
Zmasowany atak na stworzenie człowieka- i koneksja do 
okultyzmu

 



Obserwując plany Iluminatów i to co chcą robić dziś na świecie poprzez Watykan, Unie 
Europejska, Organizacje Narodów Zjednoczonych i nawet tzw 'Protestantów z nazwy', widzimy 
pewien plan i skoncentrowany wysiłek by go realizować!

Pod pozorami 'wolności' głoszą filozofie zepsucia i kompletnej, ostatecznej degradacji rodzaju 
ludzkiego. Każdemu wierzącemu, polecam postudiowanie elementów okultyzmu, szczególnie z 
encyklopedii. Dlaczego? Bo żyjemy w czasach gdzie okultyzm chce wprowadzać swoje zasady do 
globalnej populacji ludzkiej! 

Dziś chcą przekraczać granice gatunków. Dziś chcą zmieniać sposób w jaki człowiek został 
stworzony! I robią to pod hasłami: 'pokoju', 'równości' i 'miłości'! Widzimy papieża, który stojąc na 
czele pedofilskiej machiny, chce wprowadzić zboczeńców aby mogli jawnie paradować w 
katolickich swiatynkach. Widzimy, stojącego na czele 80 mln anglikanów tzw 'arcybiskupa', który 
mial bronic Biblii i Protestantyzmu, jak chce ordynować nienormalnych zboczeńców!

Królowa Anglii, łamiąc przysięgę, podąża za planami Illuminatow! Dziś wierzący muszą się ocknąć 
do modlitwy i walki duchowej i to szybko! Dziś dążą, do połączenia człowieka z maszyna. Dzis 
chca  wszczepić geny zwierzęce, by żołnierze mogli być 'supermenami'! Dziś w laboratoriach 
doskonalą metody prania mózgu i przy użyciu zaplecza psychologii, mediów, szkol chcą trenować 
na niczego nie spodziewającej się ludności krajów!

Dziś Parlament Religii Świata1[ od 1983], chce zburzyć zasady religii i wprowadzić tzw 
relatywizm- wszystko prawda, dla jednego to jest prawda, dla drugiego co innego, a TY nie możesz 
oceniać! Ta myśl zapromował Swami Vivekanda! Oto jego wnioski:2

„Jeśli ktoś marzy o ekskluzywnym przetrwaniu własnej religii i niszczenia innych, żal mi go 
z całego serca, i wskazać mu muszę , że po szyldem każdej religii wkrótce będzie napisane , 
pomimo oporu: "Pomoc, a nie walka "," Asymilacja, a nie zguba, "" Harmonia i pokój, a nie  
waśń".” 

Popatrz na świat i powiedz mi: czy od paru lat nie jest to właśnie realizowane na świecie, w 
polityce, pośród 'religii', w katolicyzmie, w ekumenii, w wojsku, w instytucjach państwowych, w 
bankach, w miejscach pracy! Symbol PRS to symbol buddystów- kolo reinkarnacji!

To droga do II Babela, pod rządami Antychrysta z Watykanu! Poczytaj o decyzjach Watykanu II! 
Zobacz, ze pośród denominacji, która stała tak długo przeciwko fałszywym jednością z 
niewierzącymi, pojawiają się ludzie, którzy od środka pchają do niewoli i zniszczenia Biblijnej, 
Protestanckiej, opartej na nauczaniu i rozpoznaniu  Ducha Świętego!

Na PRS, składają się następujące osoby:[rada nadzorcza3]

• Imam Abdul Malik Mujahid [Islam]
• Rev. Andras Corban Arthen[pogańskie, narodowe religie dookoła świata]
• Rabbi Michael Balinsky [Żydowski Rabin, Judaizm]
• Rev. Dr. Anne Benvenuti [kościół Episkopalny, kapłanka]
• Dr. Tarunjit Singh Butalia [Sikh]

1 http://www.parliamentofreligions.org/  

2 http://hinduism.about.com/od/vivekananda/a/vivekananda_speeches_2.htm  
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• Swami Varadananda[Hindus]
• John T. Pawlikowski[katolik]
• Dr. Leo D. Lefebure[katolik]
• Dr. Robert C. Henderson[Bahaizm]
• Dr. Larry Greenfield [Baptyści]
• Dr. Paul Eppinger[Baptyści]
• Rev. Nicole Diroff[Zjednoczony Kościół Chrystusa, Protestanci, kobieta pastor]
• Dr. Rahul Deepankar [Buddysta]
• Mr. Kirit Daftary[Dżainizm]
• Ms. Phyllis Curott[Wicca]
• Dr. Lawrence Carter [ordynowany Baptysta, ]

Czy widzisz co oni robią? A później dziwisz się ze nie dociera, gdy mówisz im ze coś jest nie tak! |
Tylko słyszysz: to nie miłość! To nie szacunek! Ja ci powiem skąd to pochodzi! Połączone siły 
fałszywych religii mamroczą i wysyłają demony zwiedzenia aby przekonały cały świat o potrzebie 
jednego, ogólnoświatowego rządu i o równości tego co Jezus nigdy nie nazwie wronym! Dziś 
uchodzić będziesz za ultrasa, terrorystę, skrajnego, zacofańca itd. jeśli odważysz się głosić Słowo i 
przeciwstawić się nowo powstającemu reżimowi!

Tak, jesteśmy świadkiem budowania przed naszymi oczami nowego, innego niż wszystkie 
dotąd reżimy! 

