ЧУДЕСАТА НА МАГЬОСНИКА ДИНАМО !!!
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В каква степен духовете-демони вършат днес знамения и чудеса, съгласно библейското пророчество за последните дни, е видно от магьосничествата на най-големия световноизвестен и признат магьосник с прозвището "Динамо" (Dynamo). Мнозина, които изгледат всички дадени по-долу линкове, ще останат изумени и шокирани от "чудесата" на този на пръв поглед невзрачен мъж. Подчертавам, че тук не става въпрос за обичайните трикове, които обиграните илюзионисти правят на сцената на много световни зали и циркове. Става въпрос за изключителна проява на демонична сила, чрез която магьосникът Динамо върши най-невероятни неща, и то пред смаяните погледи на минувачите на улицата. Всъщност, където и да се намери, било то в магазина, кафе-бара, ресторанта или на стадиона, в тв студиото или на плажа, та дори в кралския двор, Динамо шокира със своите магически трикове както простолюдието, така и висшето британско общество! 

В светлината на всички известни факти обаче за света на окултизма и спиритизма, е напълно ясно, че Динамо е изцяло под контрола на духовете-демони, които са му дали множество окултни дарби, между които и редките окултни дарби на телепортация, телекинеза, левитация, титанизъм, манипулация на материята и др. В една от своите демонстрации Динамо изкривява настрани (не по посока на сгъвката) малкия си пръст на повече от 90 градуса и после отново го изправя пред учудените погледи на водещите в телевизионното студио. Но това е нищо в сравнение с другите магии, чрез които вкарва в стъклена бутилка мобилен телефон, подписана банкнота в стъклена крушка за светене или белязана монета в затворена метална кутия от кока-кола! Освен това, Динамо с удоволствие демонстрира как свободно преминава през стъклена витрина или се телепортира на разстояние от тълпата! Издига във въздуха и левитира известни личности като Линдзи Лоън и др., вдига без усилие 155 кг. от лежанка, с едно обикновено надуване от уста на стъклена бутилка й чупи дъното и т.н. и т.н.! Да не говорим за магическите трикове с карти, които сами се движат или летят от разстояние към него! Атеистите и скептиците, които досега са дръзвали да хулят Свещените Писания, твърдейки че те съдържат добре скалъпени митове и легенди, особено по отношение на Христовите чудеса, ще останат напълно разочаровани след като видят с очите си как Динамо ходи по водата на река Темза и демонстрира пред очите на изумените множества сила и чудеса, неподвластни на човека!

Dynamo walking on water HQ:
http://www.youtube.com/watch?v=qEc_jeGBVxs&feature=player_detailpage#t=19s

Преди близо 2000 г. в Евангелието бе записана чудната история за ходенето на Христос по водата на Генисаретското езеро. Милиони скептици и атеисти са се съмнявали в достоверността на тази история, но днес доказателствата са пред очите на хората и никой няма вече извинение за своето неверие и скептицизъм!

Мт. 14:22 И на часа Исус накара учениците да влязат в ладията и да отидат преди Него на отвъдната страна, докле разпусне народа.
Мт. 14:23 И като разпусна народа, изкачи се на бърдото да се помоли на саме. И като се свечери, Той беше там сам.
Мт. 14:24 А ладията бе вече всред езерото, блъскана от вълните, защото вятърът беше противен.
Мт. 14:25 А в четвъртата стража на нощта Той дойде към тях, като вървеше по езерото.
Мт. 14:26 И учениците, като Го видяха да ходи по езерото, смутиха се и думаха, че е призрак, и от страх извикаха.
Мт. 14:27 А Исус веднага им проговори, казвайки: Дерзайте! Аз съм; не бойте се.
Мт. 14:28 И Петър в отговор Му рече: Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Тебе по водата.
Мт. 14:29 А Той рече: Дойди. И Петър слезе от ладията и ходеше по водата да иде при Исуса.
Мт. 14:30 Но като виждаше вятъра [силен], уплаши се и, като потъваше, извика, казвайки: Господи избави ме!
Мт. 14:31 И Исус веднага простря ръка, хвана го, и му рече: Маловерецо, защо се усъмни?
Мт. 14:32 И като влязоха в ладията, вятърът утихна.
Мт. 14:33 А ония, които бяха в ладията, Му се поклониха и казаха: Наистина Ти си Божий Син!

Множеството публикации, които се появиха в най-известните британски таблоиди веднага след демонстрацията на магьосника Динамо, също потвърдиха достоверността на чудото с неговото ходене по водата на р. Темза и напълно отрекоха предположенията, че става въпрос за добре отработен трик, при който под водата са били монтирани някои невидими за окото прозрачни плоскости.

