
AntyEkumenia 2015

W Ameryce płonie inferno- inżynieria społeczna
produkuje rozruchy społeczne.

Niedawno skończyły się rozruchy w Ferguson, by teraz powtórzyła się sytuacja w Baltimore. 
Przeciętny człowiek powie, ze to normalne itd. jednak bliższe przyjrzenie się sytuacji wskazuje nam
na ciekawa manipulacje: użycie rasy.

„Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze 
ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, (27) żeby
szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od 
każdego z nas. ”Dzieje Apost. 17 

Rasa była i jest przedmiotem kontrowersji. Stad dziś osoby, które od lat studiowały ten temat 
używają ja aby manipulować ludzi. Kierowanie się rasa może ludzi bardzo zaślepić. W Ameryce 
Afro- Amerykanie glosowali na Obame, bo jest czarny. Nie patrzeli i nie obchodziło ich za czym się
opowiada. Co roku w Ameryce obchodzą tzw Black History Month123 i jest to obecne również w 
Protestanckich kościołach. I nie byłoby problemu, gdyby nie to, ze o ile wielu z nich może 
dokonało czegoś dla czarnych ludzi, wielu, jak Obama pokazało anty Protestanckie wartości, 
promowanie masowej aborcji (ponad 50 mln od lat 70' i co ciekawe to właśnie czarne kobiety 
'prześcigają' białe i pochodzenia hiszpańskiego, jeśli chodzi o jej liczbę!), komunizmu, politeizmu 
czy co najgorsze, nieludzkich seksualnych zboczonych zachowań!

Rasa może być używana do politycznych jak i osobistych machinacji. Jeśli czarny dokona 
przestępstwa, są grupy, które protestują 'rasizm'. Czarnej osoby 'nie można ruszyć' i trzeba chodzić 
dookoła na paluszkach, bo inaczej to 'rasizm'! 

Ludzie maja prawo i jest to normalne aby zareagować, kiedy dzieje się niesprawiedliwość. Kiedy 
policjant w Ameryce zabija niewinnych ludzi. Jednak popatrzmy na ta sytuacje dokładnie. Obcy 
ludzie (bo zwykle rodzina nakazuje spokój i nawołuje do pokojowego protestu aby domagać się 
sprawiedliwości) wykorzystują to aby demolować i atakować dorobek innych.(ludzie tyrają cale 
życie, by potem przyszedł ktoś i spalił to w momencie...)

Pytania pojawiają się takie: Czy teraz biały to 'zaraza' i każdy biały to osoba godna pogardy i 
nienawiści? Nie? To dlaczego bandy kryminalistów pala pół miasta, demolują dorobki ludzi i ich 
biznesy i łupią co popadnie?  Czy rzeczywiście jest to walka o czarnego człowieka- czy raczej 
okazja do wszczynania zamętu i anarchii?

Jak się okazuje nieopanowane emocje wykorzystują globaliści by wszcząć wojny ras. George 

1 https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/01/30/presidential-proclamation-national-african-american-
history-month-2015

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Black_History_Month

3 http://www.cbn.com/special/blackhistory/
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Soros,4 jak podaje Washington Post5, przekazał minimum 33 mln $ dla 'aktywistów' na ulicy aby 
wszczęli rozróbę!

Wbrew fascynacjom ludzi zachodu takimi więziennymi prądami jak muzyka hip- hop czy rap, ta 
muzyka doprowadziła wielu młodych ludzi do kryminału. Gloryfikacja życia gangsterskiego, 
używanie spluwy do rozwiązywania konfliktów, gloryfikacja gangów i ich życia, wiezienia, 
robienia dzieci dookoła i nie brania odpowiedzialności, czy chociażby traktowanie kobiet jako 
kawałka mięsa przeniosło się z nagrań do życia codziennego.

Baltimore to powtórka z rozrywki i lustro Ferguson. Co ciekawe fotoreporterzy sfotografowali 
gangi jak Bloods, Crips, Black Guerilla Family6 czy Nation of Islam7.8 Jeśli szczególnie czarne 
gangi wezmą udział w tych protestach, może to wywołać wewnętrzny wstrząs w Ameryce. Wg 
policji z USA ta unia ma na celu obrócić protesty w 'polowanie na gliniarzy' i 'Dziki Zachód'.

Bloods i Crips to śmiertelni wrogowie. Nation of Islam9 to sekta Muzułmańska, która twierdzi, ze 
jej założyciel. W. Fard Muhammad  to Mahdi lub Mesjasz. Louis Farrakhan, obecny lider 
potwierdza ich wierzenia, ze czarny człowiek to oryginalny człowiek. Wg nich Yakub, czarny 
naukowiec, żyjący przeszło 6 600 lat temu był odpowiedzialny za stworzenie rasy białych jako 
'białych diabłów' poprzez płodzenie selektywne zwane 'rafting'. Miał dokonać tego na 
wyspie...Patmos.

