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Czy kogoś to dziwi, że agenda globalizmu w pełni pokrywa się z wierzeniami satanistów w
Ameryce? A myślałeś, że jest inaczej?

Historia

Stary Testament

Jaka  jest  historia  satanizmu?  Sięga ona do ogrodu Eden.  Tam grający „dobrego wujaszka”
Lucyfer, postanowił „pomoc” ludzkości i sprowadzić na nich stan w którym ludzkość żyje do
dzisiaj. Choroby, ból, zwiedzenie, fałszywe religie, idolatria, gwałty, zabójstwa itd.

Zanim przyszedł Jezus Chrystus, szatan- demon, który został zrzucony do tego świata, pałał
nienawiścią do Żydów. Oni, jako jedyni ówcześni reprezentanci Boga byli w nienawiści u wielu
narodów. Możemy o tym poczytać w Starym Testamencie. My znamy to jako „antysemityzm” i
ma to duchowe źródła...

Szatan,  upadły  Lucyfer  zorganizował  poganom fałszywe  religie  i  wierzenia.  M.in  wróżby,
ofiary, ceremonie, idolatrie i tak żyli oni przez tysiące lat. Wymyślił im mitologie i stworzył na
Ziemi jego własną „wirtualna rzeczywistość” oparta na niedopowiedzeniach, pól-prawdkach i
fantazji...aby zwrócić ludzi, świadomie czy nieświadomie, do czczenia jego i jego demonów...

Popatrzcie na bożki, które czcza poganie...Szatan często przedstawiał się jako anioł światłości.
„Podziemia”  były  zarezerwowane  dla  adeptów  czarnej  magii...Lud  jednak  uprawiał  „białą
magie”...tak im się przynajmniej wydawało...

Nowy Testament

Kiedy przyszedł Jezus, nienawiść szatana zwróciła się przeciwko Mesjaszowi, ponieważ grunt
zaczął mu się palić pod nogami...Bóg zaczął realizacje ostatniej części planu...Bóg przyniósł
zwycięstwo dla ludzi nad diabłem...To było niesłychane i nie do uwierzenia dla diabla...Teraz
ludzie, mogą dostąpić zbawienia, zostać przyobleczeni mocą z wysokości i dominować nad
zwierzchnościami, mocami, panowaniami i tronami...gagatkami, którzy ukrywali się od czasów
ST i byli niejako ukryci i nieruszeni...aż do dziś....

Czytamy o znakach i cudach ST, ale w NT do tego dochodzi rozprawienie się ze źródłem tego
bajzlu-  czyli  demonami  i  szatanem!  Stad  wyrazem  leku,  paniki  i  dezaprobaty  diabelskiej
narodzili się sataniści...”Szatan wie, że czasu ma niewiele”...
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Współczesne formy satanizmu

Dziś satanizm ma wiele form...Zwykle, jako rodzaj okultyzmu jest ukryty, tuszowany, porusza
się „poza radarem”...Ludzie kojarzą go jako coś złego i okropnego...

W Ameryce  jednak  powstają  grupy,  które  pracują  nad  zmiana  postrzegania  ludzi  odnośnie
satanizmu. Najbardziej wokalna grupa jest  Świątynia Szatana, która angażuje się w rzeczy,
które chcą promować lewicowcy/ globaliści.

Jak nie da się wprost do trzeba się pod coś podłączyć...wydaje się ich strategia. Doskonała
grupa pod która mogą się podszyć są ateiści, pełni gniewu na Boga. Właściwie, sataniści mogą
się podszyć pod każdą grupę, za wyjątkiem Biblijnego Protestantyzmu.

Organizują marsz feministek, aby zmienić role kobiet i mężczyzn w społeczeństwie- możesz
ich tam spotkać. Pojawia się grupa chcąca aborcji na zawołanie- proszę bardzo- spotkasz ich
pośród tej grupy!  Co ze zniesieniem Biblii ze szkół- w „to im graj”- piszą się na to...Maszerują
rożnego rodzaju zboczeńcy/ socjopaci- sataniści tez tam się piszą...A co jeśli ateiści w nerwach
wrzeszczą, ze „Nie ma Boga”? Oto śpiewka, pod która sataniści mogą się podpisać...

W  ostatnich  czasach  Świątynia  Szatana wojuje  przeciwko  nauczania  Biblii  w  szkołach
Ameryki,  chce  otwierać  (i  już  otwierała)  posiedzenia  Rady  Miast  w  Ameryce...Mamy  tez
„Szatan  Po  Szkole/  After  School  Satan”-  kolko  pozalekcyjne  dla  uczniów  szkół
podstawowych...