27.06.2011/ Trick or feat? Magician Dynamo 'walks across Thames':
http://www.guardian.co.uk/uk/2011/jun/27/magician-dynamo-walks-across-thames

Bradford Telegraph and Argus:
28.06.2011/ Delph Hill's Steve Frayne goes for a walk on the River Thames:
http://www.thetelegraphandargus.co.uk/news/local/localbrad/9109029.Bradford_magaician_Dynamo_walks_on_water/

30.06.2011/ The magician who can walk on water: Dynamo crosses the River Thames on foot - without using a bridge!
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2008399/Illusionist-Dynamo-walks-Thames-Magician-crosses-river-foot.html

01.07.2011/ The magician who tricked his way out of a tough council estate to become... Mr Dynamite:
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/showbiz/tv/3670826/Magician-Steve-Frayne-aka-Dynamo-is-Britains-answer-to-David-Blaine.html

След като изгледате дадените по-долу видеоклипове, спомнете си голямата почуда и изумление на множествата, станали свидетели на чудесата на магьосника Динамо. По този начин Сатана и духовете-демони успешно привличат масите към своите окултни учения и практики, а тези хора, които са били докоснати или подложени на силата на магьосника, т.е. на демоните, обичайно остават завинаги под техен контрол! Ето защо е изключително важно НИКОГА да не се подлагате на окултни сеанси, особено лечителски, или на каквито и да било магьоснически и илюзионистки трикове! Най-главната цел на Сатана и духовете, чрез древните и съвременни магьосничества, е била винаги да отделят хората от Бога и Неговото Слово и да ги привлекат към себе си, карайки ги да мислят, че тяхната сила е "Божия сила". Един чудесен пример, илюстриращ тази тактика на Луцифер, е дадена в Свещените Писания:

Д.А. 8:5 Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христа.
Д.А. 8:6 И народът единодушно внимаваше на това, което Филип им говореше, като слушаха всичко, и виждаха знаменията, които вършеше.
Д.А. 8:7 Защото нечистите духове, като викаха със силен глас, излизаха от мнозина, които ги имаха; и мнозина парализирани и куци бидоха изцелени,
Д.А. 8:8 тъй щото настана голяма радост в оня град.
Д.А. 8:9 А имаше от по-напред в града един човек на име Симон, който, като представяше себе си за някаква велика личност, правеше магии и учудваше населението на Самария.
Д.А. 8:10 На него внимаваха всички, от малък до голям, казвайки: Тоя е така наречената велика Божия сила.
Д.А. 8:11 И внимаваха на него, понеже за доста време ги беше учудвал с магиите си.
Д.А. 8:12 Но когато повярваха на Филипа, който благовестваше за Божието царство и за Исус Христовото име, кръщаваха се мъже и жени.

Обърнете също внимание на масонското ръкостискане на Динамо, което демонстрира в някои репортажи и което подсказва, че този магьосник е член на тайната конспиративна мрежа на Черните Илюминати! От 2011 г. Динамо е също член на британското елитно общество на маговете, "Магическият кръг". Истинското му име е Стивън Фрейн (Steven Frayne) и е роден на 17.12.1982 в Брадфорд, Англия. По време на едно свое интервю, Динамо разкрива, че още от малък е започнал да се интересува от магията (дядо му първи го запознава с триковете с карти), но истинските му окултни дарби дошли, когато следствие на своята болест на Крон, той се оказал в болница за 6 месеца, където бил близо до смъртта и едва не умрял (позната ли ви е вече тази история?!). Тогава се обрекъл на "бога" и помолил за неговото специално благословение в изкуството на магията. И "богът на този свят" (2 Кор. 4:4) му го дал! 

Официалната уеб-страница на Динамо!
http://www.dynamoworld.com/

Гледайте обязателно клипа с пеперудите на началната страница! Как изкуствени пеперуди "оживяват" и започват да летят! Истината е, че Сатана не може да вдъхне живот на мъртво същество или на изкуствен предмет, който представя някакво същество. Но той перфектно може да манипулира материята и да имитира жива твар! Това чудо е същото като чудото на египетските магьосници, които се противяха на Мойсей и чрез заклинанията си успяха "да превърнат" жезлите си в змии (Изход 7:9-13):

Из. 7:9 Когато ви говори Фараон и рече: Покажете чудо в себеподкрепа, тогава кажи на Аарона: Вземи жезъла си и хвърли го пред Фараона, за да стане змия.
Из. 7:10 Тогава Моисей и Аарон влязоха при Фараона и сториха, според както заповяда Господ; Аарон хвърли жезъла си пред Фараона и пред слугите му, и жезълът стана змия.
Из. 7:11 Но Фараон повика мъдреците и чародеите, та и те, египетските магьосници, сториха същото с баянията си.
Из. 7:12 Защото хвърлиха, всеки от тях, жезъла си, и те станаха змии; обаче Аароновия жезъл погълна техните жезли.
Из. 7:13 А сърцето на Фараона се закорави, и той не ги послуша, според както Господ беше говорил.

