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9/11-Zamach z 11 września 2001 roku
„Mury z cegły runęły, wybudujemy je z kamienia ciosanego, sykomory wycięto, zasadzimy cedry. 
”Izajasz 9

„Jeśli jesteś chrześcijaninem, wiesz, że Bóg dostarczył wiadomość dla Ameryki i świata za 
pośrednictwem tej katastrofy.”Dawid Wilkerson w kazaniu „Wieże upadły ale my nie pojęliśmy 
przesłania”(The Towers Have Fallen But We Missed the Message)1

W tym roku mamy 14 rocznice kiedy Ameryka i świat przeżyła szok. Ktoś targnął się na Światowe Centrum 
Handlu. Wiele osób do dziś nie rozumie tego co się stało. Wiele gazet a nawet kaznodzieje piszą,ze  wszelka 
inna interpretacja tego wydarzenia niż – oficjalna wersja i taki tam zamach, jest po prostu kolejna konspiracja 
oraz próba 'straszenia ludzi' czy podburzania ich przeciwko Rządowi USA.

"Po-prosperowałem was ponad wszystkie narody. A jednak, od lat już uparcie czcicie idole  ze złota i 
srebra. Znosiłem wasza  bezwstydną zmysłowość, wasza kpinę z rzeczy świętych,wasze przelanie 
niewinnej krwi, wasze  niestrudzone wysiłki na rzecz usunięcia mnie z waszego społeczeństwa. Teraz 
czas wam się kończy

"Wysłałem wam proroka po proroku, stróża po stróża. Ostrzegałem was raz za razem. Jednak nadal nie 
chcecie otworzyć oczu na wasze złe drogi. Uderzyłem cie w nadziei, ze to cie ocali. Chcę uzdrowić 
ziemię, aby zniszczyć swoich wrogów, aby doprowadzić cię do mojego błogosławieństwa. Ale wasze 
oczy nie widza tego.” Dawid Wilkerson

Można zadać zatem kilka pytań:

• Kto stoi za tymi atakami?
• Jakie zmiany przyniósł ten atak dla Ameryki i świata?
• Jakie wnioski wyciągnęli ludzie z tego typu zamachu?

Osoby, które nie czytały Biblii (jak się wydaje zaliczają się do nich niektórzy pastorzy i wierzący po zborach) 
szybko zaczęły zapewniać, ze to jest albo naturalne albo zrobił to diabeł. Któż sadziłby Amerykę? 

Aby zrozumieć co się stało należy rozpatrzeć tu pewna kwestie- jak służyłby ten atak planom wprowadzenia 
globalizmu? Inna kwestia jest taka: jeśli rząd Ameryki usunął modlitwę ze szkoły, jeśli czytanie Biblii jest 
zakazane, a zamiast tego 'wolnością' zaczęły cieszyć się wiary jak Islam, Hinduizm, Buddyzm, ateizm, Wicca 
czy nawet satanizm...to czy Bóg dalej będzie chronił Amerykanów?

Szczerze, Ameryka wydawała się przez lata jako miejsce gdzie ludzie jada się dorobić, mając swoja porcje w 
'Amerykańskim Śnie'. Dalej, patrzymy na historie, widząc Wielkie Przebudzenia a szczególnie Przebudzenie 
przy Azusa Street2 bez którego nie byłoby późniejszego Przebudzenia Charyzmatycznego. 

Gdy pojawiło się Przebudzenie Zielonoświątkowe pastorzy słysząc od Ducha- jechali na cały świat by zapalić 

1 http://sermons.worldchallenge.org/en/node/1177  
2 Bóg rozpoczął prace przywrócenia prawdziwego kościoła Protestanckiego od Reformacji z XVI wieku, jednak prawdziwe, 

Biblijne i widziane w NT Chrześcijaństwo pojawiło się dopiero podczas Przebudzenia przy Azusa Street a potem kontynuowane 
po dziś dzień w Przebudzeniu Zielonoświątkowym i Charyzmatycznym! Dziś jednak będzie nowa fala przebudzenia gdy do 
znaków, cudów, wiary, darów Ducha i chrztu w Duchu Świętym z mówieniem na językach -Bóg da prawdziwe przebudzenie 
walki duchowej i uwolnienia oraz poznania Słowa Bożego na skale jeszcze nie oglądaną! Oto idzie i nic tego nie powstrzyma! 
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go przebudzeniem!  Już nie rozum ludzki, ale moc Ducha zapaliła różne kraje! 

