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Ów „sakrament”, jaki chrześcijanie i katolicy przechodzą w zaawansowanych stadiach ich praniu mózgu
chrześcijańską ideologią, w rzeczywistości jest niczym więcej niż narzędziem & pułapką zastawioną przez
żydów, by wykorzystać energię z modlitw i kultu w jakikolwiek sposób, głównie by zagrabić bogactwo, zdobyć
potęgę i władzę nad światem. Nawet niemowlęta i małe dzieci są również chrzczone wbrew ich woli,
nieświadome i bezbronne, co może prowadzić do wystąpienia objawów przez całe życie. Ten „sakrament”
(PUŁAPKA) bezpośrednio łączy jakąkolwiek osobę, która bierze w nim udział z masowym umysłem i energią
ogłupionych chrześcijańskich mas, stając niewolnikiem żydowskich kłamstw. Fakt, że chrzest wymaga żywioły
wody, pęta są dość ekstremalne i bardzo szkodliwe dla ofiar tej żydowskiej pułapki. OLBRZYMIEJ pułapki jeśli
przyjrzeć się temu głębiej ...
Po pierwsze mamy 1J 5:8, który stanowi, że według biblii krew, duch i woda są w zasadzie jednym i tym samym,
a istnieje wiele odniesień do chrztu w tej ohydnej, gównianej biblii, oraz jak chrzest, będzie miał uczynić
urodzonego „grzesznika” jednym ze zjebzusem, jehujwą i hołotą. Tą samą fikcyjną hołotą, która potrzebuje
niewolniczego płaszczenia się aby żydzi mogli realizować swoje cele. Iz 44:3 podaje kolejne odniesienie do
wody, oraz jak praktyka chrztu będzie kontynuowane aż do potomków danej osoby. Symbolika chrztu widoczna
jest również w 1P 3:21 (suchy ląd = brud = „urodzony w grzechu mężczyzna / kobieta”) *związane z* Rdz 2:7
(moim zdaniem jeden z najgłupszych wersów). Następnie odniesienia do użyciu energii chrześcijan, kapłanów,
katolików, itd. można zobaczyć w Mt 3:16 z „niebem” (wymiar astralny) otwierającym się by wziąć energię
chętnych owiec i niewolników tego żydowskiego dogmatu, a pamiętajcie, że chrześcijanie go jedzą i piją jego
krew w innych „sakramentach” symbolicznie łączących z dalszymi powiązaniami, J 6:56. Więc jakie są
zagrożenia dla plucia w pysk tego zjebzusa oraz zrzeczenia się tego wszystkiego? (WYBÓR, JAKIEGO
DOKONALIŚMY) Ps 145:20, Rz 6:23, Eze 18:4, J 3:36, Rz 5:12… groźby, które są najbardziej rozpaczliwym
sposobem na kradzież jak największej ilości dusz osób jak to tylko możliwe.
Po mimo istnienia niekończących się sprzeczności w biblii, chrześcijanie starają się bronić jakichkolwiek wersów
innymi, ale nie zdają sobie sprawy, że wszystkie wersy mają jedną opozycje do drugiej, i choć garstka biblię
czyta, sam fakt, że niektórzy są chrzczeni (wcześnie w dzieciństwie lub w wieku dorosłym) akceptują i
podłączają się do całego tego brudu, KTÓREGO JEDYNYM CELEM JEST ŻYDOWSKI REPTILIOŃSKI
PORZĄDEK ŚWIATA. Oni przyjmują i stosują się do wszystkich słów w biblii (WSZYSTKICH ISTNIEJĄCYCH
WERSÓW), co jest powodem, dla którego ludzie psychicznie gorsi dobrze pasują do tego programu, bo to
przede wszystkim wymaga uległości, braku wiedzy i GŁUPOTY.
Relacja pomiędzy żywiołem wody i chrztu, jest taka że woda rządzi emocjami, uczuciami i wrażliwością (uczucia
strachu)… itd., - podwód, dla którego chrześcijaństwo kwitnie na strachu. Na głębszym poziomie z astralnego
punktu widzenia, gdy dziecko rodzi się jego duch i ciało astralne jest by tak rzec, nadal stosunkowo luźne, a
wczesne doświadczenia są bardziej podświadome niż świadome, a przez to pamiętane podświadomie i tamże
pozostające w przeważającej części. Więc mogą zostać świadomie zapomniane, ale wciąż pamiętane
podświadomie a w przypadku chrztu wsiąkają głębiej w duszę.
Chrzest jest żydowską rytualną klątwą przeciwko Ludzkim duszom. To może ponadto wyjaśnić, dlaczego w
przypadku wielu chrześcijan istnieje rezygnacja z jakiegokolwiek rozumowania lub wiedzy, ogólnego
zaprzeczenia jakiegokolwiek logicznego zaprzeczenia ich głupim przekonaniom… po prostu słowo „bóg” (ład w
żydowskiej rzeczywistości).
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1J 5:8 „Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą."
Iz 44:3 „Bo rozleję wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Przeleję Ducha mego na twoje
plemię i błogosławieństwo moje na twych potomków.”
1P 3:21 „Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego,
ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa."
Rdz 2:7 „wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek
czego stał się człowiek istotą żywą.”
Mt 3:16 „A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał
Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego."
J 6:56 „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim."
Ps 145:20 „Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, a wytępi wszystkich występnych."
Rz 6:23 „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie
Jezusie, Panu naszym."
Eze 18:4 „Oto wszystkie osoby są moje: tak osoba ojca, jak osoba syna. Są moje. Umrze tylko ta osoba, która
zgrzeszyła."
J 3:36 „Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew
Boży."
Rz 5:12 „Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten
sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli..."
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