Jakkolwiek wydawałoby się to śmieszne i niedorzeczne, wielu artystów muzyki rap/ hip hop zdaje 
się wierzyć w te brednie:

Chuck D w piosence "Party for Your Right to Fight" 
Ol' Dirty Bastard i „Raw Hide”
Nas w „Message To The Feds, Sincerely, We're The People ”
Drake „We Made It"

Na tej ostatniej piosence Jay Z rapuje: „Jestem gotowy przepędzić Yakuba z powrotem do jaskini”

Odroślą tej sekty są tzw Pięcioprocentowcy/Naród Bogów i Ziem. 10 Zdaja się oni powtarzać 
hasła Nation of Islam: „Białość jest słaba, niegodziwa i podrzędna- po prostu błądzące dziecko
potrzebujące aby ktoś je poprawił”

4 http://en.wikipedia.org/wiki/George_Soros

5 http://www.washingtontimes.com/news/2015/jan/14/george-soros-funds-ferguson-protests-hopes-to-spur/?page=all

6 http://vault.fbi.gov/black-guerilla-family

7 http://www.dailymail.co.uk/news/article-3059143/The-Wire-Unimaginable-scenes-Baltimore-s-Crips-Bloods-Black-
Guerrilla-Family-Nation-Islam-unite-black-men-stop-violence.html

8 http://www.baltimoresun.com/news/maryland/baltimore-city/bs-md-ci-baltimore-riots-gangs-analysis-0429-
20150428-story.html#page=1

9 http://en.wikipedia.org/wiki/Nation_of_Islam

10 http://en.wikipedia.org/wiki/Five-Percent_Nation
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Tego typu grupy walczą o serca i umysły ludzi aby wpędzić ich w urojony konflikt. Ze strony 
białych istnieją rożne organizacje, które zajmują się wszczynaniem nienawiści wobec czarnych. W 
Ameryce maja Ku-Klux-Klan i ich pieśniarza zwanego Johnny Rebel. 11 Jego piosenki opisują w
zasadzie karykaturę czarnego, który żyje z zasiłków, jest chroniony przez agendy rządu USA. 
Jego nadzieja zdaje się być powstanie Ku-Klux-Klan, którymi straszy co trochę.

ABC News wyświetliła ciekawy wywiad z KKK.12 Zamieszczony jest tam wywiad z jednym z 
przywódców (Grand Dragon), który twierdzi, ze wybór Obamy tylko poszerzył ich szeregi. 
Twierdza,ze są Chrześcijanami:

„Biali i czarni nie są w żaden sposób powiązani. Wg mnie czarni przeszli ewolucje od 
zwierząt...Potrzebujemy być oddzieleni, biali i czarni potrzebują być oddzieleni...Bedzie 
następna wojna w tym USA, jeśli go (Obame) wybiorą na nowo na urząd... Jedynym 
sposobem oddzielenia ras jest przemoc? ...Jeśli nie odejdą pokojowo...to jedyna droga...To 
jest wojna ras...”

Ten gotujący się kocioł chcą wykorzystać globaliści dla swoich celów: z chaosu pojawi się 
nagle wybawca...Chaos da im pretekst do wprowadzenia stanu ponad 'Rok 1984'.  Globalizm 
manipuluje dziś rasa, płciami, religiami, po to aby stworzyć destrukcje i nieład społeczny.

Globaliści obalają prawowite rządy (patrz Ukraina), by wszcząć wojnę z Rosja. Dlaczego? Bo 
Putin nie chce realizować postulatów Unii Europejskiej. Co rusz w gazecie pokazany jest 
prawdziwy rasizm i bigoteria, tym razem obracana przeciwko normalności.

Każdy poziom społeczny chcą przekształcić wg ich gierek psychologicznych. W USA uczą 
małe dzieci tego co jest robione w zakamarkach dna społecznego. Murzyni są manipulowani 
przez muzykę hip- hop by zaprogramować w nich nienawiść do innych ras. Obserwujemy 
masowa imigracje do USA i Europy aby rozbić religie, narodowość, aby wszcząć sztuczne 
walki ras i klas. Chcą stworzyć świat skazany na upadek. Uciekaj się do wszelkiej dostępnej 
manipulacji- mediów, polityki, molochów przedsiębiorstw, które staja się rzecznikami 
prasowymi ich nowej religii- ekumenizmu! 

Czytasz o upadku świata- nauczycieli sypiają z uczennicami, młode matki wzrastają w liczbach i 
czytamy coraz częściej o przypadkach pozbywania się dzieci... do śmieci czy kibla.

Społeczeństwo musi się obudzić i to szybko. Złam programowanie nad sobą! Otrząśnij się z 
ogłupienia za pomocą TV, kleru fałszywej religii w Polsce! 

Jezus Chrystus jest prawdziwa odpowiedzią na bolączki tego świata. Wróg ma wszystko 
zaplanowane i inżynierzy społeczeństwa maja plan w punktach. Jednak moja modlitwa jest aby 
Jezus powstał i zburzył ich diabelska babkę z piasku!  Przyjmij dziś Jezusa, jako Pana i Zbawiciela!
Pros o chrzest w Duchu Świętym! (Dz.Ap 2). Amen!

11 http://www.lyricsmania.com/johnny_rebel_lyrics.html

12 https://www.youtube.com/watch?v=cBna0Es--tM
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