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Konspiracja związana z UFO

Myślę, ze temat UFO jest jednym z tych tematów, na które wiele rządów próbuje milczeć. Cos się dzieje i 
zbyt wielu ludzi miało z tym czymś kontakt by po prostu wzruszyć ramionami i przejść obok czy 
wyśmiać to jako iluzja.

Nawet nie analizując poprzednich lat, możemy wyciągnąć kilka wniosków biorąc tylko pod uwagę dane z
tego roku pojawiające się w gazetach.

Huffington Post zamieściła artykuł pt: „If You're Looking For UFOs, This Map Might Drive You Crazy”.
Można zobaczyć tam mapkę Ameryki, i zobaczyć gdzie miało miejsce najwięcej pojawień się tzw UFO. 
Gość z National UFO Reporting Center twierdzi, ze w ich bazie danych maja ponad 100 000 przypadków 
(odsiewając ok 10 000 jawnych bzdur). Twierdzi on, ze wiele ludzi po prostu nie mówi o tym, co ma nie 
ułatwiać badania tego zjawiska.

Pytanie, na które wiele osób musi sobie odpowiedzieć jest następujące: Dlaczego tak wiele pieniędzy 
wydawane jest na 'poszukiwanie życia w kosmosie'? Naczelny naukowiec NASA twierdzi w artykule pt: 
„NASA: We'll find alien life in 10 to 20 years”, ze znalezienie obcego życia w kosmosie to nie sprawa i 
pytanie 'czy' ale raczej 'kiedy'. Do 2025 NASA chce znaleźć 'obce zycie'1

C.I.A z Ameryki posiada cala bibliotekę dokumentów na ten temat.  Zapewne większość z nich to dis-
informacja.

Pilot, Andrew Danziger, 2który 'woził' Obame, twierdzi, ze widział UFO.   Rząd Amerykański przez 
długie lata zaprzeczał istnienie tzw Area 51 (Strefa 51), by w 2013 r. odtajnić dokumenty, które to 
potwierdzają. Można poczytać3 na stronie National Security Archive. (Narodowego Archiwum 
Bezpieczeństwa w USA). W Polsce tez 'więzień CIA nie było'! ;)

„I was ożywił, którzyście byli umarli w upadkach i w grzechach. (2) W którycheście niekiedy chodzili 
według zwyczaju świata tego i według książęcia, który ma władzę na powietrzu, ducha tego, który 
teraz jest skuteczny w synach niedowiarstwa.”Efezjan 2:1-2

peripateo- chodzić, zachowywać się, przeżyć życie
kata – według
aion- czas, wiek
toutou kosmos- ten świat

1 http://www.nydailynews.com/news/world/signs-alien-life-found-2025-nasa-article-1.2177457

2 http://www.nydailynews.com/news/world/guest-column-pilots-ufos-article-1.2177099

3 http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB434/
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http://www.huffingtonpost.com/2015/04/04/ufo-hotspot-map_n_6957032.html
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB434/
http://www.nydailynews.com/news/world/signs-alien-life-found-2025-nasa-article-1.2177457
http://www.nydailynews.com/news/world/guest-column-pilots-ufos-article-1.2177099
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3030491/Veteran-flew-Obama-s-campaign-plane-saw-UFO.html
http://www.foia.cia.gov/collection/ufos-fact-or-fiction
http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-nasa-search-alien-life-20150407-story.html
http://www.nuforc.org/
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kata archon exousia aer- wg (głowy, lidera, przywódcy) mocy na powietrzu
pneuma nun energeo huios apeitheia – duch(demon w tym wypadku), który TERAZ działa (energia 
szatańska) w synach(potomstwie) niewiary (w Jezusa) (nieposłuszeństwa, opozycji do Niego)

Dziś żyjemy w czasie, gdy coraz więcej ludzi doświadcza inwazji tego 'przywódcy sil piekielnych' 
(poczytaj Obj 12). UFO to tylko jeden z wielu jego manifestacji. Słyszymy o nawiedzonych domach, 
osobach opętanych przez 'zabawy' ze złym (np. deska Ouija). Widzimy wzrost zainteresowania 
okultyzmem. Powstają nie tylko rożne 'wiary pogańskie' oparte na mitologiach, ale wiele innych grup. 
Szatan chce zmienić percepcje ludzka próbując uczynić te zjawiska bardziej do przełknięcia. W armii 
Ameryki są kapelani Kościoła Szatana. Internetowe sklepy pękają w szwach nie tylko od podręczników 
do wróżb ale za parę groszy czytelnicy mogą nabyć książki do czarnej magii, satanizmu, religii Aleistera 
Crowleya czy do lucyferianizmu...

„Trancendentalny satanizm”, „Grimorium Verum”, „Pieczęć lucyfera”, „Zakon lucyfera”, „Goecja 
lucyferian”, „Vampyre Sanguinomicom- leksykon żyjącego wampira”,”Książka czarów Necronomicon”, 
”Tyfonska magia wampiryczna”,'dzieła' Crowleya itd. to tylko niektóre tytuły. Ilu młodych dziś czyta 
rzeczy, które powodują silna demonizacje i duchowe problemy? Ilu otworzyło się na przekleństwo?