Jakie demony wysyłają? Guanyin -demon współczucia , Awalokiteśwara itd. Oni modlą się aby 
ludzie przyjęli wartości NLS! Nowego Ładu Społecznego!

 
Novus Ordo Seclorum!Nowy porządek bez Jezusa!

Teraz w styczniu, jak i co roku, zbiorą się przedstawiciele rożnych denominacji by na czele z 
katolicyzmem wysyłać kontrolujące modlitwy na braci i siostry Protestanckie. Stad Bóg dziś mówi- 
walczcie duchowo, bądźcie wojownikami modlitwy! Gromcie i związujcie demony i 
zwierzchności!

3 http://www.parliamentofreligions.org/index.cfm?n=1&sn=7  
http://www.parliamentofreligions.org/index.cfm?n=1&sn=7
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Tydzień Modlitw o 'Jedność 'Chrześcijan[2014] 4zacznie się i ślepcy będą modlić się wbrew woli 
Jezusa! Zauważ, ze oni nie modlą się aby Bóg przekonał ludzi do powrotu do ponad naturalnego i 
Biblijnego Chrześcijaństwa! Gdzie tam! Hasła papieskie tzw Światowej Rady Kościołów, 
zarządzanej po cichu przez Watykan, są:

• równość
• szacunek
• tolerancja
• jedność

„pojednanie, dialog, zrozumienie, tolerancja, szacunek, ekumenizm, jedność w różnorodności. ”

„Czy Chrystus jest podzielony?” Pytanie jest takie: czy te 'kościoły ' maja nauki Chrystusa z Biblii? 
Brak chrztu w Duchu Świętym? Tak. Stoją przeciwko II Przykazaniu? Tak. Czy katolik, jest 
świętym? Czy arcybiskup promujący pedalstwo za pulpitem jest święty? My wiemy, ze katolik 
może zostać świętym...po śmierci...jeśli był wyjątkowym bałwochwalca! Czy pedofilia katolicka 
czyni katolicyzm swietym?

„Zróżnicowane społeczności?” Za czasów Pawła chodzili i mówili, ze jak się nie obrzezasz, to nie 
możesz iść do nieba! Czy Paweł chodził z nimi, mówiąc: jedność w 'różnorodności'? Nie- mówił : 
pleciesz herezje!

„Dary duchowe”? Czy Baptyści mówią na językach i maja choć jeden z 9 darów duchowych? 
Katolicy maja demoniczne manifestacje: matula demoniczna pokazuje im się na gruszy, z posagu 
leje się krew, zjawa unosi się nad budynkiem. I to nazywasz 'darami'? Dar bałwochwalstwa? Dar 
nieposłuszeństwa?

„Przyjaźń”. Czy Chrystus kazał przyjaźnić się z bałwochwalstwem? A może będąc atakowany 
przez faryzeuszów, ze używa sil ciemności do wypędzania demonów [Baptystyczne korzenie] 
pozostawał z nimi w przyjaźni? Musicie poczytać Biblie! 

„Pokój i jedność” . Czy Paweł, widząc pogan jak czcza figurki w Atenach, pobiegł i mówił: 
zawiążmy rade ekumeniczna? Bynajmniej NIE! Był poruszony widząc ogrom bezbożnego 
pogaństwa! Jedność z bluźniercami Duchowi Świętemu? Chyba się wam poprzewracało w 
głowach! Apostaci! Złoczyńcy! Plujący na łaskę Chrystusa i dary Ducha Świętego! Wy idziecie do 
piekła, nie do nieba! Chyba,ze porzucicie kłamstwo! Chyba, ze przyjdziecie do prawdziwej 
Ewangelii w Duchu I Prawdzie!

„Należymy do Chrystusa?” Ale do którego? Tego 'innego' czy tego z Biblii? Inny Chrystus odrzuca 
chrzest w Duchu Świętym i nazywa każdy cud: od diabla. Inny Chrystus obraca korale i nosi 
kawałek ustruganego pniaka i mówi: chwała 'bogu', [inny]'jezus' jest uwielbiony!
Jeśli nie należysz do Chrystusa z Biblii, który czyni cuda, to należysz do innego- do antychrysta i 
twoim końcem jest ogień nieugaszony, spierzchłe, bałwochwalcze i bluźniercze, wyschnięte z 
pragnienia usta!

POKUTUJCIE i WYJDZCIE OD NICH!

„Razem głosimy Ewangelie”. Ale znów- jaka 'ewangelie'? To ze ktoś nazwał coś 'ewangelia' jeszcze 
nic nam to nie mówi! Jezus głosił Ewangelie Królestwa w mocy i ….wychodziły demony, chorzy 
zostali uleczeni nie przez doktora ale przez moc Ducha! Jaka ewangelie? Paweł mówił: porzućcie 

4 http://www.ctbi.org.uk/pdf_view.php?id=889  
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nieme bałwany! Jeśli głosisz inna ewangelie, to wiedz... ze anatema jest nad tobą! Anatema nad 
Watykanem, anatema nad Baptystami śmiejącymi się z darów Ducha, anatema nad promotorami : 
innego Chrystusa, innego ducha i innej ewangelii. 

Tylko szczera pokuta i odrzucenie herezji może ja zmyć! Czas jest rozważyć: z tłumem do piekła 
czy z jednostkami do nieba?