Charyzmatyczno/ Pentekostalnych Chrześcijan możesz znaleźć w Afryce, Indiach czy Ameryce Południowej, 
gdzie przeżywają ich 'Azusa i dalej'! 

Cos jednak dzieje się niedobrego w Ameryce i Europie i ma to związek zarówno z ekumenizmem papieskim jak 
i działaniem globalistycznym! W Ameryce wielu wierzących nie widzi różnicy między Biblia i mocą, a 
tradycja. Nie tylko spotykają się z herezja i ciałem, ale i obserwujemy Unijna ekumenie w postaci modlitw i 
spotkań rożnych religii! National Prayer Breakfast jest czasem, gdzie spotykają się by gościć ekumenikow, 
globalistów (Tony Blair) czy przedstawicieli buddyzmu tybetańskiego oraz Islamu! Obama ogłasza tez 
Narodowy Dzień Modlitwy (7 Maja) w Ameryce...dla każdej wiary w Ameryce!3 

„Każdy z nas jest dzieckiem bożym” Barack H. Obama, Biały Dom, 6 Maja 2015

Podobnie, 10 Września br. Obama ogłasza Narodowe Dni Modlitwy i Pamięci między 11 Września aż do 13.4 
Oto rodzącą się współcześnie religia ONZ- obojętnie w co wierzysz, kim jesteś i jaka sprośność popełniasz- 
'oto twój dzień modlitwy'!...

Kto by się spodziewał, ze po tragedii 9/11 nagle...powstają celebracje i spotkania ...tzw inter-faith! Park51 to 
islamskie centrum promocji dialogu między religiami na Dolnym Manhattanie, które miało zostać 
uruchomione dosłownie dwa bloki od 'ground zero' czyli miejsca gdzie stały Dwie wieże!  Czy wyobrażasz to 
sobie? Co zrobił byś gdyby zwolennicy nazizmu prosili o pozwolenie o budowę centrum kultury Nazizmu obok 
obozów koncentracyjnych w Polsce? Cel? Wspólna celebracja rożnych ideologii!

Jest wiele pytań, jeśli chodzi o to co się stało podczas 9/11. Wiele Amerykanów ożywa pojęcia 'inside job' 
oznaczającego, iż dokonano tego 'od wewnątrz'. Wielu speców przez lata od 2001 wypowiadało się o 
kontrolowanej demolce i innych ciekawostkach 5, jak transmisja wydarzeń przed atakiem, niemożliwości, zbyt 
szybkie opadanie budynków, ignorowanie dowodów, relacja strażaków i osób, naocznych świadków, reakcja 
prezydenta i opieszałość, itd.

https://www.youtube.com/watch?v=TnhO2KxGh9Y

Jako następstwo 9/11 wydano USA PATRIOT Act6 (ustawa kongresu) oraz powołano do życia 
DHS7`(Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych). Rozpoczęła się 'Wojna z 
Terrorem'. Związane są one m.in. z:

• Ulepszonymi procedurami nadzoru
• Poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego przeciwko terroryzmowi
• powołaniem Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA)

Niewątpliwie oznacza to większa kontrole nad Amerykanami! 

3 https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/05/06/presidential-proclamation-national-day-prayer-2015  

4 https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/09/10/presidential-proclamation-national-days-prayer-and-remembrance-2015  

5 http://www.hangthebankers.com/24-hard-facts-about-911-that-cannot-be-debunked/  

6 https://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act  

7 https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Homeland_Security  
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Interesującą kwestia jest realizacja przez Amerykę postulatów ONZ(nie Konstytucji!) Jednym z działań 
globalistów jest odwrócenie uwagi ludzi od Islamu. Jak to robią? Jest 'prawdziwy Islam' oraz terroryści, którzy 
go 'wypaczyli'.