Protestują papieskie święta zwane Boże Narodzenie. W tym roku, jako 3 raz z kolei wystawiają
swoja  „sztukę”  zwana  „Snaketivity”.  Słowo  pochodzi  od  „Nativity”(szopka
bożonarodzeniowa) oraz „snake”(czyli  wąż). Jest to ich odpowiedz na katolicka szopkę...

Jak  wygląda  „szatańska  szopka”?  Czarny  krzyż,  na  jego  górnej  części-  symbol  szatana-
Baphomet. Dookoła krzyża owinięty jest waz, a po środku znajduje się napis: „Największym
darem jest wiedza”...

W 2014  Świątynia  Szatana  wystawiła  „szopkę” w Kapitolu  na  Florydzie  ,  która  pokazuje
spadającego Lucyfera z nieba, wprost do płonącego piekła. Nosiła ona napis: „Wesołych Świat
życzy Świątynia Szatana”....
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Świątynia Szatana wyśmiewa się z zakazów aborcji,  a  teraz swój protest  podnosi  na inny
szczebel.  Chron.com podaje,  że  w Teksasie,  od  19 Grudnia  wchodzą nowe przepisy,  które
zakazują usuwania szczątków płodu jako biologicznego, szpitalnego „odrzutu”. Świątynia wrze
gniewem...Czemu by ich to miało rozzłościć? Biblia Szatan pisze, ze człowiek jest nie tylko
przyrównany do zwierzęcia, ale jest gorszy od niego...Kto by się więc tam przejmował?...

Niedawno sad w Missourii odrzucił proces Świątyni Szatana, która uważała, ze czekanie na
aborcje przez 72 godziny „narusza religijna wolność Świątyni”. 

Liderka Świątyni Szatana w Detroit, Jex Blackmore, blogowała „na żywo” proces jej aborcji w
2015 r. W 2016 roku, grupa satanistów ze Świątyni Szatana w Detroit, odziana w maski dzieci,
ubrana w stroje fetyszystów protestowała „bałwochwalstwo płodów”... Nosili pieluchy, butelki
dla dzieci oraz zasypkę dla niemowląt...

Jak wiemy, największy moloch aborcyjny Ameryki- Planned Parenthood został przyłapany na
handlu organami nienarodzonych dzieci...

Świątynia Szatana nie cierpi tez  katolickich kolęd...Nagrali więc swoje wersje popularnych
kolęd. I tak mamy :

• Słuchajcie uważnie! Upadłe anioły śpiewają!
• Radość dla nas samych!
• Samowolna noc

Podsumowanie

Agenda  Unii  Europejskiej,  NATO  i  innych  globalistycznych  tworów  dziwnie  przypomina
wartości neo- satanistów z Ameryki.

✔ Nienawiść do Biblii
✔ Aborcja
✔ Feminizm
✔ Eutanazja
✔ Ateizm
✔ Usuniecie Boga ze szkól w Ameryce
✔ Gloryfikacja nauk węża z ogrodu Eden
✔ Zboczenie

Zanim jeszcze  Unia Europejska  zabrała  się  za  małżeństwa zboczeni,  Świątynia  Szatana  od
dawna  to  promowała...Jest  to  ich  „sakrament”...Ich  „tajny  rytuał  znany  niewielu”  to
„Różowa Msza”...(parodia Czarnej Mszy?)...
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Jest to czas na walkę duchowa o dusze tego narodu. Zwycięstwo Trumpa to tylko początek
dobrych  rzeczy,które  idą  od  Jezusa  dla  Ameryki.  Szatan  wie,  ze  ma  niewiele  czasu,  więc
próbuje uruchamiać rożne filozofie, aby wprowadzić jego zło do mainstream.

Pokonać to  mogą jedynie,  uzbrojeni  w wiedzę i  praktykę walki  duchowej  i  uwolnienia  od
demonów,  Protestanci  w  Duchu!  Obnażana  Prawda,  rozbija  tez  propagandę  okultyzmu  i
odkrywa ich plany!

Musimy  się  modlić  aby  Bóg  odprogramował  społeczeństwa  i  rozbił  z  ich  umysłów czary
rzucane przez  globalizm i  ekumenizm papieski! A to...przyniesie duchowa rewolucje, która
nasze czasy tak potrzebują!

Jeśli nie przyjąłeś jeszcze Jezusa Chrystusa, jako Pana i Zbawiciela, zrób to teraz. Wyznaj Mu
grzechy, zaproś Go do serca i życia oraz wołaj o chrzest Duchem Świętym!
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