
Peaches Geldof- Otwarte drzwi i
szukanie tam gdzie nie trzeba

„Bojaźń Pana przedłuża życie, lecz lata bezbożnego skracają się. (28) Oczekiwanie sprawiedliwych przynosi radość, lecz 
nadzieja bezbożnych wniwecz się obraca. (29) Pan jest twierdzą dla tego, kto postępuje nienagannie, lecz zgubą dla tych, 
którzy czynią nieprawość. (30) Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje, lecz bezbożni nie będą mieszkali na ziemi. (31) Usta 
sprawiedliwego tryskają mądrością, lecz język przewrotny będzie wyrwany. (32) Wargi sprawiedliwego wypowiadają to, co 
jest miłe, lecz usta bezbożnych tylko to, co jest przewrotne. ”Ks. Przysłów 10 
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Wstęp
Peaches Geldof odeszła w niesamowicie młodym wieku 25 lat! Policja nie ma odpowiedzi i jest w 
trakcie ustalania przypuszczalnych przyczyn. Wg Daily Star1 policja będzie badać trzy [wg nich] 
możliwości:

• Naturalna przyczyna

• Przedawkowanie 

• Sama to zrobiła

Oczywiście świat nie ma odpowiedzi. Ludzie przez lata bawią się okultyzmem, joga, kabała, 
chodzą do wróżek, by ich demony ogłaszały nad nimi co chcą im zrobić. Młodzi ludzie słuchają 
dziś muzyki rockowej i metalowej, myśląc ze to pozostanie bez znaczenia. 

Podczas gdy policja spróbuje ustalić te przyczyny ich sposobami, my spróbujemy pokazać jakie 
drzwi ta młoda dziewczyna otworzyła w swoim życiu, co mogło spowodować taki obrót sprawy. 

Oczywiście, może się okazać, ze rodzina będzie chciała zakryć jej prawdziwa przyczynę. 

Niech ten przykład będzie na przestrogę dla każdego, który chciałby podążać tymi ścieżkami.

1 http://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/373536/Police-search-Peaches-Geldof-s-1m-mansion-for-clues-as-they-
probe-theories-over-her-death

http://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/373536/Police-search-Peaches-Geldof-s-1m-mansion-for-clues-as-they-probe-theories-over-her-death
http://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/373536/Police-search-Peaches-Geldof-s-1m-mansion-for-clues-as-they-probe-theories-over-her-death


Rodzina
Jej ojciec to Bob Geldof2, Irlandzki kompozytor piosenek. Jej matka była Paula Yates. 3 Paula 
prowadziła w latach 80 program The Tube, który był programem muzycznym. Prowadziła również 
program zwany The Big Breakfast. 

Wspólnie maja 3 córki:

• Fifi Trixibelle (1983)
• Peaches Geldof (1989)
• Pixie Geldof (1990)

Yates zaczęła romans z Michaelem Hutchensem, liderem INXS i potem rozstała się z Bobem. Z tego
romansu narodziła się córka: Heavenly Hiraani Tiger Lily Hutchence . W 1997 Hutchense skończył 
ze sobą. Yates szukała pomocy psychiatry i w 2000 r. przedawkowała heroinę.(41 lat.)

Bob zaadoptował Tiger Lily i teraz jej nazwisko jest również Geldof! 

Matka Yates, Hélène Thornton-Bosment 4była nieobecna w jej dzieciństwie. Jej ojciec odszedł gdy 
miała 8 lat, a matka brała udział w rożnych romansach. Yates zainteresowała się seksem i heroina w
młodości. Odeszła ze szkoły w wieku 16 lat. Poślubiła Boba po 10 letnim romansie w Las Vegas w 
1986 r. Pozowała nago w magazynie Penthouse. Po odejściu Hutchinsa , Yates miała spać z jego 
prochami.

