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CZARNA MAGIA WATYKANU- ODKRYWAMY MROCZNE TAJEMNICE WATYKANU W ARTYKULE CZARNA
MAGIA WATYKANU Â
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TEZA CZARNEJ MAGII Â Stosowana magnetyczna moc
wirujacej materii w oparciu o negatywne wizerunki, jest dzialaniem na planie czarnej magii. Â Â Taki sposob
dzialania jest zastosowany w obszarze kompleksu watykanskiego. Istnieje tu bardzo duzo wizerunkow, ktore obrazuja
demoniczne glowy z rogami, ktore z natury ksztaltu, aktywuja magnetyczna wirujaca moc materii. Nie mialbym podstawy
do tak drastycznego stwierdzenia, gdyby nie fakt, ze oddzialywanie demonicznych wizerunkow z rogami, jest w
Watykanie wzmocnione zastosowaniem wielu ezoterycznych technik. Â Absolutnie wykluczam, mozliwosc
przypadkowego wykonania rogatych demonicznych glow. Gdyby to byl odosobniony jednostkowy przypadek istnienia
gdzies w muzeum takiej rzezby, to mozna by taka sytuacje uznac za przypadek. Tu jednak, takich wizerunkow jest
bardzo duzo a najwiecej w jednym miejscu, bo jest ich az 16 przy grobie apostola w centrum bazyliki. Co jeszcze
wazniejsze, to brak w Watykanie wizerunkow z rogami, ktore posiadalyby przyjemne, ludzkie rysy twarzy. W takim
kontekscie nalezy przyjac stwierdzenie, ze caly ten demoniczny watykanski zbior, nie jest tu wykonany przypadkowo. Â
Taki zbior geometrii wiru, jest nieustannie aktywnym potencjalem olbrzymiej mocy, ktora w odpowiednich warunkach
bedzie operowala, na planie magnetycznym postaci czlowieka i materii zwiazanej z jego myslami. Warunki, jakie sa
niezbedne, by ta, negatywna moc dzialala na planie czlowieka i jego mysli stala sie aktywna, sa w Watykanie spelnione
w wystarczajacym stopniu. W nastepnej kolejnosci, poprzez mysli ludzi, zastosowane tu systemy ezoteryczne,
potencjalem mocy magnetycznej rogow, zawladnely wolna wola i caloksztaltem myslenia czlowieka na Ziemi. Â
Systemy ezoteryczne, jakie sa ulozone na planie Watykanu, korzystaja z potencjalu olbrzymiego pentagramu, zespolu
obeliskow, magii wiatru, magii ksztaltu i mocy fontann. Co wiecej dodac, kazdy mistrz czarnej magii marzylby o
posiadaniu takiego potencjalu ezoterycznego. W poprzednich dwoch artykulach, â€žRogaty Watykanâ€• i â€žMoc
Watykanu w pentagramieâ€• opisalem dokladniej istote tych systemow ezoterycznych.
Â
Â Fot. 1 Zbior obeliskow na alei prowadzacej do Placu Sw. Piotra. Â Â
Fot. Kazdy z tych obeliskow sklada sie
z trzynastu czesci i czternastej podstawy. Â
Â
Â Fot. 3 Widoczna wypuklosc rzedu obeliskow. Â
Â Â Â Fot. 4 Zblizenie osmioramiennej gwiazdy na szczycie obelisku, ktora jest ponad symbolem obfitosci i zbiera z
niego, ale ponad gwiazda jest krzyz, ktory z kolei dominuje ponad wszystkim. Â
Cecha charakterystyczna tego zbioru obeliskow jest ich polkoliste usytuowanie. Taki uklad pozwala na gromadzenie
mocy magnetycznej w jego wlasnym otoczeniu. A w otoczeniu polkoliscie skonstruowanego zbioru obelisow sa
rozlokowane Palace Kardynalski i z natury rzeczy korzystaja z tej magnetycznej mocy.Â Wniosek jest jednoznaczny z
mocy czarnej magii Watykanu korzystaja â€žmosci ksiezetowieâ€•.
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