Marcin Luter, w mocy Ducha Świętego stanął i ogłosił, ze papież to antychryst, i ze katolicyzm to 
fałszywą religia! Po kilkuset latach, porzucili nauki Słowa Bożego i moc, a czcza pojęcia, nazwy, 
puste gadki, które przeczą Słowo Bożemu!

Zdrada! Zdrada! Zdrada!

Pamiętajcie, ze powstanie Lutra, to tez część naszego dziedzictwa! Gdyby nie Reformacja, 
ślęczał byś bracie u księdza w komży! Nie miałbyś nigdy dostępu do Biblii! Czy to doceniasz?

Wróg wchodzi do kościołów a te...milczą. Uśmieszek, głupi wyraz twarzy, wypada się odezwać? 
No ale lata straszenia,ze nie można strofować herezji...wydaja owoce. Wróg podkradł się 
niepostrzeżenie, gdy kościół osiadł na laurach i zasnął...utulony wata cukrowa, tytułami, mądrością 
od bozi! Obudźcie się! Wstańcie bracia! Nie spijcie! Nie tylko Jezus blisko ale... wróg jest pod 
drzwiami! Co wy robicie?

Czy zdajecie sobie sprawę z tego,ze w dzisiejszych czasach bombardowanie przyjdzie nie tylko z 
okultyzmu, ale i każdej fałszywej religii! Stad Bóg w ostatnich latach bije na alarm- aby nauczać o 
okultyzmie, o jego zagrożeniach oraz aby czynnie brać udział w walce duchowej! Inaczej, wielu 
pójdzie w zwiedzenie!

O ten reżim, jeśli nie przyjdzie Boży sad, będzie gorszy od Hitlera, Stalina i Lenina razem 
wziętych! Normalność i Biblijnosc to nietolerancja, wróg, zagrożenie, niepożądane wartości, próba 
ich ośmieszenia, represje! Tu się wykaże wiara świętych! Tu się wykaże czy prawdziwie wierzysz 
Jezusowi i poznałeś przez te lata Słowo oraz Biblijne Chrześcijaństwo. Jak czytałeś Pismo, to 
zobaczysz, ze wielu się zgorszy. Dziś musisz zatem wrócić do Słowa i do życia w Mocy Ducha! 

Wielu już poszło do kompromisu! Popatrz na te żałosne zespoły typu TGD, SZCZESNIAK, 
KOLAH czy MATE.O. Oni robią dla Nowego Ładu Społecznego i NIKT NIC NIE MOWI!

Lata śmiania się z walki duchowej i wyrzucania demonów, zdrowych nauk Biblii przynoszą dziś 
owoce w wielu zborach! Jeśli polegasz na zborze, pastorze itd. to jeśli przyjdzie czas reżimu, to 
możesz albo się zgorszyć, i grozić niebu, albo pójść za naciskiem pastora, który kupił oszustwo, 
bądź... stanąć odważnie w wierze i powiedzieć : NIE! Stanąć na ulicach, wśród zaślepionych 
tłumów i lśnić Jezusem!  Ku Jego chwale!



 
Co wy robicie? Jezus, TYLKO ON JEST PANEM!

Organizacja Narodów Zjednoczonych popiera i promuje dialog między religiami, organizując 
Światowy tydzień harmonii między wiarami świata- The World Interfaith Harmony Week.5 Po 
raz pierwszy zaproponowano go w 2010 r przez Muzułmanina, potomka Mahometa w 43. 
pokoleniu6, Króla Abdullaha II !

„Od ponad 50 lat, Światowa Rada Kościołów, za pośrednictwem Komisji Spraw 
Międzynarodowych Kościoła (CCIA), utrzymywała stałą i aktywną obecność w ONZ 7”

„Od 19658 roku Połączona Grupa Robocza/ Wykonawcza (JWG), współfinansowana przez 
Światową Rade Kościołów[WCC] i Kościół Rzymsko Katolicki[RCC], spotykała się 
regularnie w celu omówienia kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania 
oraz wspierania współpracy. Posiedzenia plenarne odbywają się raz w roku, grupa zarządu 
zbiera się dwa razy między posiedzeniami. Amerykański dyrektor programu WCC "WCC i 
ruch ekumeniczny w 21 wieku" służy jako wpół-sekretarz dla JWG i pomaga koordynować 
kontakty między rada a działami Watykanu przez  Papieska Rade ds. Popierania  Jedności 
Chrześcijan (PCPCU) ”

„Z biegiem lat UE zawiązała silne relacje z ONZ9. ”

Diabeł przyporządkował lokalne organizacje zwiedzenia. One pracują w każdej religii. U 
Protestantów, zwodziciel nazywa się Światowa Rada Kościołów, z polska siecią: Krajowa Rada 
Ekumeniczna!

Szaleni naukowcy pracują dziś nad technologiami aby usidlić każdego mieszkańca tej ziemi! Im 
zależy aby dobrać się do twojego DNA10, oni chcą mieć próbki twojego ciała by cie 
zestandaryzować w bazie danych! Oni pracują nad modelem mózgu, by stworzyć doskonała 

5 http://worldinterfaithharmonyweek.com/  

6 http://pl.wikipedia.org/wiki/Abd_Allah_II_ibn_Husajn  

7 http://www.wcc-coe.org/wcc/what/international/wcc-un-e.html  

8 http://www.oikoumene.org/en/what-we-do/jwg-with-roman-catholic-church  

9 http://eeas.europa.eu/organisations/un/index_en.htm  
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10 http://pl.wikipedia.org/wiki/Projekt_poznania_ludzkiego_genomu  
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kontrole umysłu. Znając twoje myśli, będą próbować to zmienić, bądź elektronicznie wciskać ci ich 
myśli jak 'system reformacyjny nowego ładu świata'! 