Bob Geldof

Pixie Geldof śpiewa w zespole Violet.5

Peaches miała kilka związków:

• 2008 r. Max Drummey z zespołu Chester French, który wg gazet wprowadził ja w 
zainteresowanie okultystami z O.T.O i Crowleyem

• 2012 r. Thomas Cohen z zespołu S.C.U.M

Nazwa SCUM ma pochodzić od manifestu  zwanego SCUM6, czyli manifestu napisanego przez 
feministkę w 1967 r. w którym pisze, ze kobiety powinny przewrócić społeczeństwo do góry 
nogami i wyeliminować mężczyzn. 

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Geldof#Personal_life

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Paula_Yates

4 http://www.theguardian.com/news/2000/sep/18/guardianobituaries.libbybrooks

5 http://www.telegraph.co.uk/news/celebritynews/8755899/Pixie-Geldof-doesnt-want-to-be-daddys-girl.html

6 http://en.wikipedia.org/wiki/SCUM_Manifesto

http://en.wikipedia.org/wiki/SCUM_Manifesto
http://www.telegraph.co.uk/news/celebritynews/8755899/Pixie-Geldof-doesnt-want-to-be-daddys-girl.html
http://www.theguardian.com/news/2000/sep/18/guardianobituaries.libbybrooks
http://en.wikipedia.org/wiki/Paula_Yates
http://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Geldof#Personal_life


Szukanie u szatana, czyli magia78

„Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. (19)
A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec 
wszystkich; i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła pięćdziesiąt tysięcy srebrnych 
drachm. (20) Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało Słowo Pańskie. 
”Dzieje Apost. 19 

„I nie będą już zarzynali swoich zwierząt na rzeźną ofiarę dla demonów, z którymi 
popełniają cudzołóstwo. Będzie to dla nich ustawą wieczną dla ich pokoleń. ”Ks. 
Kapłańska 17 

Oto lista książek, które Peaches miała na polce i do których zachęcała ludzi na Twitterze.

• Aleister Crowley- Gems from the equinox

• The Book of Splendours (kabała)

• Transcendental magic (Eliphas Levi)

• The mystical caballah

• Aleister Crowley- The book of lies

• Aleister Crowley- Diary of the drug fiend

• Aleister Crowley- The Law is for All

• The book of thoth

• Aleister Crowley-The holy books of thelema

• Living thelema

• Witchcraft

• Aleister Crowley- Magick

Czy to możliwe, ze Peaches otwarła drzwi na jakiegoś demona, który ja dopadł? Wbrew 
promowaniu magii w dzisiejszych czasach, wiele podręczników ostrzega, ze niewłaściwe 

7 http://www.theguardian.com/culture/shortcuts/2013/apr/15/peaches-geldof-aleister-crowley-sex-cult-oto

8 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2599517/From-Scientology-libertine-cult-Ordo-Templi-Orientis-OTO-
How-Peaches-obsessed-occult-spiritual-study.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2599517/From-Scientology-libertine-cult-Ordo-Templi-Orientis-OTO-How-Peaches-obsessed-occult-spiritual-study.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2599517/From-Scientology-libertine-cult-Ordo-Templi-Orientis-OTO-How-Peaches-obsessed-occult-spiritual-study.html
http://www.theguardian.com/culture/shortcuts/2013/apr/15/peaches-geldof-aleister-crowley-sex-cult-oto


wywołanie może spowodować straszne skutki. 

Marilyn Mason to jedna z osób z którymi umawiała się Peaches.9 Mason jest ordynowany w 
kościele szatana. 10

Promowanie zboczenia11 oraz lesbijskie12 zapędy13

„I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego 
człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; (24) dlatego też wydał ich Bóg na 
łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, (25) 
ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu 
zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. (26) Dlatego wydał ich Bóg na 
łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na 
obcowanie przeciwne naturze, (27) podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego 
obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając 
sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. ”List do Rzymian 1 

Gazety opisywały jak Peaches opalała się topless.  14 Niestety ta młoda dziewczyna dala się złapać 
w pułapkę kontroli umysłu tych zboczeńców i ich promowała. 

Dziś promują w USA i Europie nienormalne i odrażające style życia, które przynoszą szybka 
śmierć. Gazety podają, ze całowała liczne dziewczyny i chodziła z nimi za ręce. 15 Gazety podają, 
ze również zadawała się z lesbijkami grającymi w filmach obscenicznych.