Zarówno Papież Franciszek jak i Obama chcą wyprać społeczeństwo w tej kwestii. Franciszek jak i jego 
poprzednicy, twierdzi,ze jest to religia pokoju. Obama opiewa Islam, twierdząc,ze Ameryka nigdy nie będzie z 
nim walczyć. W Evangeli Gaudium papa twierdzi iż:

„nasz szacunek dla prawdziwych wyznawców islamu powinien prowadzić nas do uniknięcia 
nienawistnych uogólnień, ponieważ autentyczny islam i prawidłowe czytanie Koranu sprzeciwia się 
wszelkim formom przemocy”8

oraz w innym przypadku:

"Po prostu nie możesz tak mówić,  tak  jak nie można powiedzieć, że wszyscy chrześcijanie są 
fundamentalistami. Mamy swój udział w nich (fundamentalistach). Wszystkie religie mają te małe 
grupy,"9

czy chociażby:

„Znajomość Jezusa przemienia się w ideologie, a także moralizatorska wiedzę, po to by zamknąć drzwi 
przez istnienie wielu wymogów. Wiara staje się ideologią, a ideologia przeraża, ideologia przegania 
ludzi, oddala, oddala ludzi i oddala kościół  ludzi. Ale jest to poważna choroba, to od ideologicznych 
chrześcijan. Jest to choroba, ale nie jest to nowe, co? "”10

Kim jest 'fundamentalista'? To dogmatyk, konserwatysta, doktryner, ortodoksa, maniak religijny i obsesjonista 
bądź 'nawiedzony'. Trzyma się ścisłe Pisma. 
Czytając co papa mówi, mam wrażenie ze słyszę glosy od niektórych pastorów, którzy jak okazuje się często, 
uczestniczą w ekumenii. Teraz wiara w Słowo Boże to fundamentalizm, kojarzony z dzihadysta w chuście 
arabskiej, obładowanym dookoła pasa materiałami wybuchowymi. Fundamentalizm i wierzenie w to co Jezus 
powiedział- 'odstrasza ludzi'. Czy słyszałeś to w zborze? W Ameryce istnieje niechęć do Pisma oraz świętości!
Stad są kościoły gdzie aborcja jest od Boga, krzycząc np. :”Aborcja to prawo dane od [samego] Boga”. Kościół 
Prezbiterian w USA nie tylko nie może się doczekać aż papa zawita w amerykańskie progi, ale zaczął wdrażać 
postanowienia rządu wg mylnej i zwodniczej interpretacji fragmentu z Listu do Rzymian 13:

„(1) Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a 
te, które są, przez Boga są ustanowione. (2) Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się 
Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. (3) 
Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią 
złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę; (4) jest ona bowiem na 
służbie u Boga, tobie ku dobremu. ”

Co będzie gdy Antychryst zasiądzie na tronie świata? Ani Pierwszy Kościół ani Pan Jezus nie zgodziłlisię na 
zło rządu. Jezus Heroda nazwał lisem, wskazując i gromiąc ignorancje i naiwność!  Jezus płacił podatki, ale nie 

8 http://www.uscatholic.org/articles/201410/pope-francis%E2%80%99-overlooked-sentence-important-statement-islam-and-  
violence-29502

9 http://www.jpost.com/Christian-News/Pope-blasts-Christian-Muslim-fundamentalists-while-leaving-Turkey-383405  

10 http://en.radiovaticana.va/news/2013/10/17/pope_francis_at_mass_calls_for_greater_openness_/in2-738150  
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zgadzał się np. na rządową religie- judaizmu. Religia Rzymu miała wielkie problemu z Chrześcijanami! 
Czemu,pytasz? Bo nie chcieli oddać czci Cezarowi. Ponieważ nie zgadzali się na religie rzymska. Ponieważ nie 
uważali, ze religie w Cesarstwie Rzymskim są takie same i zasługują na szacunek i ekumeniczna 'chwale'!

