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„Naczelna przeszkoda w drodze do stabilnego i sprawiedliwego porządku świata są Stany
Zjednoczone Ameryki ”George Soros, miliarder i magnat biznesowy, prezes Open Society Foundations(które

wydało 2,9 mld $ (między 1993-2014) na mniejszości religijne oraz LGBT)1, założyciel Soros Fund
Management(firma hedgingowa).

Globalizm stopniowo rozbraja społeczeństwo od normalności a ich celem jest zmiana paradygmatu. Sad 
Najwyższy Stanów Zjednoczonych został infiltrowany przez promotorów i egzekutorów Nowego Porządku 
Świata.   Zaczęli od usuwania Protestantyzmu ze szkol (10 Przykazań, modlitwy w szkołach, głoszenia 
Ewangelii, posiadania Biblii), potem przyszła kolej na zniszczenie nienarodzonych. Oto niektóre momenty z 
historii:

Usunęli rożne Ustawy odnośnie Czarów (z 1542, 1563, 1604, 1649 oraz 1735 r) w Szkocji, Anglii oraz 
Walii. Zaatakowano Procesy Czarownic.  Czarownicy zyskali status 'męczenników'. Po obaleniu prawd 
przeciwko czarom, czarownice otrzymały otwarta drogę by przynieść ich praktyki do mainstream 
(książki, filmy, organizacje, które prezentują 'dobry image czarownic' oraz zwalczają 'nauki wiążące je z
diabłem'). Pomimo, ze Inkwizycja i Malleus Maleficarum to brednie (brodawka oznaczała czarownice)- 
public relation czarownic odrobiło lekcje i wprowadziło plany aby wykorzystać te zachowania ku 
własnej korzyści. 
1758- W Ameryce było nie więcej niż 25,000 katolików! Katolicyzm był zakazany w każdej z 13 
Kolonii USA! Stopniowo jedna agenci papiescy zmieniali percepcje Ameryki.
1925- sprawa Stan Tennessee v.John Thomas Scopes rozpoczęła atak na Biblie i Protestantyzm. 
1965- Sobór Watykański II rozpoczął proces od-Protestantyzmowania Protestantyzmu. Postanowienia 
tego soboru sięgają do wszelkiej religii aby wciągnąć ja do Watykanu. Agenci Watykanu przeniknęli 
szeregi Protestantyzmu by go zniszczyć. 
1973- sprawa Roe v. Wade (legalizacja mordu na nienarodzonych i zmiana określenia z człowieka na 
płód- masy tkanek).
2015- re definicja małżeństwa po raz pierwszy od 6000 lat! Pierwszy kraj pozwalający na to 
szkaradztwo i demoniczna karykaturę była Holandia(42% ateistów, 38% katolików, 19% Protestantów 
oraz 11% innych religii(w tym 5% Islam! )) w 2001 r. Żadna, nawet najbardziej barbarzyńska kultura/ 
cywilizacja na to nie dopuściła!
2016- próba  konfiskaty broni w Ameryce. Naczelny punkt Wyborów Prezydenckich będzie właśnie 
kwestia posiadania broni. Próba reinterpretacji i obalenia Konstytucji Stanów Zjednoczonych. 

Jest to ewidentny proces multikulturalizmu zmierzający do sztucznego wymieszania kultur, zachowań, gdzie 
kultury mniejszości są używane aby zniszczyć większość. (np. Islam- wartości judeo-chrzescijanskie, pedzie- 
aby zniszczyć normalność i zaatakować człowieka od małego!). W zachowaniu globalistów jest pewna logika. 
Najpierw wprowadzają oni nie do zniesienia prawo, w międzyczasie wprowadzają polityków, profesorów, 
naukowców by zmieniali percepcje odnośnie 'zmian', szkolą i piorą na głowie wojsko i policje, by na końcu 
odebrać społeczeństwu możliwość obrony (gdy społeczeństwa Europy i USA przekroczą punkt załamania). 