9 http://metro.co.uk/2011/04/19/celebrity-pictures-of-the-day-19th-april-2-3052761/peaches-geldof-celebrates-the-
jewish-festival-passover-with-her-ex-boyfriend-eli-roth-and-marilyn-manson/

10 Ich strona potwierdza ta informacje. 

11 http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1292824/Peaches-Geldof-flies-flag-gay-marriage-wearing-feelings-
shirt.html

12 http://www.thaindian.com/newsportal/entertainment/peaches-geldof-a-lesbian_100144243.html

13 http://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/11732/Geldof-girl-joins-lesbian-sex-cult

14 http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2009/feb/17/peaches-geldof-tattoos-womens-issues

15 http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1193120/Peaches-Geldof-kissed-girl-like--Socialite-does-LiLo-
Stateside.html
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Judaizm16

„I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu ”Ew. Mateusza 27 

Z tego co czytałem, to jej drugi mąż (Thomas Cohen)jest Judaista17 i to może być jego wpływ. 
Peaches ponoć ma korzenie Żydowskie.1819  Sam kupił jej gwiazdę Dawida. Gwiazda Dawida to nie 
symbol Boga, ale ma pochodzenie od Kabały!

Jest to amulet. 20 Jego pochodzenie jest od seguli. Segula to ochronny amulet w tradycji kabalistów i
Talmudu!21 Samo noszenie amuletu, sprawia, ze dana osoba dostaje się pod wpływ sil ciemności i 
czuje obciążenie, a nie wie skąd to pochodzi. Podobnie z noszeniem czerwonej wstążeczki.22 

Nie daj się zrobić, ze wielu celebrytów je nosi! Amulety zawsze maja jakieś demony za sobą i są 
robione wg tzw grymuarow. 23 Często amulety zawierają anioły kabalistyczne (7) jak:

• Gabriel

• Micha-el

• Raziel

• Raphael

• Cassiel

• Sachiel

• Samael

i inne jak (Azrael, Asariel, Uriel, Zadkiel, Hagiel ) I te 'anioły' maja powiązanie do horoskopów, 
kabały, planet itd. Pomimo, ze Biblia mówi o Gabrielu czy Michaelu, te metody połącza cie do sil 
ciemności, a Biblia zabrania zwracać się do aniołów, czy czynić symbole aby się poddawać pod ich 
'opiekę'!

Ta nauka nie spodoba się tzw Mesjańskim Judaistom, ale jest to prawda. Magen David jest to 
heksagram i obok pentagramu jest okultystycznym symbolem służącym do przyzywania demonów!
Polecam czytelnikowi przejrzeć zakamarki domu i wywalić, zniszczyć wszelkiego typu amulety.

Każda kongregacja Mesjańskich Żydów używa tego typu okultystycznego symbolu:

Jews for Jesus

16 http://cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/1/590x/secondary/146906.jpg

17 http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2093307/Thomas-Cohen-Meet-Peaches-Geldofs-charming-lover.html

18 http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2599158/Thomas-Cohen-pays-tribute-wife-Peaches-Geldof-vows-
sons-hearts-everyday.html

19 http://www.haaretz.com/jewish-world/jewish-world-news/1.584479

20 http://en.wikipedia.org/wiki/Star_of_David

21 http://en.wikipedia.org/wiki/Segulot

22 http://en.wikipedia.org/wiki/Red_string_%28Kabbalah%29

23 http://en.wikipedia.org/wiki/Grimoire
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I na koniec odpowiedz: Nie, Jezus NIE nosił gwiazdy Dawida, choć był Żydem!

Scjentologia24

Twórca Scjentologii, Ron Hubbard, zanim założył ten ufologiczny kult zadawał się z okultystami 
jak Aleister Crowley, Jack Parsons, który był związany z NASA i był studentem okultystycznej 
filozofii zwanej Thelema. 