Odciski palców, to przeżytek! To nie tylko kamery na każdym rogu ulicy! 

Klonowane zwierzęta na farmie w sklepach, wszczepianie genów zwierząt do człowieka by go 
'poprawić', mięso in-vitro, klony ludzkie, sztuczne łono, aby pedały mogły się 'rozmnażać'!

Inżynieria genetyczna- zmodyfikowane genetycznie zboża[już dziś], spersonalizowana medycyna 
[na podstawie DNA], zwierzęta specjalnie hodowane na przeszczepy i organy dla... ludzi!

Sztuczny mozg, kontrolowanie komputera za pomocą myśli, biometryka.

Biometryka zajmuje się identyfikacja osoby poprzez jego charakterystyczne cechy. Czytanie z 
fizycznego kształtu ciała: 

• odciski palców[dziś]
• rozpoznanie twarzy
• DNA-Pobrane DNA ma być użyte dla identyfikacji chorób genetycznych pracownika i 

niepożądanych cech! 

• odcisk linii dłoni

 
• geometria reki- identyfikacja za pomocą kształtu dłoni.



 
• zapach ciała
• rozpoznanie tęczówki

 

• skaner tęczówki dla identyfikacji danego człowieka

 
Może być to użyte przy ubieganiu się o dowód osobisty albo np. prawo jazdy! Po co im te dane? 

Wg Wikipedii11, Ameryka chce dzielić się biometrycznymi danymi z...innymi krajami. Ludzkość 

11 http://en.wikipedia.org/wiki/Biometrics#Current.2C_emerging_and_future_applications_of_biometrics  
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zmienia się w świnki doświadczalne, nie tylko zmierzone, zważone, sfotografowane, ale także 
osobiste dane jak DNA, linie papilarne, kształt ciała, itd. maja być pobierane. Nowy Lad Światowy 
może stworzyć wielka bazę danych, z KAZDYM mieszkańcem ziemi. Stanie przed hitlerowcami w 
celu oględzin to w porównaniu z tym wizyta na basenie!

 
Inspekcja

 
To dla dobra ludzkości!12

Co ciekawe, 1 mld ludzi wzięło udział w Programach Biometrycznej Identyfikacji13! To nie 
tylko plastikowe karty! Czyżbyśmy zmierzali w stronę znaku bestii?

12 Fotografia z gazety The Guardian: http://www.telegraph.co.uk/science/science-news/3540339/How-Hitler-
perverted-the-course-of-science.html

13 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Biometric_map.png  
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Okultystyczny wpływ demonów

Czytając artykuły na temat szamanizmu, natrafiłem na bardzo ciekawy rozdział pt: Szamanizm i 
seks.14 To otwiera oczy na temat tego co chcą dziś demony zrobić z płcią człowieka! 

Biblia, w ks Powtórzonego Prawa tak pisze:

„Kobieta nie będzie nosiła ubioru męskiego, a mężczyzna nie ubierze szaty kobiecej, gdyż 
obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. ”22:5

„Niech nie bierze niewiasta na się szat męskich, ani niech się nie obłóczy mąż w szatę 
niewieścią; albowiem jest obrzydliwością Panu, Bogu twemu, kto by to czynił. ”[Gdanska]

„Niewiasta w męskiem ubierze niechaj nie chodzi, ani też mąż szat niewieścich na się 
obłóczy, abowiem to jest brzydliwym przed Panem, Bogiem twoim, ktoby jedno tak czynił. 
”Brzeska

Dziś demony, które inspirują tego typu zboczone zachowania, wpychają się na ludzi już od małego! 
Na zachodzie, chcą stworzyć zabawki które nie są specyficzne dla płci! To samo ma się tyczyć 
ciuchów oraz kolorów! Stad widzisz gościa w różowych strojach!

Dlaczego? Aby zniszczyć psychikę i otworzyć ich na działanie zboczonych demonów! Aby 
sztucznie wykreować pedała i lesbijkę! 

Oto moda, która popychają pedalscy, unijni projektanci:

http://www.ragazzafashion.pl/media/products/b0a53eb47130ba5e0e7bde5fdaa6000f/images/thumbn
ail/big_koszula_slim_10_.jpg?lm=1372367988

http://pilnaspinta.lt/10206-thickbox_default/vyriski-marskiniai-2795000.jpg

http://csimg.webkupiec.pl/srv/PL/29070386419/T/340x340/C/FFFFFF/url/4112-1-koszula-maska-
slim-fit.jpg

http://www.yourstyle.pl/galerie/d/dopasowana-koszulka-mesk_11300.jpg

http://media4.tchibo-
content.de/newmedia/art_img/MAIN/50e5571b1f1c7e96/images/28937_b1_pv.jpg

Powiedzcie mi: kto założy takie ciuchy? Otwórzcie oczy?

Jeśli stroją dziewczynkę jak chłopaka, to chcą jej popsuć życie! Jeśli małego bobasa ubierają jak 
dziewczynka,  i hodują na głowie kobiece loczki, to to otwiera ich na inwazje demonów!