 Co ma wiec Protestant głosić? Może Koran?Stając się 'Buddysta dla buddystów' lub 'katolikiem dla katolików' 
czy może 'Muzułmaninem dla Muzułmanów'? Oto ezoteryczna interpretacja poniższego fragmentu:

„Albowiem będąc wolnym od wszystkich, samegom siebie uczynił niewolnikiem wszystkim, abym ich 
więcej pozyskał. (20) I stałem się Żydom jako Żyd, abym Żydów pozyskał; a tym, którzy są pod zakonem,  
jakobym był pod zakonem, abym tych, którzy są pod zakonem, pozyskał; (21) Tym, którzy są bez zakonu,  
jakobym bez zakonu, (nie będąc bez zakonu Bogu, ale będąc pod zakonem Chrystusowi), abym pozyskał 
tych, którzy są bez zakonu. (22) Stałem się mdłym jako mdły, abym mdłych pozyskał. Wszystkim stałem 
się wszystko, abym przecię niektórych zbawił. ”1 list do Koryntian 9 

Skąd wiemy, ze papa się myli jak i ekumeniści i lewicowcy po zborach? Czy jako siostra stajesz się prostytutka, 
aby jakąś z nich pozyskać dla Chrystusa? A może jakiś brat ubierze się w strój pedzia by ich spróbować 
nawrócić? Nie? Pewna para z Ameryki wierzy w taka 'interpretacje'. 11 Założyciele FitnessSwingers.com. 
zapraszają pary do wspólnych orgii, zakończonych dzieleniem się 'wiara'. 

https://youtu.be/YiStCudKILs

Taka metodę wykorzystywała już sekta Rodzina wykorzystując flirty fishing (łowienie wiernych przez 'flirt' 
czyli dawanie ciała).12

Kenneth Copeland, zwiedziony podchodami katolickiego księdza- Tony'ego Palmera głosi: „nie może być 
jedność doktryn. Każdy z nas myli się w wielu rzeczach”! Oto słowa z ust człowieka, który twierdzi, ze nie 
wierzy w tradycje i ze Słowo jest tak ważne dla niego. 

Jaka jest historia Islamu i sam Koran? Mahomet widział fałszywe wizje i napisał plagiat korzystając z Tanakh, 
Nowego Testamentu i arabskiego pogaństwa. Inny duch dal mu 'objawienie', podobnie jak buddzie. Potem szedł 
i prowadził wojny religijne kradnąc, porywając i przymuszając ludzi do podążania za jego religia. Bułat 
'załatwiał sprawę' odnośnie oponentów. Dzisiejsze pokolenia Muzułmanów zakrywają ten fakt. Unia 
Europejska pomogła im stworzyć 'Europejska wersje Islamu' aby użyć ich do zniszczenia Judeo- 
chrześcijańskich wartości oraz do możliwych zamachów. 

Koran nawołuje do zbrojnego przejęcia świata. Nie-muzułmanie maja albo płacić podatki albo być ścięci 
bułatem. Al-Ka’ida  wydala dwie tzw fatwy. W drugiej możemy znaleźć takie słowa:

„Na tej podstawie i zgodnie z celem Boga, możemy wydać następujące fatwę dla wszystkich muzułmanów:

Zarządzenie aby  zabić Amerykanów i ich sojuszników - cywilów i wojskowych - jest indywidualnym obowiązkiem 
każdego muzułmanina, który może to zrobić w każdym kraju, w którym jest to możliwe, aby to zrobić, aby wyzwolić  
meczet Al-Aksa i święty meczet [Mekka] z ich uścisku, i aby ich armie, opuściły  wszystkie ziemie islamu, pokonane i 
niezdolne do zwalczania żadnego muzułmanina. Jest to zgodne ze słowami Boga Wszechmogącego "i walczyć z 
poganami razem jak oni razem walczą przeciwko wam" i "walczyć z nimi, dopóki nie ma więcej zgiełku i ucisku, i 
wówczas zwycięży sprawiedliwość i wiarę w Boga."13