Dodatkowo w Ameryce próbują używać wychowania seksualnego, by czynić z młodych ludzi- wynaturzeńców 
i dewiantów! Zachęcają do swobodnego seksu z czym i kim popadnie. Trwają naciski na to aby sukienkowe 
zboczki mogły korzystać z toalety razem z dziewczynami/ kible typu uniseks, gdzie w jednej kabinie siedzi 
facet, w drugiej kobieta, a trzeciej...nie wiadomo co tu przyszło! Masakra! Rzeźnia! Jeszcze inna opcja ma być 
trzecia kabina w toalecie- dla wynaturzeńców! Coraz więcej wielkich firm oferuje 'tysiące orientacji' gdy ludzie

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Society_Foundations
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wypełniają formularze! Skandal! Ohyda! Kłamstwo!Facebook z Wlk.Brytanii oferuje wybór spośród 71! (np.: 
aseksualny, osoba miedzy-seksualna, żadna,  herman itd)23Oto spisek złych! Oto czasy gdy opętanym pozwala 
się realizować chorobę ich spaczonych umysłów! 

W Ameryce ludzie posiadają ok 270 mln broni palnej! Jak się domyślacie pozwala to na obniżenie przestępstw 
w tym kraju! W Polsce jest to niemożliwe. Newsweek podaje, ze :

„Ponad 340 tys. Polaków ma pozwolenie na używanie broni i co roku ta liczba zwiększa się o blisko 5 
tys. W rękach tych osób znajduje się obecnie nieco ponad pół miliona sztuk broni palnej.”4

„Uzyskanie pozwolenia na broń nie jest sprawą łatwą. To nie tylko egzamin teoretyczny i praktyczny, 
który potwierdzi znajomość prawa oraz zdolność do posługiwania się bronią. Wiążą się z tym również 
koszty - te mogą kształtować się w granicach od kilkuset do nawet 2000 zł. Trzeba również przedstawić 
ważny powód, dla którego takie zezwolenie jest nam potrzebne. ”bankier.pl5

„W Polsce, jak podaje magazyn „Broń i amunicja”, w latach 2003-2013 wydawano corocznie ok. 300-
400 tys. pozwoleń. W ubiegłym roku policja wydała 341 tys. takich pozwoleń. Te liczby obejmują 
zarówno broń palną bojową, myśliwską, sygnałową i alarmową, jak i gazową oraz paralizatory, kusze i 
broń białą. ”6Gazeta Prawna

Jak widzimy, większość polaków nie jest w stanie zareagować, w razie napadu, włamu z bronią w
reku lub chociaż, gdy Islamski terrorysta wyjdzie na ulice by postrzelać do 'ruchomych celów' 
wrzeszcząc coś po arabsku! I co ciekawe- Unia Europejska chce jeszcze OGRANICZYC 
możliwość dostępu do broni dla zwykłego człowieka...z powodu ataków Islamskich terrorystów! 
Zamachy w Kopenhadze oraz Paryżu są używane aby odebrać prawa obrony. David Cameron, 
Premier Wlk Brytanii nawołuje do zakazu posiadania broni w całej UE!7 Dodatkowo Europa 
przygotowuje się na kolejnych uchodźców w tym roku! 8 ONZ podaje, ze w roku 2015 do Europy 
napłynęło ponad 1mln Muzułmanów! 9 Muzułmanie napływają z takich krajów jak: Syria, 
Afganistan, Kosowo czy Irak. 10 Ile zamachów terrorystycznych szykowanych jest na rok 2016.?