Rodzice obudźcie się i nie dajcie skrzywdzić waszych dzieci!

14 http://www.sacred-texts.com/sha/sis/sis08.htm  
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W artykule pisało,ze są pewne etapy przeobrażenia szamana w …. kobietę! W poprzednich 
publikacjach pisałem o wielu z nich!

Publikacja pod linkiem jasno stanowi, ze to 'duchy' nakazały szamanowi aby ubrał się w te ciuchy, 
dla rzekomych 'korzyści'!

1 etap- zawiązywanie warkoczyków jak kobieta
2 etap- Zmiana stroju- osoba która chorowała, otrzymała zalecenie 'od duchów' aby zmienić strój w 
celu ustąpienia symptomów! Strój zwal się : kimiqai.
3 etap-Zmiana zwyczajów charakterystycznych dla danej płci. Gościu brał się za szydełkowanie, 
lub skrobaczkę do skory! Zamiast być głowa domu i polować na zwierzynę! Zaadresuje to poniżej 
co może wielu zbulwersować!
4 etap- gościu zaczyna czuć ze jest 'kobieta'

Tylko Biblia umożliwia ludziom powrót do stanu, gdzie widać co jest normalne a co nie! Dziś 
promują styl: uniseks, chcą obalić pleć bądź wprowadzić 'coś po środku'! Jest w tym cel i ukryty 
plan! Czy mężczyźni dziś noszą fryzury jak kobiety? No popatrz na ulicy!

Popatrz na domy mody, i to co tam sprzedają ! Można zwymiotować! Mężczyźni noszą włosy do 
pasa, czasem nie wiadomo co to! 

 
Kucyki jak panienka!



 
Kradną style fryzur!

Kiedy mężczyźni zakładają ciuchy kobiet? Np podczas kolędowania, podczas studiów, w teatrze, w 
TV, komicy itd.!

A co jeśli chodzi o zamianę rol? Dzisiaj chcą aby kobieta szla do pracy a mężczyzna siedział w 
domu z dziećmi. Kobietę umieszczają za pulpitem aby dyrygowała banda mężczyzn! Mamy 
promocje ciuchów męskich u kobiet! Rozejrzyj się w kolo. Krótkie, męskie fryzury goszczą na 
głowach wielu kobiet!

Co jeszcze obserwujemy? Magazyny dla 'mężczyzn' pisane chyba przed pedałów, promują 
nazbytnia pielęgnacje mężczyzn! Ci stroją się przed lustrem, pielęgnują paznokcie, wypachniaja się 
jak kobiety. Co to ma znaczyć? Promują mężczyznę typu- 'miękki'- metroseksualny! 

Niektóre spodnie 'dla mężczyzn' wyglądają jak te dla kobiet? Zauważyłeś to, czytelniku? Ja mam 
nerwy jak takie widzę! 

To jest ukryty plan illuminatow! Jeśli facet staje się jak kobieta, to nikt im nie stanie na 
przeszkodzie! Pedziowaty gość, nigdy nie będzie walczył za rodzina! On będzie 'wrażliwy'. Nie 
stanie przeciwko herezjom w kościele. Będzie eunuchem, którym można pomiatać! Pedziowaty 
Herod zawsze ma nienawiść na Jana Chrzciciela! Pedziochowaty Achab, płacze na podusi u zony, 
ale nie stanie jak mężczyzna za Biblia i Jezusem! Skonfrontowany przez Słowo, będzie narzekał, ze 
Pan Bóg 'dal mu tak ciężkie nakazy', będzie 'głosił o miłości' bez Prawdy!

Pastor Achab, u niego zona rządzi w domu. Ona mówi co ma głosić. On jej się nigdy nie 
sprzeciwia. Jezebel nosi spodnie. Achab ma duchowa kieckę i warkoczyki i dba zeby mu nic tego 
nie rozwiało. Gdy Nabot po męsku mówi mu : NIE! Ahab płacze, jak go 'brat potraktował'! Achab 
to był zniewieściały królewicz! Demony którym służył- jak Baal, powodowały taki stan w nim! 

Zniewiescialki za kazalnica głoszą: MILOSC! MILOSC!



 
Oto 'ewangelia ' dzisiejszego dnia!

Dziś głoszą, jak mąż ma podobać się zonie. Nie można głosić- ze zona ma być posłuszna 
mężczyźnie! Bracia powinni zaangażować się w męskie dyscypliny: wyganianie demonów, walkę 
duchowa! Nie siedzieć na 'konferencjach' dla kobiet, które poruszają emocje, ciało i kto co czuje! 
Do diabla z czuciami- mamy chodzić w wieże!

Mężczyzna który nigdy nie mówi NIE swojej kobiecie... to zniewieściały eunuch! Bracia, mamy 
być głową domu i stać w odwadze! To co ze ekumenia wali oknami, stańcie każdy w swoim domu i 
zborze, ulicy i stójcie odważnie głosząc przeciwko planom tych demonów!

Nie bądźcie mazgajami, rozczulającymi się gapami! Jeśli zona chce rządzić i nie chce słuchać 
męża, po prostu jest w buncie! 

Na zakończenie inny ciekawy cytat, który znalazłem w tym artykule, który powinien dać wam 
wiele do myślenia: [a jak nie, to zgłoś się na uwolnienie od demonów, które JUZ zaślepiły twoja 
głowę!]