11 http://nypost.com/2014/09/25/these-christian-swingers-like-sharing-bible-verses-sex-partners/  

12 https://pl.wikipedia.org/wiki/Flirty_fishing  

13 http://www.pbs.org/newshour/updates/military-jan-june98-fatwa_1998/  
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Nie zapominajmy o ogólnej nienawiści szerzonej przez kleryków muzułmańskich. 'W końcu' Ameryka to 
'Wielki szatan' (Shaytân-e Bozorg lub Iblis) a obok niej jest 'Mały szatan'- Państwo Izraela. 11 Września 2015 
roku Ali Chamenei  zagroził, ze „Izrael przestanie istnieć za 25 lat”!14

11 Listopada 2015 na największy meczet islamski na świecie, Al-Masdżid al-Haram15 w Mekce zwalił się 
żuraw zabijając minimum 107 osób (BBC). Co ciekawe, Obama ma otworzyć wraz z Erdoganem nowy meczet 
w Maryland. 16 Obama, jego zona  oraz Hillary Clinton odwiedzali meczety. Możesz znaleźć ich zdjęcia z 
islamska chusta na głowie. Obame- ściągającego buty aby okazać honor dla Allaha.

A więc mamy kilka spraw do rozważenia. Manipulacja globalizmu niewątpliwie przyczyniła się do tej tragedii. 
Istotne jest, ze dziś na miejscu WTC(Światowego Centrum Handlu) powstają (niektóre już stoją)  budowle jak 
1 WTC, 7 WTC, 4 WTC oraz 2 WTC. 1 WTC sięga wzwyż dokładnie 1,776 stop! 1776 to rok założenia 
Illuminati. 1 WTC nazwali 'wieżą wolności'.Na jej szczycie znajduje się iglica przypominająca islamski 
minaret. Minaret jest używany do wzywania wyznawców Islamu do modlitwy(tzw adhan17). 

 1 WTC (Źródło- Wikipedia)    Muzułmański minaret(Źródło: Wikimedia)  

Tragedia 9/11 stała się pożywką dla globalizmu i ekumenii. Prasa pisze o ekumenicznych spotkaniach 
Protestantów z katolikami oraz prawosławnymi. 18 Inny okład pojawił się w Goodwin Memorial Baptist Church 

14 http://edition.cnn.com/2015/09/10/middleeast/iran-khamenei-israel-will-not-exist-25-years/  

15 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34231620  

16 http://nation.foxnews.com/2015/04/20/obama-and-erdogan-open-new-mosque-together-maryland  

17 https://pl.wikipedia.org/wiki/Adhan  

18 http://www.nj.com/hudson/index.ssf/2015/09/bayonne_commemorates_911_with_interfaith_vigil.html  
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, którego hasłem było „Brak przymusu do religii”. Tam głównym mówcą był muzułmanin, Qasim Rashid. 19

W Brooklynie spotkali się 20imam Abdallah Allam, z katolickim księdzem, z 'pastorka' kościoła unitarianow i 
innymi. W Pierwszym Kościele Baptystów w Midland,w  Północnej Karolinie spotkali się imam Wazir Ali wraz 
mnichem hinduskim, a towarzyszyli mu 'pastorka' Zjednoczonego Kościoła Metodystów oraz kapłan katolicki. 
21

W poprzednim roku, katolicki uniwerek na Florydzie, Barry University miał właśnie takie spotkanie miedzy- 
religijne. Imam Nasir Ahmad  z meczetu zaczął skandować na część swojego bożka. 22 W 2014 r. po raz 
pierwszy w historii- w Watykanie czytano Koran podczas spotkania Mahmoud Abbasa, Shimona Peresa, 
Patriarchy Konstantynopola i papy Franciszka.  23