Фейсбук-страницата на магьосника Динамо показва почти 500 000 харесвания, което красноречиво говори за това в каква степен неговите магьосничества са завладели ума и съзнанието на хората по света. Половин милион души, измамени от един-единствен магьосник и лъжепророк! Ето така действа Луцифер и подготвя почвата за големия бум на чудеса и знамения в близко време и най-вече за своята имитация на Христовото пришествие.

Dynamo in Facebook!
http://www.facebook.com/dynamomagician


Видеоклипове за чудесата на магьосника Динамо:


Dynamo Magician Impossible on Watch from 7 July:
http://www.youtube.com/watch?v=aPHU0sL8tIE&feature=related

dynamo smoke trick:
http://www.youtube.com/watch?v=qm0bbdW5Yoo&feature=player_detailpage#t=22s

VIDEO DYNAMO GUITAR MAGIC:
http://www.youtube.com/watch?v=kf-YJ_7xM2w&feature=player_detailpage#t=94s

dynamo levitation leans back matrix trick.techkings.org:
http://www.youtube.com/watch?v=UY3xCRrQtEk&NR=1&feature=endscreen

Dynamo - Extreme Magic Matrix:
http://www.youtube.com/watch?v=52nEGhQU41s&feature=related

Dynamo amazing trick on Lindsay Lohan:
http://www.youtube.com/watch?v=Sdztv3izu_o&feature=related

Dynamo rio ferdinand ducks then walks through glass:
http://www.youtube.com/watch?v=9MErNFhHiUQ&feature=player_detailpage#t=92s

Dynamo bench pressing 155kg:
http://www.youtube.com/watch?v=P2jRuq3-cRM&feature=related

Dynamo - Vending Shoe Magic Trick:
http://www.youtube.com/watch?v=7qYD4x8Q8rI&feature=related

Dynamo Magic Trick on 4321 Red Carpet:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=lUSkSDZtL98&feature=fvwp

DYNAMO BEST TRICK EVER 2011 007:
http://www.youtube.com/watch?v=4Edzz2x-x5E&feature=related

dynamo teleports best trick:
http://www.youtube.com/watch?v=v3aPe4EvMhQ&feature=related

WORLD FAMOUS MAGICIAN "DYNAMO" VISITS BYN pt. 3:
http://www.youtube.com/watch?v=hZzzjVTRb4I&feature=related

Dynamo amazes on the slopes:
http://www.youtube.com/watch?v=-4KIjE4XBdk&feature=related

DYNAMO MAGICIAN! STREETWISE TV EXCLUSIVE!
http://www.youtube.com/watch?v=DSJZmo648uU&feature=related

TOTT: Dynamo shows us his tricks:
http://www.youtube.com/watch?v=fiXIGn6l0JQ&feature=fvwrel

Dynamo amazes Robbie Williams, Davina Mccall & James Corden - HD:
http://www.youtube.com/watch?v=8w7IIq3RYvw&feature=related

Dynamo Does Phone Magic:
http://www.youtube.com/watch?v=67RZ8DPBU5w&feature=related

Dynamo Twists Apple IPhone Around In Half:
http://www.youtube.com/watch?v=qxJkGBIYsQ8&feature=related

Dynamo - Exploding Bottle:
http://www.youtube.com/watch?v=3QPMUnE8E6U&feature=related

dynamo tattoo trick:
http://www.youtube.com/watch?v=2opEOgK9-gE&feature=related

Dynamo Moving Tan Line!
http://www.youtube.com/watch?v=2uQlJNPPqa0&feature=related

Dynamo makes credit cards fly:
http://www.youtube.com/watch?v=b1Yb6Qlo4WI&feature=related

Dynamo $20 Light Bulb Trick:
http://www.youtube.com/watch?v=FYBmzQmunQQ&feature=related

Dynamo phone in bottle slow motion:
http://www.youtube.com/watch?v=21g1dp-yDY0&feature=related


END