„Kiedy Delawarowie zostali zdenacjonalizowani przez Irokezów, i zabroniono im iść na 
wojnę, zostali oni, wg Indian, uczynieni kobietami. Stad ograniczyli się do zajęć 
odpowiednich kobietom[!]”

„Celem takiego traktowania było osłabienie do punktu niewieszczenia wrogów trzymanych 
w niewoli lub uległości aby zminimalizować łobuzerstwo przeciwko tym co ich podbili do 
minimum”

"Niewolnik przebywał/ zostawał w domu z kobietami. . . robił prace domowe na równi z 
kobietami...ścisła współpraca z kobietami... produkuje zniewieściałość u mężczyzny, przez 
efekt domina. Trzymaj go z kobietami, umieścić ich ubrania na nim, a on nie jest już 
niebezpieczny, jeśli pozostaje wrogi,  możesz go użyć  w zawodach dostosowanych do kobiet. 
”



To właśnie chce UE i ONZ narzucić na społeczeństwo!  

„Przeobrażony [w kobietę ] szaman...'miękki' ma specjalnego protektora pośród duchów, 
który zwykle gra role 'duchowego męża'... [a szaman] jest [zona], przez która komunikuje 
rozkazy...”

Ten rudział porusza tez przykład kobiety, która z 'nakazu duchów' obcięła włosy, włożyła na siebie 
ciuchy faceta i zaadoptowała męską wymowę, w krótkim czasie nauczyła się jak posługiwać się 
włócznia i jak strzelać ze strzelby. Znalazła młodą kobietę by ja poślubić...

Jeszcze nie zwymiotowałeś?  Czy widzisz, ze to właśnie ma miejsce w społeczeństwie. Te ruchy 
typu: feminizm, 'rewolucje' seksualne, i inne diabelskie filozofie!

Pokutuj przed Panem Jezusem, jeśli poddawałeś się pod te fałszywe ruchy- typu ekumenia, 
fałszywą ewangelia 'miłość bez Prawdy' czy dałeś się zwieść promocjami zboczeńców z UE oraz 
ONZ!

Jezus jest jedyna nadzieja tego świata. Musimy stanąć i modlić się aby Bóg popsuł fałszywe 
jedności i pokazał na światło dzienne zło katolicyzmu, promotorów ekumenii u Charyzmatyków i 
Zielonoświątkowców oraz aby ludziska ocknęli się do tego co na nich ukryty rząd chce wcisnąć!

Tu nie ma żartów! Jeśli chcesz by twoje dzieci żyły w obmierzłym świecie pełnych nienormalności 
i bezbożności, to siedź dalej i nic nie rób! Chodź do swojego zboru, tańcuj  a potem żyj jak świat!

Jeśli jednak chcesz widzieć przyszłość, która nie jest pod demonicznym reżimem, to czeka ciebie i 
mnie walka duchowa o dusze ludzi i aby zatrzymać i stłumić demony i działaczy demonicznych, 
aby Bóg im pokrzyżował szyki, a jeśli nie będą chcieli pokutować, to aby ich wyeliminował!

Walka duchowa i uwolnienie to nakaz od Jezusa dla mężczyzn i kobiet! Mężczyźni muszą stać na 
czele domu, a kobiety muszą się poddać pod prowadzenie męża i Ducha Świętego! Niektóre, jak 
Biblia pisze- burza dom swoja głupota! A to jest anty świadectwo dla Pana Jezusa, który cie zbawił!

Żyjemy w czasach wojny, nie pokoju! Oczywiście ekumeniczni bzdeciarze, i uśmiechnięci 
miłośnicy nigdy nie wezmą się za męska robotę. Możesz czekać, aż pastor Achab, się zmieni! On 
myśli tu o następnej konferencji pt: jak mężczyzna musi się zmienić i jak kobieta ma rządzić! To 
ślepi przewodnicy ślepych! I jak się okazuje: mamy wielu ślepców w dzisiejszych czasach!

Znaj Boga dla siebie, znaj Biblie dla siebie, aby żaden człowiek nie mógł cie zrobić 'słodką mowa' 
syczącego lucyfera w wężowej skorce!

Jeśli nie przyjeles jeszcze Zbawiciela- Jezusa Chrystusa, to teraz jest odpowiedni czas. Bóg mówi: 
oto teraz dzień zbawienia! Wołaj: Panie Jezu, wiem ze umarłeś za mnie na krzyżu, 2000 lat temu z 
powodu miłości do mnie! Chcesz mnie wyciągnąć z barłogu mojego grzechy i powiedziałeś mi dziś 
prawdę! Wiem, ze się troszczysz o mnie. Wyznaje Ci moje grzechy.....................................................

Obmyj je teraz Twoja święta krwią. Dzięki ze mi wybaczyłeś. Dzięki za zbawienie, za to ze stałem 
się Twoim dzieckiem! Napełnij Mnie Duchem Bożym, obietnica dla wszystkich Chrześcijan! Niech 
popłyną języki ognia, obdarz mnie darami ducha! Prowadź mnie i uczyń naczyniem dla Twojej 
chwały. Chce się zapisać do walki z wrogiem! Jezus, ty prowadź, jako Dowódca Armii ! 

Chwała Bogu! Amen!



Literatura przebudzeniowa na TERAZ. 

Większość informacji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spróbuj i poznaj dziś prawdę, a następnie 
zostań wojownikiem modlitwy i zagorzałym głosicielem Biblijnych nauk, w połączeniu ze znakami 
i cudami!

