимка със себе си. Искат информация за убиеца на жената. Първо, казах им,
че на снимката не се вижда, че задната част на черепа ѝ е била разбита." Освен това той поискал от полицаите 
да му покажат снимката от погребението на жената, която имали в папката. Накрая той им казва, че при тях има 
и анонимно писмо, което дава допълнителни улики за убиеца на жената. Той погледна снимката с погребалната 
процесия и посочи последния участник: "Това е убиецът на жената". Освен това той описва и личността на 
анонимния автор. Приятелката на убиеца притежавала ценен пръстен на убитата жена. Служителите бяха 
поразени от точността на Ирлмайер като на ясновидец. Скоро след завръщането си те му съобщават, че е бил 
прав по всички въпроси. За служителите беше лесно да разкрият убийството с успех."           
Ако искате книгата, просто пишете на dieparusie@web.de ! БОГ БЕШЕ С НЕГО!
Тази поща за лесно отпечатване като прикачен PDF файл!
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