Czytelnik może wyciągnąć własne wnioski. Konspiracja ekumenizmu jest szeroka. Z jednej strony 
muzułmanizm dyszy rządny krwi. Z drugiej strony jest on przyjęty do USA i Europy, promowany jako coś 
dobrego a przynajmniej nieszkodliwego. Czy mamy tez do czynienia z używaniem traumy w celu 
spowodowania sztucznych zmian? Czyżby wojna psychologiczna była używana aby zwieść populacje ziemi? 
Metody rekrutacji i działania kultów są używane na społeczeństwie, np.:

• zaprzeczanie oczywistych herezji i błędów (coś jest jawnie złe, ale ktoś perswaduje, żeby nie oceniać)
• generalizowanie (każdy człowiek...skup się na Jezusie)
• emocjonalne szarpanie (nawróciłeś się tutaj, więc...)
• zrzucanie winy (najwięcej psioczy ten co nic nie robi (dana osoba dalej kontynuuje swoja niebiblijna 

bądź szkodliwa działalność))
• powoływanie się na autorytet (Amerykanie: szanuje autorytet prezydenta...wiec(jeśli on jest za aborcja 

to ja tez)(inaczej jestem przeciwko Bogu!))
• sztuczne oburzenie (papież- nie mogąc szybko i sprawnie zrealizować swojej ekumenicznej propagandy 

i zwiedzenia, zrzuca winę na oponentów nazywając ich 'terrorystami')
• granie roli sztucznego sługi (ja służę wszędzie...służąc tobie, służę Bogu...niezależnie co robię)
• minimalizacja herezji (liczy się tylko miłość)
• ogłupianie, bo głupka łatwo oszachrować (podaj sam przykład :))- odradzanie studiowania Biblii aby 

sprawdzić czy głoszenie jest od Boga. Pochwala głupoty wykrzywiając: „Albowiem uznałem za 
właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. ”. Stad 
wiedza jest 'inherentnie zła', znanie Biblii- 'niepotrzebne'...lub „Ale wszystko to, co mi było zyskiem, 
uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę”- więc rozdam wszystko pastorom i będę siedział patrząc 
się w sufit licząc muchy! Wyjęte z kontekstu lub z dopowiedzianymi znaczeniami wersety.

• dysonans poznawczy (np.: jestem Protestantem ale chodzę do katolicyzmu,wierze tylko w Pismo biorąc 
udział w spotkaniach tradycji) inaczej skrzydlata świnia, Protestant żyjący wg nauk buddy, pastor 
biorący udział we mszy, czapka papieska na głowie pastora, Jezus noszący posagi Baala, Jezus noszony 
na tronie przez Faryzeuszów, Saduceuszów i Uczonych w Piśmie, w celu wywołania emocjonalnego i 
psychicznego dyskomfortu (wydawało mi się ze tak ma być ale...ekumeniczny pastor powiedział)

• 2+2=4 i 2+2=5 . Nie ma w tym nic dziwnego ani złego. „Tak to się dziś robi”,'bo takie czasy'
• Biblia zakazuje cudzołożyć, ale jeśli jest to osoba czynna w zborze to....(dysonans)

19 http://www.pennlive.com/midstate/index.ssf/2015/09/interfaith_service_held_to_com.html  

20 http://www.brooklyneagle.com/articles/2015/9/10/roundup-interfaith-911-remembrance-services  

21 http://www.mrt.com/life/faith/article_970eb63c-58b9-11e5-ac73-7b38c27050b8.html  

22 http://shark-tank.com/2014/09/14/imam-chants-allah-akbar-during-911-memorial-at-catholic-university-in-florida/  

23 http://www.cbn.com/cbnnews/world/2014/June/Historic-First-Islamic-Prayers-Held-at-the-Vatican/  
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• Biblia mówi- musisz się na nowo narodzić ale...
• Przyrzekasz podczas ślubu- jedna na cale życie...potem bierzesz inna...i co w tym złego? (negacja ale 

usprawiedliwienie, połączone z atakiem na 'złych fundamentalistów')
• Biblia mówi- każdy z nich mówił językami, ale...u ja 'mam tez Ducha' ale inaczej niż Biblia