Tajne plany ekumenii:

Ekumenia odsłona Pierwsza

http://www.scribd.com/doc/54709754/Ekumenia-odslona-Pierwsza

Ekumenia odsłona druga 2

http://www.scribd.com/doc/50145712/Ekumenia-odslona-druga-2

Ekumenia odsłona 3-Plany Ekumenii Wyłożone jak na tacy-2013

http://www.scribd.com/doc/122316600/Ekumenia-ods%C5%82ona-3-Plany-Ekumenii-Wy
%C5%82o%C5%BCone-jak-na-tacy-2013

Baal Polski Czyli Eliasz Tańcujący z Bałwanami

http://www.scribd.com/doc/50145562/Baal-Polski-Czyli-Eliasz-Tancujacy-z-Balwanami

2000 lat Krucjaty przeciwko Biblii

http://www.scribd.com/doc/50145245/2000-Krucjaty-przeciwko-Biblii

Zloty Cielec Nadchodzi-Ekumenia w KZ

http://www.scribd.com/doc/54710406/Zloty-Cielec-Nadchodzi-Ekumenia-w-KZ

Ostrzeżenie dla globalistów i zwolenników Nowego Porządku Światowego

http://www.scribd.com/doc/147991586/Ostrze%C5%BCenie-dla-globalistow-i-zwolennikow-
Nowego-Porz%C4%85dku-%C5%9Awiatowego

Inicjatywa 2045- Nowe Oblicza Antychrysta I Planu Lucyfera.

http://www.scribd.com/doc/147803919/Inicjatywa-2045-Nowe-Oblicza-Antychrysta-I-Planu-
Lucyfera

Bilderberg 2013- Tajne spotkanie szych z Europy oraz Ameryki. Globalizm i droga do Nowego 
Ładu Światowego pod cało-światowym rządem Antychrysta

http://www.scribd.com/doc/146120388/Bilderberg-2013-Tajne-spotkanie-szych-z-Europy-oraz-
Ameryki-Globalizm-i-droga-do-Nowego-%C5%81adu-%C5%9Awiatowego-pod-ca%C5%82o-
swiatowym-rz%C4%85dem-Antychrysta
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Odnowa w Duchu Świętym. Wielkie zwiedzenie, tajna bron katolicyzmu.

http://www.scribd.com/doc/73756468/Odnowa-w-Duchu-%C5%9Awi%C4%99tym-Wielkie-
zwiedzenie-tajna-bron-katolicyzmu

Polska Rada Ekumeniczna

http://www.scribd.com/doc/62094645/Polska-Rada-Ekumeniczna

Czary katolicyzmu

http://www.scribd.com/doc/54775433/Czary-katolicyzmu

Ogólnoświatowy spisek zboczeńców:

Rodzina i płeć pod atakiem- Produkcja odmieńców.

http://www.scribd.com/doc/188994047/Rodzina-i-p%C5%82e%C4%87-pod-atakiem-Produkcja-
odmie%C5%84cow

Demolowanie Argumentów Propagandy 

http://www.scribd.com/doc/187341307/Demolowanie-Argumentow-Propagandy-LGBT

Mit o Orientacji Seksualnej

http://www.scribd.com/doc/187044298/Mit-o-Orientacji-Seksualnej

A gdzie był Rząd I Kościół w Sodomie I Gomorze

http://www.scribd.com/doc/151528419/A-gdzie-by%C5%82-Rz%C4%85d-I-Ko%C5%9Bcio
%C5%82-w-Sodomie-I-Gomorze

Farsa i fałszywa logika ułomnych

http://www.scribd.com/doc/130216025/Farsa-i-fa%C5%82szywa-logika-u%C5%82omnych

Dzień dziękczynienia Bogu za stworzenie i normalność[obrazki]

http://www.scribd.com/doc/129144468/Dzie%C5%84-dzi%C4%99kczynienia-Bogu-za-stworzenie-
i-normalno%C5%9B%C4%87-obrazki

Restauracja Chick-Fil-A staje za Biblijną definicją małżeństwa

http://www.scribd.com/doc/101952084/Restauracja-Chick-Fil-A-staje-za-Biblijn%C4%85-definicj
%C4%85-ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwa
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Bojkot szminki dla mężczyzn ver.2

http://www.scribd.com/doc/100601134/Bojkot-szminki-dla-m%C4%99%C5%BCczyzn-ver-2

Trzecia kabina w toalecie To powinno wywołać oburzenie vol2

http://www.scribd.com/doc/93225333/Trzecia-kabina-w-toalecie-To-powinno-wywo%C5%82a
%C4%87-oburzenie-vol2

Słynna Tenisistka Występuje Przeciwko Perwersji

http://www.scribd.com/doc/78946462/Slynna-Tenisistka-Wystepuje-Przeciwko-Perwersji

Agenda zboczenia obnażona vol.2.1

http://www.scribd.com/doc/67602629/Agenda-zboczenia-obna%C5%BCona-vol-2-1

 Uwolnienie od demonów:

Uświęcenie I uwolnienie snów

http://www.scribd.com/doc/111003559/U%C5%9Bwi%C4%99cenie-I-uwolnienie-snow

Wyganianie demonów w Ruchu Zielonoświątkowym

http://www.scribd.com/doc/83364480/Wyganianie-demonow-w-Ruchu-Zielono%C5%9Bwi
%C4%85tkowym

