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Barack Obama nie jest Chrześcijaninem ale globalista

Barry Soetoro, Muzułmanin z Indonezji, znany szerszemu światu jako Barack 
Hussein Obama złożył ostatnio druga wizytę do Indii. Ludzie mogą kręcić głową i 
mówić, ze inni wymyślają teorie spiskowe, ale nie mogą zaprzeczyć faktów. 
Szczególnie jak ktoś sam coś mówi i jest to spisane i dostępne do wglądu.

Niech przemówi sam Barry:

„Namaste!*...Po raz pierwszy wprowadziliśmy Diwali do Białego 
Domu(oklaski)...Podczas naszej ostatniej celebracji w Indiach obchodziliśmy 
Festiwal Świateł w Mumbaju...Kiedy świętobliwy Martin Luther King Jr. 
Protestował przeciwko segregacji rasy w USA, powiedział, ze jego inspiracja 
był (Mahatma) Gandhi...Istnieje jeszcze inny link(powiązanie), które nas scala 
razem. Ameryka przywitała syna Indii- Swami Vivekanande(oklaski) a on z 
kolei pomógł we wprowadzeniu hinduizmu i jogi do Ameryki. I przybył on do 
mojego miasta rodzinnego, Chicago. I tam, na wielkim zgromadzeniu 
religijnych liderów, mówił o jego wierze, o boskości każdego człowieka i 
czystości miłości. A jego przemowa zaczynała się prostym- Bracia i siostry 
Ameryki...USA posiada największa diasporę Hindusów na świecie, włączając 
w to jakieś 3 mln dumnych Amerykańskich hindusów (oklaski). I oni czynią 
Amerykę silniejsza...Nasze narody (Indie i USA) są najsilniejsze kiedy 
widzimy siebie (nawzajem) jako Dzieci Boże- równe w oczach Boga i godne 
jego miłości. W naszych dwóch wielkich krajach mamy Hindusów, 
Muzułmanów, Chrześcijan, Sikhów, Żydów i Buddystów i wiele innych wiar. I 
pamiętamy tu mądrość Gandhi'ego: „dla mnie inne religie są pięknymi 
kwiatami z tego samego ogrodu, lub są gałęziami tego samego, 
majestatycznego drzewa... W naszym życiu, Michelle i ja zostaliśmy 
wzmocnieni w wierze Chrześcijańskiej. Były jednak przypadki, gdzie moja 
wiara była kwestionowana- przez ludzi, którzy mnie nie znają- lub oni mówili,
ze ja przynależę do innej religii, jak gdyby to było coś złego... ””Remarks 
by President Obama in Address to the People of India1

*oznacza: 'bóg' w jednej osobie wita 'boga' w drugiej osobie w nauki hinduizmu!

1 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/01/27/remarks-president-obama-address-people-india
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Vivekananda wprowadzil Hinduizm do USA a Parlament Religii Świata2 
(Chicago)usłyszał o Hinduizmie właśnie od niego. 3 Założył on Stowarzyszenie 
Wedanty.  4

 
W artykule z Daily Mail czytamy5, ze Obama skrócił swój pobyt w Indiach i pobiegł 
aby czynić zaszczyty wobec królewskiej rodziny z Arabii Saudyjskiej odnośnie 
śmierci króla Abdullaha... W 2009 r. Obama właśnie kłaniał się do tego 'króla' 
Muzułmańskiego. Można to zobaczyć na wideo. 

Król Abdullah odwiedził Benedykta XVI w Watykanie w roku 2007. Rok potem 
nawoływał do dialogu między innymi religiami. 6 Z jego inicjatywy oraz ONZ 
powstał Światowy Tydzień Zgody Między Wyznaniami.7 Strona ONZ podaje, ze 
ma on miejsce corocznie między 3-9 Lutego!8 ONZ ma również ekumeniczny/ 
globalistyczny kalendarz.9 Obok wymienionego dnia możemy znaleźć takie 
ciekawostki:

• 21 Marzec- Międzynarodowy Dzień Nowruz (Zaratusztrianizm)
• 13 Maja- Vesak, dzień pełni księżyca w Buddyzmie
• 21 Maj- Światowy Dzień Kulturalnej Różnorodności dla Dialogu i Rozwoju 

(dialog, różnorodność, inkluzja)
• 21 Czerwca- Międzynarodowy Dzień Jogi
• 16 Listopada- Międzynarodowy Dzień Tolerancji
• 29 Listopada- Międzynarodowy Dzień Solidarności z Ludźmi Palestyny.