Słyszymy tez o porwaniach przez UFO. Osoby, które wracają mówią o eksperymentach i zauważają, ze 
ich osobowość się zmienia: odkrywają 'moce' lub czuja pociąg ku naukom okultyzmu! Nikt nie wraca od 
UFO, by szukać zbawienia i Jezusa! Oto owoce tego zjawiska.

Bóg nikogo nie bierze by eksperymentować na ich ciałach...Gdy ktoś w Biblii został wzięty przed Tron 
Boga, zawsze powodowało to jego lepsza relacje z Bogiem Biblii. Porwania przez UFO obfitują w obrazy 
typu rodzenie dzieci- hybryd. 4 Firma ubezpieczeniowa Geico oferuje ubezpieczenie od porwania przez 
kosmitów, czy śmierci spowodowanej przez ...duchy, poltergeista...5

Porwania zostały zatrzymane, gdy osoba wzywała imię Jezusa Chrystusa...

Filmy pt: „Bliskie spotkania trzeciego stopnia” czy „E.T”na pewno ułatwiają szatanowi jego 
działanie...Mili kosmici przyjeżdżają by 'pomoc' ludzkości...Telewizja oferuje setki filmów o tematyce 
UFO. 6

Tematyka UFO jest zawsze połączona z okultyzmem. Osoby związane z nim bądź mające otwarte drzwi 
generacyjne mogą doświadczać rożnych tego typu okultystycznych 'fenomenów'. 

W 2015 r wyjdzie kilka filmów o tej tematyce. 

• Star Wars: The Force Awakens (2015)

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Alien_abduction#Abductees

5 https://www.geico.com/more/saving/insurance-101/unusual-insurance-policies/

6 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_films_featuring_extraterrestrials
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• Alien Outpost (2015)
• "The Visit"

Ludzie wykazują wiarę, ze 'tam coś jest'. Niestety bez Biblijnego wglądu i mocy Jezusa, nie są w stanie 
rozeznać intencji tych złowrogich sil. Nie to nie 'bracia z kosmosu' ani 'stara cywilizacja, która 'założyła' 
życie na ziemi' chcąca się pojawić i pokazać ludziom 'prawdę'. Oto stary diabeł we własnej osobie i 
typowym zachowaniem- utajenia, działania w tajemnicy, podawanie się za kogoś kim nie jest, nigdy nie 
był i nie będzie...

UFO to jedna z metod odwrócenia ludzi od Boga i Jego mocy. Ich 'przekazy' są wrogie Jezusowi. Ich 
'interakcja' z człowiekiem prowadzi do zwiedzenia i szkody. Skonfrontowani przez imię Jezusa, muszą 
uciekać...Niczym w tej kwestii nie różnią się od demonów, które Jezus 'napotkał' w ludziach. Pozwólcie, 
ze powiem wam sekret. 'Kosmici', wrogowie ludzkości są na ziemi od dawna. Otwórz Biblie i zacznij od 
ogrodu Eden- przypatrz się typkowi zwanemu Lucyfer, Waz Starodawny...Zobacz, ze wróg ukrył się nie 
tylko na Ziemi...zobacz jak 'kosmici' wrzeszczeli   gdy Jezusa- ich demaskował i wyrzucał. Spokojnie 
żyjący Żydzi odkrywali...Ooo...Jesteśmy zamieszkiwanie przez coś co nie jest nami...W porównaniu 
jednak do dzisiejszych kościołów, oni wiedzieli ze demony i szatan istnieje, choć nie mogli ich rozpoznać. 
Do synagogi, kościoła Starego Testamentu chodził człowiek...Demonów nie wzburzył tzw ludzki...sorry 
Boży Porządek- piękne stroje, złożone raczki, porządek na nabożeństwie i mile, psychologiczne łechtanie 
ucha...Gdy Syn Boży wszedł w mocy, demon(kosmita) się zamanifestował...Gdy STARSI chodził przez 
lata z ich ludzka mądrością i naukami ludzkimi... kosmita siedział cicho...dobrze się tam czul...

Słowo Boże i moc Ducha, imię Jezus wzburza kosmitów w człowieku...Stad jest to zakazane...O nie, my tu
u nas w 'kościele' nie robimy 'tego'...

Wołaj do Jezusa aby cie zbawił i pokazał Prawdę. Jeśli cierpisz od rożnych kosmitów to jest na to jedyne 
lekarstwo...imię Jezusa, nawrócenie i złamanie praw diabla nad twoim życiem i linia krwi i dziedziczenia.
Oto wiedza która zna diabeł, w odróżnieniu od 90% kościoła. Diabeł może żyć w rodzinach i osobach 
przez wieki...bo zna sekret- grzech i przekleństwa dziedziczne to jego bastion i ubezpieczenie 'na życie'...

Dziś jednak wierze, ze straci wiele mieszkań i rodzin...Wyznaj Jezusowi grzechy, złam w mocy Boga 
wszelkie przekleństwa, które umożliwiają 'inwazje kosmitów' i dziwne wydarzenia w twoim 
życiu...Nakaz tez wszelkiej sile w tobie i domu, która nie wyznaje, ze Jezus przyszedł w ciele, aby wyłaziła
i poszła w mękach do otchłani, przed czasem...Powiedz- o co ci chodzi w tym? Diabeł wie...Czyż nie tego 
się obawiał, gdy przerażony patrzał na Syna Bożego? Polecam Biblie...

Wołaj o chrzest w Duchu! Chwała Jezusowi!
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