2 http://www.telegraph.co.uk/technology/facebook/10930654/Facebooks-71-gender-options-come-to-UK-users.html

3 http://www.telegraph.co.uk/technology/facebook/10637968/Facebook-sex-changes-which-one-of-50-genders-are-you.html

4 http://biznes.newsweek.pl/ile-broni-w-rekach-polakow-newsweek-pl,artykuly,345212,1.html

5 http://www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-uzyskac-pozwolenie-na-bron-3080765.html

6 http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/819698,dostep-do-broni-palnej-w-polsce-kto-moze-otrzymac-pozwolenie.html

7 http://www.mirror.co.uk/news/world-news/david-cameron-issues-plea-european-7003143

8 http://www.stltoday.com/news/as-dawns-europe-braces-for-more-waves-of-migrants/article_76c3d8cf-4908-5fd3-bc2b-
30a9605cc1fb.html

9 http://www.thestar.com/news/world/2015/12/30/more-than-1-million-migrants-reached-europe-by-sea-in-2015.html

10 http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911
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„Z 8 tys. w 2014 r. do 11 tys. w tym roku wzrosła liczba cudzoziemców, którzy składają w Polsce 
wnioski o nadanie statusu uchodźcy - wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców.”RMF FM11

„Urząd do spraw Cudzoziemców szuka 10 ośrodków, chętnych do przyjęcia imigrantów.”12

Unia Europejska przeznacza na zbrojenia ok 190 miliardów €  czyli 1,55% jej PKB. USA przeznacza 580-610 
miliardów € , 3-3.5% PKB. 13 Chiny 129 mld € ,Arabia Saudyjska 80 mld € ,  Rosja 70 mld €. Polska ma wydać
w 2015 r. ok 10 mld $. 14

Czy widzimy niedorzeczność władz UE i USA? To wszystko jednak ma swój chory cel. Potrzeba aby 
Protestanci w Duchu zaczęli się wstawiać za Amerykę! Komuś zależy aby doprowadzić Europe i Amerykę do 
upadku, a potem uniemożliwić wszelkiej reakcji. Z drugiej strony, na marginesie, czy wyobrażacie sobie 
polaków w Polsce posiadających bron? W Ameryce istnieją pojęcia open carry i concealed carry czyli 
odpowiednio- prawo do noszenia widocznej broni bądź ukrytej. 

Jak by to u nas wyglądało? Czy Polacy potrzebują broni? Co stało by się gdyby był taki powszechny dostęp do 
broni- czy czuli by się bardziej bezpieczni? Czy spadła by przestępczość? Jak wyglądało by załatwianie 
konfliktów na dzielnicy? Czy ten werset usprawiedliwia uzycie broni?

„I rzekł do nich: Gdy was posłałem bez trzosa, bez torby, bez sandałów, czy brakowało wam czegoś? A 
oni na to: Niczego. (36) On zaś rzekł do nich: Lecz teraz, kto ma trzos, niech go weźmie, podobnie i 
torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi. (37) Albowiem mówię wam, iż musi się 
wypełnić na mnie to, co napisano: Do przestępców był zaliczony; to bowiem, co o mnie napisano, 
spełnia się. (38) Oni zaś rzekli: Panie, oto tutaj dwa miecze. A On na to: Wystarczy. ”Ew. Łukasza 22 

Z tymi pytaniami zostawiam czytelników! Jeśli nie przyjąłeś jeszcze Jezusa, jako Pana i Zbawiciela zrób to 
niezwłocznie! Wyznaj Mu twoje grzechy, przyjmij wybaczenie. Zaproś Go do życia i serca!

Amen!

Tagi: globalizm, Ameryka, Nowy Porządek Świata, rozbrojenie Ameryki, posiadanie broni, Polska, USA, 
kościół zielonoświątkowy, ruch charyzmatyczny. 

Amen!

11 http://www.rmf24.pl/raporty/raport-fala-uchodzcow/najnowsze-fakty/news-coraz-wiecej-cudzoziemcow-ubiega-sie-w-polsce-o-
status-uchod,nId,1945159

12 http://pl.blastingnews.com/europa/2015/12/osrodki-dla-uchodzcow-w-polsce-gdzie-beda-sie-znajdowac-00683591.html

13 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures

14 http://polska.newsweek.pl/polskie-wydatki-na-armie-w-2015-roku-wydatki-na-obronnosc-,artykuly,365566,1.html
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