
Demony stojace za problemami i ruchami na 

swiecie- Lezbijstwo 

Dzis zyjemy w czasach, gdzie diabel probuje ludzi zwodzic roznymi sposobami. Jeszcze 10 lat temu malo kto 

slyszal o czyms takim jak lezbijstwo. Kazdy wie, ze nie jest to normalne. Dzis jednak chca ludziom wciskac tego 

typu demoniczne zachowania, po to zeby ich zatracic. 

 

Diabel czesto nie przychodzi najpierw maszerujac po ulicach, i zadajac aby ludzie szli w te nieludzkie rzeczy. 

Zwykle jest to w sposob ukryty. Np- w zaciszu domu, gdzie osoba ma podlaczony computer do internetu! 

 

Ile lat moga miec te kobiety?  

 

18 latka grajaca w obscenicznych filmach 

 



Swiat nie zna dzis wstydu!Diabel chce dzis zaburzyc wszelkie granice I podac ludziom,ze to normalne I 

zatwardzic ich serca. Co najgorsza niektorzy goscie ogladaja lesbijki, bo to kobiety. W ten sposob nie moga nic 

powiedziec przeciwko temu zlu szerzacemu sie na swiecie. Zadna kultura poganska nie promowala tego stylu 

zycia, bo wiedzieli co sie za tym kryje! Dzis mala liczba ludzi na swiecie, probuje zniszczyc podstawe rodziny! 

 

 

W mitologii znajdujemy rowniez przyklady demonow, ktore byly lesbijkami jak Sedna, Poganie I psychologia 

oraz psychiatria nie sa w stanie dac odpowiedzi na ten temat! Polecam lekture Listu do Rzymian 1.! 

 

Kiedy demony wejda, manifestuja swoje nieludzkie pragnienia. Na ponizszych nagraniach wideo mozesz 

zobaczyc kobiety gdy demon manifestuje sie przez nie i rozmawia. Mozesz zobaczyc, ze nawet dziecko, bedace 

pod wplywem diabla moze zachowywac sie prowokacyjnie! To wielu nie miesci sie w glowie. Mozesz zobaczyc i 

posluchac pedzia, ktory zachowuje sie obrzydliwie i haniebnie. Gdy demon wychodzi z niego, nagle zachowuje 

sie jak normalny gosc. 

 

Ludzie czesto czekaja na inwazje np. UFO z kosmosu. Pisza scenariusz filmowy na temat przejecia ziemi przez 

sily z kosmosu! Powiem wprost, to mialo miejsce tysiace lat temu! Teraz demony urzadzaja maskarade, tak ze 

nawet i niektorzy pastorzy nie chca w to uwierzyc! Skad jednak te problemy z pornografia, rozwody, afery 

seksualne. Mezowie Bozy w Ameryce posypali sie, i kazdy z nich glosil: Chrzescijanin nie moze miec demonow! 

Czary, magia, klatwy to wymysl sredniowiecza! 

 

Coz, czy jednak dzis Salomon zmadrzal? Czy Samson czeka az pojdzie pod brzytwe? Bracia i siostry, nie musisz 

czekac, az demony zrujnuja ci zycie. Zacznij robic walke duchowa i uwolnienie! To jedyna nadzieja w 

dzisiejszych czasach. Te koscioly, ktore nie robia tego, odrzucaja wielka porcje Slowa Bozego i gina z braku 

wiedzy! 

 

Dzis wiele ‘gwiazd’ sceny muzycznej i filmowej promuja tego typu zachowania. Oni juz zostali wzieci w 

posiadanie diabla i ich zycie, cialo i to co mowia, sa uzywane aby promowac te bezbozne i nieludzkie 

zachowania. Diabel wie, ze czasu ma niewiele, stad probuje usidlic mlodych i starych. Ty wiedz, ze mysli, 

odczucia tego typu nie wynikaja z ciebie! To dzialanie zlego ducha, to dzialanie demonicznej sily kosmicznej! To 

nie ty! Zwroc sie dzis do Jezusa, aby wybaczyl ci grzechy, napelnil Jego Duchem Bozym oraz uwolnil cie od 

DEMONOW! TAK, drogi czytelniku, demony istnieja i sa w ludziach! 

Zarowno osoby takie jak Safona, ktora zyla na wyspie Lesbos(Tak na marginesie Lesbos to nazwa demona, 

patrona tej wyspy!Demonem czczonym na tej wyspie byla Kybele ) jak I dzisiejsze ‘artystki’ ktore promuja tego 

typu demoniczne zachowania.(Wiekszosc popularnych artystek promuje zboczenie!) 

 

Wystarczy wyznac grzech, przyjac Jezusa jako Pana I Zbawiciela, oraz przejsc uwolnienie. Ponizej zamieszczam 

pouczjace nagrania wideo I polecam ludziom wyciagnac wnioski! 



 

'Great Lesbian' Demon 16 Mar 14 Tattoo Covenant. Wise Man Harry  

 

 

Demon zwany- wielka lesbijka zanincjowal ta mloda dziewczyne tym oto tatuazem! 

http://www.youtube.com/watch?v=94AtteEDOB4 

http://www.youtube.com/watch?v=94AtteEDOB4


SCOAN 30 Mar 14: Heart Shaking Testimony Of A Girl On How She Became Involved With 

Lesbianism  

Sandra sypiala za pieniadze z lesbijkami.  

http://www.youtube.com/watch?v=yZXKNOUzVqw 

Lesbian Deliverance for 18th Birthday: Wise Man Harry Delivers. Monday Live 30 July  

http://www.youtube.com/watch?v=79TWWUEdtKk 

Ta dziewczyna na filmie miala demoniczna krolowa jako…dziewczyne. 

SCOAN. Deliverance of Fag from Spiritual Wife 

http://www.youtube.com/watch?v=1YxfbIC55qE 

Pedal mial ‘demoniczna zone’, ktora zrobila z niego pedzia! 

http://www.youtube.com/watch?v=oOl-F3k1mLY 

Biznesman 3 lata wczesniej udal sie na delegacje. We snie widzial siebie w basenie z jakimis nagimi goscmi. Od 

tego czasu czul jakby ‘cos’ w niego wlazlo. Uwolnienie czyni czlowieka normalnym! 

 

A girl delivered from marine spirit 

 

Dziewczynka czolga sie po podlodze jak waz. 

http://www.youtube.com/watch?v=gvUgHx6rD04 

"No Man Can Resist My Body..." - SATANIC SEDUCTION!  

http://www.youtube.com/watch?v=yZXKNOUzVqw
http://www.youtube.com/watch?v=79TWWUEdtKk
http://www.youtube.com/watch?v=1YxfbIC55qE
http://www.youtube.com/watch?v=oOl-F3k1mLY
http://www.youtube.com/watch?v=gvUgHx6rD04


 

Ile dziewczyn dzis robi sobie tatuaz w tym miejscu. Ten tatuaz oznaczal przymierze z demonem, ktory 

kontrolowal jej zycie, robiac z tej mlodej dziewczyny lubiezna osobe, ktora uwodzila innych! 

 

 



Dzieki Bogu, Jezus uwolnil ta mloda I atrakcyjna dziewczyne. Inaczej jej przyszlosc wygladala by bardzo zle! Ile 

dziewczyn w Polsce mysli, ze to ONE! Ze musza to robic, ze nie da sie inaczej! Oby to wideo otworzylo ich oczy! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QiJtio9n4Lc 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QiJtio9n4Lc