Podstawy uwolnienia dla Chrześcijan_kompendium wiedzy na temat wyrzucania demonów

http://www.scribd.com/doc/79023852/Podstawy-uwolnienia-dla-Chrze%C5%9Bcijan-kompedium-
wiedzy-na-temat-wyrzucania-demonow

Zombie w Kościele Chrześcijańskim

http://www.scribd.com/doc/78780199/Zombie-w-Kosciele-Chrzescijanskim

Przekleństwo katolicyzmu

http://www.scribd.com/doc/62230210/Przeklenstwo-katolicyzmu

A Gdzie Biblia Mówi Ze Chrześcijanin Może Mieć Demona

http://www.scribd.com/doc/62166482/A-Gdzie-Biblia-Mowi-Ze-Chrzescijanin-Moze-Miec-
Demona

Gdzie Nauczyć Sie Uwalniania Od Demonów

http://www.scribd.com/doc/61692836/Gdzie-Nauczyc-Sie-Uwalniania-Od-Demonow-Cz-1

http://www.scribd.com/doc/61692836/Gdzie-Nauczyc-Sie-Uwalniania-Od-Demonow-Cz-1
http://www.scribd.com/doc/62166482/A-Gdzie-Biblia-Mowi-Ze-Chrzescijanin-Moze-Miec-Demona
http://www.scribd.com/doc/62166482/A-Gdzie-Biblia-Mowi-Ze-Chrzescijanin-Moze-Miec-Demona
http://www.scribd.com/doc/62230210/Przeklenstwo-katolicyzmu
http://www.scribd.com/doc/67602629/Agenda-zboczenia-obna%C5%BCona-vol-2-1
http://www.scribd.com/doc/78780199/Zombie-w-Kosciele-Chrzescijanskim
http://www.scribd.com/doc/78946462/Slynna-Tenisistka-Wystepuje-Przeciwko-Perwersji
http://www.scribd.com/doc/79023852/Podstawy-uwolnienia-dla-Chrze%C5%9Bcijan-kompedium-wiedzy-na-temat-wyrzucania-demonow
http://www.scribd.com/doc/79023852/Podstawy-uwolnienia-dla-Chrze%C5%9Bcijan-kompedium-wiedzy-na-temat-wyrzucania-demonow
http://www.scribd.com/doc/83364480/Wyganianie-demonow-w-Ruchu-Zielono%C5%9Bwi%C4%85tkowym
http://www.scribd.com/doc/83364480/Wyganianie-demonow-w-Ruchu-Zielono%C5%9Bwi%C4%85tkowym
http://www.scribd.com/doc/93225333/Trzecia-kabina-w-toalecie-To-powinno-wywo%C5%82a%C4%87-oburzenie-vol2
http://www.scribd.com/doc/93225333/Trzecia-kabina-w-toalecie-To-powinno-wywo%C5%82a%C4%87-oburzenie-vol2
http://www.scribd.com/doc/100601134/Bojkot-szminki-dla-m%C4%99%C5%BCczyzn-ver-2
http://www.scribd.com/doc/111003559/U%C5%9Bwi%C4%99cenie-I-uwolnienie-snow


Leszek Mocha o wyganianiu demonów

http://www.scribd.com/doc/61688873/Leszek-Mocha-o-wyganianiu-demonow-UPDATE

Synowie Skewasa

http://www.scribd.com/doc/59688172/Synowie-Skewasa

Zdolny wyrzucić Schizofrenie

http://www.scribd.com/doc/54777858/Zdolny-wyrzucic-Schizofrenie

Świadectwo byłego katolika

http://www.scribd.com/doc/54777662/Swiadectwo-bylego-katolika

Diabeł Zwycięża Papieża w Bitwie Egzorcyzmu

http://www.scribd.com/doc/54777446/Diabel-Zwycieza-Papieza-w-Bitwie-Egzorcyzmu

Czy Chrześcijanie Maja Chodzić Do Psychiatry

http://www.scribd.com/doc/54777410/Czy-Chrzescijanie-Maja-Chodzic-Do-Psychiatry

Chrześcijanie a medycyna

http://www.scribd.com/doc/54777293/Chrzescijaniea-medycyna

Czy naprawdę Bóg uzdrawia tylko niektórych ludzi 2

http://www.scribd.com/doc/191514118/Czy-naprawd%C4%99-Bog-uzdrawia-tylko-niektorych-
ludzi-2

http://www.scribd.com/doc/191514118/Czy-naprawd%C4%99-Bog-uzdrawia-tylko-niektorych-ludzi-2
http://www.scribd.com/doc/191514118/Czy-naprawd%C4%99-Bog-uzdrawia-tylko-niektorych-ludzi-2
http://www.scribd.com/doc/54777293/Chrzescijaniea-medycyna
http://www.scribd.com/doc/54777410/Czy-Chrzescijanie-Maja-Chodzic-Do-Psychiatry
http://www.scribd.com/doc/54777446/Diabel-Zwycieza-Papieza-w-Bitwie-Egzorcyzmu
http://www.scribd.com/doc/54777662/Swiadectwo-bylego-katolika
http://www.scribd.com/doc/54777858/Zdolny-wyrzucic-Schizofrenie
http://www.scribd.com/doc/59688172/Synowie-Skewasa
http://www.scribd.com/doc/61688873/Leszek-Mocha-o-wyganianiu-demonow-UPDATE