(czyli- Żydzi, oddajcie Ziemie!)

Oto kształtowanie religii Nowego Porządku Świata- szatański miszmasz. Wszystko 
do jednego wora. Diabeł 'równy' Bogu. Nienormalny i odrażający jest promowany 
jako coś normalnego. Oto duch antychrysta...

2 http://www.parliamentofreligions.org/

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Swami_Vivekananda_at_the_Parliament_of_the_World%27s_Religions_%281893%29

4 „jeden z nurtów klasycznej filozofii indyjskiej, zaliczany do tzw. sześciu ortodoksyjnych systemów (sad-darśana), 
opierający się na interpretacji myśli Upaniszad oraz Bhagawadgity w świetle Wedantasutry autorstwa Badarajany. 
”Wikipedia

5 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/01/27/remarks-president-obama-address-people-india

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Abdullah_of_Saudi_Arabia#Interfaith_dialogue

7 http://en.wikipedia.org/wiki/World_Interfaith_Harmony_Week

8 http://www.un.org/en/events/interfaithharmonyweek/

9 http://www.un.org/en/events/observances/days.shtml#jan
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„To daje nam szanse aby ponownie przedstawić, o czym Gandhi przypominał 
nam, co powinno być centralnym celem naszego życia, ze powinniśmy widzieć
Boga przez służenie ludzkości bo Bóg jest w każdym z nas”Remarks by 
President Obama and Prime Minister Modi of the Republic of India in a 
Joint Radio Address10

„Ja i Michelle nie możemy się już doczekać pierwszego Międzynarodowego 
Dnia Jogi”Remarks by President Obama at India State Dinner11

Prezydent Indii- Modhi przyznaje, ze „Barack podarował mu książkę...ma ona do 
czynienia ze Swami Vivekananda ”12

Uważny czytelnik Antyekumenii zauważył, ze od dawna poruszaliśmy tematykę 
ekumeniczna, jak jest ona elementem większego spisku! Współcześnie żyjący 
człowiek musi zdać sobie sprawę, ze za jego plecami kreowany jest właśnie taki 
system- zrównanie filozofii i religii, by potem 'naturalnie' zniszczyć wszelki podział 
co prowadzi do tylko jednego....Nowego Porządku Świata. Antychryst i jego duch.

Nie słuchajcie co pleca religijni pastorzy. Wielu z nich będzie stać na tych 
ekumenicznych festiwalach, parlamentach i organizacjach by sprzedać ich 
denominacje do unii. Oto czas by pojednać się z Jezusem. Ludzie obchodzą 70 
rocznice wyzwolenia Auschwitz. W tle jednak powstaje bardziej wyrafinowany 
system, którego celem jest ostateczne pogrzebanie duchowe ludzkości. Dziś żyjemy 
w czasach gdzie politycy, biznesmeni i religijne postacie sprzedają nie tylko siebie, 
dusze ale i normalność...Otrzymując przy tym fason- to dalej to i tamto...!

Jezus, dziękuje ci, ze umarłeś za mnie na krzyżu 2000 lat temu. Wiem, ze 
żyłem bez ciebie, w moich grzechach i przekonaniach, które nie były 
zgodne z Twoim Słowem. Przyjmuje Ciebie jako Pana i Zbawiciela. Wejdź 
do mojego serca i życia. Dziękuje, ze wybaczyłeś mi moje grzechy. 
Napełnij mnie Twoim Duchem Świętym teraz. Poprowadź mnie dalej. 
Otwórz Biblie przed moimi oczami i pokaz mi Prawdę.
Amen!

10 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/01/27/remarks-president-obama-and-prime-minister-modi-
republic-india-joint-rad

11 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/01/25/remarks-president-obama-india-state-dinner

12 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/01/27/remarks-president-obama-and-prime-minister-modi-
republic-india-joint-rad
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Dla osób mówiących po angielsku, polecam zaznajomienie się z oryginalnymi 
przemowami Obamy.

Remarks by President Obama and Prime Minister Modi of the Republic of India
in a Joint Radio Address

Remarks by President Obama in Address to the People of India

Statement by Principal Deputy Press Secretary Eric Schultz

Remarks by President Obama at U.S.-India Business Council Summit

Remarks by President Obama at India State Dinner

Statements by President Obama and Prime Minister Modi of the Republic of 
India
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