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Zakonczylam proces weryfikacji pierwszej weryfikowanej postaci, ktora uwaza sie za Mesjasza.
Wniosek 1 nazwisko i mesjanski tytul: - a) RAYMOND HOWARD-LEAR b) RAYMOND ELWOOD â€“ nazwisko
obecnie uzywane e) RA-EL â€“tytul wziety czytajac nazwisko LEAR ( LE â€“AR) wspak. c) Guardian Angel â€“ Aniol
Stroz â€“ tytul uzywany wczesniej d) RA-EL â€“tytul wziety czytajac nazwisko LEAR ( LE â€“AR) wspak. e) Ray El, Tytul mesjanski obecnie uzywany f) JHVH, GOD, Christ, Yeshua, Jesus, Enki, Allah, RA Angel, Przyczyny zmiany
nazwiska i przyjecia tytulu Ray El wynikaja z potrzeb dopasowania swojego tytulu do proroctw dotyczacych Mesjasza. 1/
Stosowal i nadal stosuje metode ubierania sie w odpowiednie piorka, dla celow populistycznych. 2/ Dopasowanie
nazwiska do informacji zawartej w kodzie Tory, nie jest scisle. W wielu przypadkach istnieja istotne rozbieznosci. 3/
Tytyul Ray El wyeksponowal w takiej formie, by byl podobny do slow wynikajacych z kodu Tory. Wniosek 2, Cechy
wspolne z proroctwami dotyczacymi przyjscia Syna Boga. Przyjal wszystkie mozliwe nazwy tytulow z mesjanskich
proroctw. Z informacji o nim i z informacji zawartych pod jego wpisami, oraz na jego stronach internetowych wynika
calkowita sprzecznosc, jego przekazu i postawy, w odniesieniu do cech, jakie powinien prezentowac Syn Boga Stworcy.
Tymi informacjami, dowodzi On i jego wspolpracownicy, ze nie jest On (Raymond Howard Lear alias Elwood),
zapowiadanym w proroctwach Mesjaszem, synem Boga Stworcy. Mimo, ze przyjal tak duzo roznych tytulow, jego
postawa spoleczna nacechowana jest wyzszoscia i zadza wladzy, niegodnej Boskiego wyslannika, za jakiego sie
uwaza. Wniosek 3, Posiadanie niezbednej wiedzy, jaka prorokowany Mesjasz musi dysponowac. W informacji, jakie
publikuje w odniesieniu do zaszyfrowanej tresci Apokalipsy, zauwazalny jest kompletny brak niezbednej wiedzy do jej
odszyfrowania. Wiedze taka musi posiadac Syn Boga Stworcy, Mesjasz. On (Pan Raymond Elwood) takiej wiedzy nie
posiada, nie ma prawa uzywac tego tytulu. Wiedza od Boga Stworcy, jakiej jeszcze na Ziemi nie bylo, jest kolejnym
obowiazkowym atrybutem prorokowanego Mesjasza. Raymond Elwood nie wnosi zadnej wiedzy, ktora by, juz wczesniej
nie byla przekazana w trakcie rozwoju cywilizacji czlowieka. To oznacza, ze nie przedstawil zadnej wiedzy od Boga
Stworcy, nie jest, wiec Jego Boga Stworcy synem. Wniosek 4, Informacje dowodzace falszywego mesjanstwa,
Raymonda Elwooda Twierdzi, ze jest zwiazany z Ananuki. Â W jego informacjach istnieje zapis mowiacy o dwoistosci
jego postaci. On jest czlowiekiem skladajacym sie z ziemskiej postaci i swiatla, ktore w niego weszlo. Ten drugi aspekt
jego postaci, (swiatlo) wedlug tych informacji pochodzi od Anunaki. Â Anunaki nie maja nic wspolnego z Bogiem
Stworca, sa cywilizacja wyewoluowana w programie ewolucji wszechswiata. Inna ich cecha jest to, ze sa cywilizacja
istot cielesnych a to stawia ich w rzedzie istot UFO. W odniesieniu do istot cielesnych Ananuki nie mozemy przyjac
swiatla, jako elementu ich postaci. W zwiazku z taka sytuacja nie moze On Raymond Elwood w swej drugiej duchowej
postaci byc Ananuki. W jego przekazach pisanych na stronach internetowych, sa powazne wskazania i przeslanki, ktore
wskazuja, ze jest On wyslannikiem Lucyfera i sil zla. Swiatlo, ktore weszlo w jego fizyczna postac pochodzic musi od
Lucyfera. Lucyfer jest znana postacia i czesto oceniana, jako wladca swiatla. Wniosek 5, Jaki cel jego dzialalnosci na
Ziemi, jawi sie z dostepnych o nim informacji? Zrodla jego wewnetrznej tozsamosci, wynikajace z polaczenia postaci
czlowieka i swiatla przeslanego od Lucyfera, moga skutkowac dzialaniem na planie poglebiania zniewolenia czlowieka
na planie swiadomosci.Â Schematy duchowe laczace jego postac fizyczna i eteryczna, ze zrodlem mocy pochodzenia
lucyferycznego, wskazuja rowniez na dzialanie majace na celu obrone statusu wladzy kaplanskiej i dominacji nad wolna
wola ludzi na Ziemi. Taka hybrydowa postac czlowieka, dodatkowo uznajaca zbrodniczy wplyw cywilizacji Ananuki na
Ziemi, jako boska opacznosc, moze otwierac drzwi do dzialania, schematom czarnej magii. Takie eteryczne sily,
pochodzenia lucyferycznego i demonicznego, swa moca i zapisem kodowym, beda ograniczac wewnetrzny wybor drogi
myslenia i dzialania czlowieka. Te wnioski sa w pelni uzasadnione materialem dowodowym, jaki zgromadzilam i jaki
mozna znalesc na lamach stron internetowych. Informacje dowodowe sa miedzy innymi dostepne pod wskazanymi
ponizej linkami.
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