Jack Parsons pod wpływem Crowelya przyłączył się do loży Agape (Ordo Templi Orientis)/ Parsons
wraz z twórca Scjentologii, Hubbardem wzięli udział w zabiegach magicznych zwanych Babalon 
Working () w celu przywołania 'boginki' o nazwie Babalon. Ten rytuał zawierał seks magiczny i 
Parsons uprawiał go z Marjorie Cameron, która potem została jego zona. Hubbard został 
poproszony o udział, ponieważ wg Parsonsa miał on być wyczulony magicznie na demony. 

Celem rytuałów Babalon(1945-46) miało na celu:

„zniszczenie granic czasu i przestrzeni...miłość, zrozumienie i Dionizyjska wolność”25

Co ciekawe, zanim Marjorie przystąpiła do rytuału, Parsons posłużył się magia enochianska, aby 
przywołać 'szkarłatną kobietę'. Hubbard został oszukany przez Parsonsa, a ten uzywal przeciwko 
niemu demonów z tzw geomantycznych figur 26  jak Bartzabel .

Parsons praktykował astralna projekcje, próbując przekroczyć tzw. otchłań. Parsons napisał książkę 
pt. Księga Antychrysta. Parsons składał przysięgę otchłani oraz przysięgę antychrysta, i zobowiązał 
się, ze wejdzie do niego demon zwany Belarion Armillus Al Dajjal. Parsons również prorokował, ze
w ciągu 7 lat Babalon miał się zamanifestować na świecie. 

Parsons zginął podczas eksplozji środków wybuchowych. Crowley na koniec życia był bez grosza, 
stal się niczym roslina. Hubbard był okultysta, którego mentorem był Crowley. Hubbard poślubił 
druga zonę, Sara Elizabeth Northrup Hollister27, która była związana z Ordo Templi Orientis i 
nosiła magiczne imię- Soror Cassap. Ta osoba miała wielki wpływ na rozwój nauk Scjentologii jak 
Dianetyka. 

24 http://www.theguardian.com/lifeandstyle/lostinshowbiz/2009/oct/29/peaches-geldof-scientologist

25 http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Parsons_%28rocket_engineer
%29#L._Ron_Hubbard_and_the_Babalon_Working:_1945.E2.80.931946

26 http://en.wikipedia.org/wiki/Geomantic_figures#The_geomantic_figures

27 http://en.wikipedia.org/wiki/Sara_Northrup_Hollister
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Sara była najpierw kochanka Parsonsa (w wieku 17 lat.), potem jego mentora Wilfreda Smitha z 
O.T.O a następnie gdy Hubbard miał 1 zonę, sypiała z nim.

Dziś wielu nie zdaje sobie sprawy w co się pakują, idąc do tej okultystycznej sekty. Oto niektóre 
znane nazwiska, które biorą bądź brały udział w Scjentologii:

• Kristie Alley
• Tom Cruise
• Priscilla Presley
• John Travolta

Polecam artykuł. Scjentologia oferuje tez wyższe stopnie wtajemniczenia, które słono kosztują. Jest
to okultyzm ubrany w nowoczesne opakowanie.

Tatuaże28

„Nie będą strzygli głów swoich do goła ani boków swoich bród nie będą przycinali, ani też 
nie będą robić nacięć na swoim ciele. ” Ks. Kapłańska 21 

„Nie będziecie na znak żałoby po zmarłym czynić nacięć na ciele swoim ani nakłuwać 
napisów na skórze swojej; Jam jest Pan. ”Ks. Kapłańska 19 

Dziś panuje moda na tatuaże, piercingi i nawet samookaleczenia pośród młodych ludzi. Sam fakt 
świadczy o tym, ze dana osoba potrzebuje uwolnienia od demonów. 

• Bluebird(Sialia )29 zwiazany z Projektem MKUltra.
• Jednorożec, który ma magiczne konotacje.30

• Krzyż odwrócony do góry nogami.31

• Waz jest powiązany z fałszywą nauka o reinkarnacji oraz jest symbolem diabla. W 
Hinduizmie, na czele węży stoi Shesha. 