Dzisiaj sztaby speców doskonalą techniki jak:

• odwołanie się do emocji
• delikatny przymus
• manipulacja tłumów
• taktyki dyskredytacji
• demagogia
• pół-prawdki
• wybiegi
• propaganda
• reklamy podprogowe
• sensoryczne przeciążenie
• stymulowanie zawrotnego tępa życia, aby ludzie nie  

zastanawiali się
• metody modyfikacji zachowań ludzkich
• ukryte kondycjonowanie
• wybiorcza prawda
• apelowanie do niezdefiniowanej miłości, pokoju i jedności
• masowa dezinformacja
• finansowanie fałszywych danych statystycznych i badan aby przeforsowywać kłamstwo. Większość 

ludzi nie rozumie zasad statystyki np. jeśli populacja liczy 40 mln i weźmiesz próbkę z niej 10,000 osób, 
które reprezentują twoje zwiedzenie- badanie będzie blednę. Może okazać się ze 38 mln jest przeciwko, 
jednak ty wybrałeś grupę która reprezentuje twoje plany i stad masz zwiedzenie! Potem ci mówią: 
statystyka tak pokazała! 

• sztuczne bombardowanie emocjami
• zbytnie uproszczenia (jak wyznał Jezusa to już wystarczy- gdzie jest życie w Jezusie, chrzest w Duchu, 

poznanie Pisma i robienie Bożej woli?)
• powtarzanie w kolko rzeczy błędnej lub inherentnie zlej.(Nie chcemy ekumenii! Ale...wiesz...inni to i 

tamto...Nie! Poczekaj- zapraszamy cie...itd)
• technika trzeciej osoby (Lucyfer nie mógł zwieść Adama więc zwiódł najpierw Ewe, a potem jego przez 

nią! Czyli- jakby mnie ksiądz zapraszał to nie, ale jak baptysta przyjdzie do idę...w to samo miejsce!)24

Gdyby Ameryka pojęła, ze tylko Bóg może ich ochronić- nie doszło by do tego wydarzenia, obojętnie kto za 
tym stoi! Diabeł działa na tym świecie na dwa sposoby- jak lew ryczący, by kogoś pożreć (Państwo Islamu) 
albo jak anioł światłości (aby zwieść, aby zło nazwać dobrem- ekumenia jest od 'Boga', prawdziwy 
chrześcijanin nie kwestionuje, nawet jeśli jest to złe...zaprzecz biologie, historie i normalność- bo nazwa cie 
'fobem'!). 

Jedynym sposobem aby być zachowanym w naszych czasach jest przyjść do Jezusa, wyznać Mu grzechy, 
prosić o chrzest w Duchu Świętym i czytać Słowo, wypełniając wole Boza. Módl się o przebudzenie! Chodź w 
darach Ducha! Prowadź walkę duchowa i uwolnienie od demonów! Módl się o obnażenie zła- co zszokuje 
społeczeństwo do szukania Prawdy!
Amen!

24 https://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda_techniques  
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„Albo jesteś z nami, albo 
z terrorystami”George 
Bush adresując 
Kongres w 2001 r. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda_techniques
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Odno nikiś :

https://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks
https://en.wikipedia.org/wiki/Collapse_of_the_World_Trade_Center
https://en.wikipedia.org/wiki/One_World_Trade_Center
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center_%281973%E2%80%932001%29
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center_%282001%E2%80%93present%29
https://en.wikipedia.org/wiki/One_World_Trade_Center
https://en.wikipedia.org/wiki/7_World_Trade_Center
https://en.wikipedia.org/wiki/Four_World_Trade_Center
https://en.wikipedia.org/wiki/Two_World_Trade_Center
https://en.wikipedia.org/wiki/Park51
https://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Homeland_Security
https://en.wikipedia.org/wiki/War_on_Terror
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