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Betreft: satanisme in de onderlagen

erica terpstra,
wat vredelievend lijkt en oogt is het meest duistere wat op de aarde te vinden is: boedhisme.
Het kwaad heeft altijd een ‘goede’ façade. Zo verspreid het zich gemakkelijk onder de
mensen. De ogenschijnlijke Vrede, de lievige liefde, die jij zo diep indrinkt en anderen toe
motiveert, die de boedhisten bewerken is dezelfde ogenschijnlijke vrede die kerst bewerkt,
het niveau vrede van engelse en duitse soldaten die tijdens de kerstdagen niet op elkaar
schieten, maar in hun eigen loopgraven kerstliedjes naar elkaar zingen, na de kerstdagen
hebben ze elkaar afgeknald. Is dit Vrede? Of is dit valse vrede, die De Zoektocht Naar
De Ware Vrede afsnijd? Zo is boedhisme valse vrede en valse liefde, en wat vals is,
is geprepareerd om Het Echte tegen te houden. En Dat Is De Zalving, Dat Is Hetgeen
Jezus Christus Heeft Nagelaten Op Aarde, De Bloedlijn Die De Zalving Draagt, Heel
Specifiek De Laatste Maria Magdalena, In Deze Tijd De Sulammitische, Zij Is De Drager
Van De Mantel Welke Over De Gehele Aarde Ligt En Welke de mantel van de paus
verslindt, de pausmantel welke Kinderen en mensen eet, de pausmantel welke elke
verduistert en verblindt, de mantel waarin ook het boedhisme is, boedhisme welke massaal
aan zelfopoffering doet, iets wat De Schepper Niet Vraagt, Integendeel. Erica terpstra jij bent
een volle drager oftewel de container van dit boedhisme, welke resonanties De Kinderen
opeet en de hele maatschappij in toverij heeft gezet en houdt. Je bent mind controlled,
geprogrammeerd om op de plek waar je bent een doorgeefluik te zijn voor de boedha
resonanties welke opgewekt worden door Kind-bloedoffers en seks-magie. De diepe toverij
die dit bewerkt en mensen van De Waarheid afhoudt is een gruwel in Gods Ogen,
De Schepper, Die Werkelijke Liefde Is,
Die Werkelijk Heiligt En mensen In De Ware Liefde Brengt, Deze Liefde Spreekt jou Nu Aan,
omdat je het zelf niet Ziet. Deze Liefde voelt in eerste instantie niet fijn, Deze Liefde Is Een
Zwaard zoals een chirurg de scalpel moet hanteren om het diep verborgen kwaad te
verwijderen, het resultaat: gezondheid! Je bent een struikelblok Hier tegen, hetgeen in je zit
en door je heen werkt is een struikelblok Hier tegen. God Eist Van je Dat je je Diep Bekeerd

van het zijn van een container vol anti-Christ, waarmee je vanuit nederland geplaatst en
uitgezonden de hele wereld besmet. Je gedijt op lovende woorden van anderen op jouw
innemende voorkomen, dit is vlees, dit is zonde, dit is vampirisme en het eten van stof,
precies zoals de slang, welke door De Schepper vervloekt is en welke in jouw onderlagen
woont en door jouw onderlagen de hele maatschappij hypnotiseert, gevoed door de occulte
olympische spelen welke offers aan boze geesten zijn, daar voorzitter van zijn geweest,
betekent hogepriesteres zijn in de nieuwe wereldorde, de satan geeft je alle succes en goed
gevoel en ondertussen gaan Kleine Kinderen en mensen kapot door hetgeen je bij je draagt
en uitdraagt: een diep diep kwaad, en nog veel dieper, de doorgang voor al het satanisme
van tibet en nepal en het himalaya gebergte en de hoge tovenaars die door jou geest heen
nederland inkomen, je kent ze. En dit toestaan maakt je schuldig aan dit diepe kwaad,
iemand zei ooit ‘lieve mensen zijn het ergst’, ‘lieve’ erica terpstra, hoe Lief ben jij?
Wat draag je bij je, wat woont er in je, wil jij Echt Heilig Zijn?
Ga Dan De Weg In Van Echt Heilig Worden? Want dit alles is vast niet je bedoeling.
Want Alleen Heilige Mensen Kunnen Echt Liefhebben Zonder eigen gewin. Wij Bieden
je Deze Weg Aan: info@profetenraadnederland.org. Zie Onder Andere Ook
spiritualhealthcheck-rhemacoaching.org
Deze Weg niet Gaan maakt je dieper zondig en dieper schuldig, Het EindOordeel Zal Dan
Spoedig Daar Zijn.
Ik Zal Naar u Toe Komen Voor Het Oordeel.
Ik Zal Een Snelle Getuige Zijn
Tegen de tovenaars, Tegen de overspelers,
Tegen hen die valse eden afleggen
En Tegen hen die het loon van een dagloner met geweld inhouden,
die Het Recht van weduwe, wees en vreemdeling ombuigen,
en Mij niet Vrezen,
Zegt De HEERE Van De Legermachten.
Maleachi 3:5
We Mogen je drie dagen de ruimte geven om terug te reageren, zo niet, Weten We Ons
Genoodzaakt, dit publiekelijk Bekend Te Maken.

In Naam Van De Allerhoogste Gesproken,
David Joshua Israel Immanuel Ben Sion
Apostel, Overziener, PriesterKoning In Het Nieuwe Werk, Reformator
- Jesaja 43:19, Mattheus 26:13, Openbaring 5:10 -

Profeten Raad Nederland
ProfetenRaadNederland.org