• O.T.O32 czyli Ordo Templi Orientis

28 http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1145765/Topless-Peaches-Geldof-reveals-20-bizarre-tattoos-list-
friends-lovers-song-lyrics.html

29 http://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKUltra

30 http://thelyricwriter.hubpages.com/hub/Unicorn-Tattoos-And-Meanings

31 http://metrouk2.files.wordpress.com/2010/09/article-1284984393564-0b436192000005dc-704736_636x485.jpg

32 http://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/peaches-geldof-shows-cult-tattoo-1794488
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Jeśli ktoś powie- a może tak się wytatulowala dla zabawy, to ja mam odpowiedz. Jeśli się ktoś 
tatuuje to zwykle się z tym utożsamia, wiedząc,ze tatuaż nie zejdzie po dniu!

Peaches miała tatuaże związane z trzema gośćmi:

• Faris Badwen- The Horrors33

• Max Drummey- Chester French, który wymienia Metatrona w piosence pt:”Life in L.A”. 
Peaches rozwiodła się z nim po 186 dniach. Jak sama mówiła: 34”Max ukończył 
Harvard...Ma w sobie ten magnetyzm. Przypuszczam, ze wpadlam pod jego urok/ czar”

• Frederick Macpherson35 Ox Eagle Lion Man, Les Incompétents 

Każdy z nich jest  muzykiem. 

Narkotyki36 czyli Pharmakon

Rożne religie utożsamiają wiele odmian narkotyków z …demonami. 

W Egipcie37 miał być to Thoth, który wynalazł opium. 38W kulturze minojskiej mieli boginkę 
maku.39 Hindusi mieli some40, związaną z Indra.  Uważali to za eliksir życia, które miało dawać 
'światło'.

Ayahuasca i jej spożycie ma być przy nadzorze szamanów, z powodu możliwości spotkania 
demonów lub 'złych szamanów' zwanych brujos. 41 Szamani przyznają tez, ze istnieją demony 
poszczególnych roślin, które maja ich uczyć piosenek rytualnych.42

33 http://en.wikipedia.org/wiki/Faris_Badwan

34 http://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/peaches-geldof-divorce-max-drummey-789360

35 http://www.dailymail.co.uk/news/article-1076697/Peaches-Geldof-Treasury-chief-8217-s-rock-star-boy.html

36 http://www.channel24.co.za/Gossip/News/Friend-says-Peaches-Geldof-struggled-to-stay-off-drugs-20140410

37 http://www.livescience.com/43265-ancient-school-discovered-in-egypt.html

38 http://en.wikipedia.org/wiki/Opium#Ancient_use

39 http://en.wikipedia.org/wiki/Poppy_goddess

40 http://en.wikipedia.org/wiki/Soma

41 http://en.wikipedia.org/wiki/Ayahuasca

42 http://en.wikipedia.org/wiki/Icaro
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Cannabis czy marihuana są ulubionymi narkotykami Sziwy43, który jest zwany 'panem bhang'. 
(konopi).U Germanów, z cannabis związana była Freya. W Meksyku maja patrona narkotyków, 
zwanego Jesus Malverde44. Narkotykowe kartele Meksyku ustawiają ołtarze dla tego 
'świętego'.Innym ich patronem jest Santa Muerte czyli Święta Śmierć, która jest zapewne 
Mictecacihuatl.

Pejotl to dla Indian Huichol jeden z czterech demonów. 45

Co ciekawe wielu ludzi, którzy bierze narkotyki interesuje się mistycyzmem, ezoteryka i 
okultyzmem nawet bez wcześniejszego kontaktu z tymi rzeczami.46 Dlaczego? Ponieważ te rzeczy 
otwierają ludzi na demony. A jak demon wejdzie to zmienia człowiekowi zainteresowania, poddaje 
go presja i prowadzi ku pewnemu typowi 'nauk' i praktyk. Popatrzcie na ruch hipisów w USA. Seks,
narkotyki i to ich prowadziło do religii wschodu! 

Peaches upadla na ziemie, tracąc oddech w 2008, prawdopodobnie z przedawkowania. 47

Seksualne orgie

Magiczny kult zwany O.T.O promuje tego typu zachowania. Gazety opisują o jej zdjęciu w 
seksualnej orgii. Ordo Templi Orientis nazywa to magia seksualna i maja rożne jej stopnie 
uwzględniając masturbacje, stosunki normalne i pedałowe. Jeśli Peaches praktykowała tego typu 
rzeczy, to sam fakt mógł spowodować transfer demonów od np. jej byłego Maxa Drummeya. 

Biblia ma kilka słówek na tego typu zachowania:

• zenunim

• zenuth

• taznuth

43 http://www.psychologytoday.com/blog/the-teenage-mind/201106/history-cannabis-in-india

44 http://en.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Malverde

45 http://en.wikipedia.org/wiki/Peyote

46 http://www.psychologytoday.com/blog/unique-everybody-else/201212/the-spirituality-psychedelic-drug-users

47 http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1037393/As-collapses-amid-reports-drug-overdose-party-finally-
Peaches.html

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1037393/As-collapses-amid-reports-drug-overdose-party-finally-Peaches.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1037393/As-collapses-amid-reports-drug-overdose-party-finally-Peaches.html
http://www.psychologytoday.com/blog/unique-everybody-else/201212/the-spirituality-psychedelic-drug-users
http://en.wikipedia.org/wiki/Peyote
http://en.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Malverde
http://www.psychologytoday.com/blog/the-teenage-mind/201106/history-cannabis-in-india


Grzechy generacyjne i klątwa ciążąca na rodzinie48

„Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. (4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej 
czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod 
ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem
Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia 
tych, którzy mnie nienawidzą. (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie
miłują i przestrzegają moich przykazań. ”Ks. Wyjścia 20 

„Dziewczyny zachowują się jak szalone. Bo w ten sposób je wychowali. Co rodzice 
wyprawiali przeszło na dzieciaki” Chester French- Life in L.A.

Jedna z gazet pisała, ze jej życie wyglądało bardzo podobnie jak jej matki. The Times pisało o 
'klątwie rodzinnej' i myślę, ze dla osoby zaznajomionej ze Słowem jest to bardzo widoczne. Udział 
matki w grzechach typu narkotyki, seks i nie wiadomo co jeszcze, otwiera cale pokolenie na tego 
typu demony! 

Nawiedzony dom49

Na zdjęciu widać Peaches z jej dzieckiem, oraz ...rękę 'ducha'. Peaches podejrzewa, ze jest to duch 
zmarłej matki, która urodziła martwe dziecko i potem oszalała. Jak wielu ludzi dziś, jest naiwna 
mówiąc:

„Obecność [tego ducha], która CZUJE nie jest złośliwa czy zezłoszczona, ale raczej 
matczyna i przyjacielska. Może się ujawnia bo kocha jak dzieci są w kolo?”

To wielkie zwiedzenie, bo „Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja 
przyszedłem, aby miały życie i obfitowały ”. (Jana 10). Moj kolega kiedyś tez czul obecność ducha,

48 http://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/peaches-geldof-dead-curse-geldofs-3386764

49 http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2522442/Thats-spooky-selfie-Peaches-Geldof-shares-photo-son-
Astala--hand-ghostly-spirit.html
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i to o ile się nie mylę miał być zmarły ojciec. Opowiadał jak krzyżyk znad drzwi sam płynnie zszedł
na ziemie i jego opis tego ducha był bardzo podobny do opisu Peaches. 

Szatan i jego anioły lubią zwodzić ludzi podchodząc ich emocjonalnie. 

Związki i zespoły

Jak widzimy z jej historii, nawiązywała znajomości z muzykami. Jak już wspominałem, 
przynajmniej  jeden poprowadził ja w kierunku Crowleya. W wywiadzie pisała, ze Max jakby rzucił
na nią czar. Oglądałem jej zdjęcia i wyglądała na niektórych na osobę biorącą narkotyki. Filozofia 
sex- drugs and rock'n'roll (w tym magick) ma kolejna swoja ofiarę w postaci tej młodej, 
niewątpliwie zdolnej osoby. 

Nie zmarnuj życia, dziecino...

Peaches miała tez cierpieć z powodu niskiej samooceny, kłopotów z jedzeniem i stosowaniem diety 
cud. Jak widać z artykułu50, Peaches miała pełnić funkcje osoby udzielającej porad (tzw agony 
aunt) w magazynie Standard z Anglii. (askpeaches@standard.co.uk )

Jej jedyna 'dieta' była pizza, frytki i wizyty do McDonald's.51 Lekarz kazał jej się opamiętać i w ten 
sposób zaczęła diety. Możliwe ze cierpiała na bulimie. Jednak prasa podaje, ze była perfekcyjnie 
szczęśliwą.52 53Policja podaje, ze jej śmierć jest niewyjaśniona. 54 

System tego świata promuje filozofie wczesnego umierania. Śpiewają o tym piosenkarze, słyszysz i
widzisz te rzeczy w TV oraz życiu piosenkarzy, gwiazd filmów i słynnych ludzi.

Moim wołaniem do tego pokolenia i do młodych ludzi jest: Nie zmarnuj życia! Tak wielu śledzi 
losy ich ulubieńców, nie wiedząc jakie życie te osoby żyją i jaka jest cena za tzw sławę na tym 

50 http://www.theguardian.com/lifeandstyle/lostinshowbiz/2009/may/15/peaches-geldof-answers-your-problems

51 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2600448/Family-Peaches-Geldof-finally-mother-25-suddenly-died-doctors-
carry-post-mortem-today.html

52 http://www.theglobeandmail.com/life/celebrity-news/the-a-list/peaches-geldof-says-she-was-happier-than-ever-in-
final-parenting-column/article17901714/

53 http://www.motherandbaby.co.uk/2014/04/peaches-geldof-1989-2014

54 http://abcnews.go.com/Entertainment/wireStory/police-probing-unexplained-peaches-geldof-death-23233985
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świecie! 

Zawołaj do Jezusa aby wybaczył ci twoje grzechy i aby został Panem i Zbawicielem w Twoim 
życiu. Pros Boga aby napełnił cie Jego Ducha Świętym. Jeśli brałeś udział w jakiejkolwiek z tych 
wymienionych rzeczy, to... szukaj uwolnienia.

Gdyby tylko młodzi ludzie otworzyli oczy i poznali, ze ich problemy może Bóg załatwić poprzez 
pokutę i uwolnienie od demonów, wielu żyłoby szczęśliwym życiem z Jezusem, a tak chodzą i 
szukają światowych sposobów na ich problemy. Najpierw otwierane są drzwi, a potem oni nie mogą
skojarzyć, ze ten amulet który zakupili otwarł drzwi demonom i teraz są jakieś nerwy, ciężar, 
kłótnie i narastające problemy. Tak właśnie działa diabeł. Potem wielu szuka odpowiedzi w 
psychiatrii, czy innym typie okultyzmu jak religie wschodu. Jedyna prawdziwa odpowiedziom, 
która przyniesie prawdziwe rezultaty jest zbawienie w Jezusie, chrzest w Duchu Świętym i 
uwolnienie od demonów. Maria Magdalena pomimo, ze Jezus wybaczył jej grzechy nie była wolna 
aż nie uwolnij ja z 7 demonów. Inaczej te pokraki by wciąż czaiły się w tle próbując jej 
przeszkadzać żyć w Bogu. 

Peaches była zdolna, młoda dziewczyna, która miała przyszłość przed sobą. Jednak decyzje w jej 
życiu i pootwierane drogi spowodowały jej szybki koniec. Kultura rock'n'roll to nic innego jak 
destrukcja- fizyczna, umysłowa i duchowa. Tak nie musi być z tobą, czytelniku! Dziś jest Twój 
dzień zbawienia, więc pomódl się tak:

Jezus, wybacz mi moje grzechy jak: (np. okultyzm, katolicyzm, fałszywe religie, seks, narkotyki, 
alkohol, fajki, inne). Wierze, ze Twoja krew obmywa mnie teraz z nich wszystkich. Zapraszam cie, 
weź moje życie i wejdź do mojego serca. Napełnij mnie Duchem Świętym(Dzieje Apostolskie 2) i 
uwolnij mnie od demonów, które dostały dostęp przez moje niemądre posunięcia. Zamykam im 
drogę przez krew Jezusa i nakazuje wyjść i nie wracać!

Amen.
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