A juventude perdida.

O ano era 1988. Eu tinha 11 anos. Quem é que não viu na TV Ulisses Guimarães levantar a tão sonhada e NOVA Constituição
da República Federativa do Brasil ? Desde 1964 até 1985 o País se encontrava numa “Ditadura”. (Bem, pelo menos essa é a
HISTÓRIA CONTADA PARA TODOS NÓS) Depois que entrei para o Satanismo, os espíritos-guias me revelaram que o Brasil,
desde o início do seu descobrimento era peça estratégica no tabuleiro da NOVA ORDEM MUNDIAL. Principalmente pelos
recursos minerais e também como cooperador do COMUNISMO SULAMERICANO QUE SEGUNDO SATAN DEVERIA SER
INSTALADO NESTE PAÍS. Satanás me disse que o Brasil é só um grande pedaço de terra com escravos que pensam possuir
alguma coisa; que nosso povo se satisfaz com a beleza da terra e com promessas não cumpridas; se satisfaz com o carnaval,
o futebol e mulheres bonitas. Aquela velha forma de controle Romano. (Pão e Circo)

Torna-se claro que o braço maçônico que opera aqui, óbvio, é de origem europeia e não indígena. (Apesar de que hoje em dia
não duvido muito se um índio se tornar maçon. Temos índios que já foram até deputados...) O que quero dizer é que somos
frutos de uma ação já planejada muito antes de nascermos. Nosso povo “em terra de mãe gentil” sempre foi escravizado pelos
AVATARES de demônios muito poderosos. Muitos desses avatares são só ‘cascas’ (sepulcros caiados) mas há aqueles que
sabem exatamente o que estão fazendo.(Como é o caso de muitos satanistas que estão na Política atualmente) E se eu um
dia pensei que a filosofia explicaria todo esse processo, estava enganado. Somos parte de um grande plano maléfico. Um
plano que está chegando ao seu final. Sim, existe uma Agenda Global a ser cumprida que foi elaborada por forças metafísicas
de dimensões paralelas a nossa. Uns chamam de aliens, outros de reptilianos, mas eu gosto mesmo é do bom e velho nome
convencional: DEMÔNIOS! (Legiões deles espalhados nas regiões celestes)

Sim eu sei: As escrituras afirmam que nada que está em oculto ficará em oculto mas o fato de ser revelado não nos garante
que esse processo será interrompido. Todavia, quem sabe, trazer a tona esse conhecimento para outras pessoas possa
garantir a mais alguns, ao menos, descobrir quem verdadeiramente são nossos inimigos e contra quem devemos planejar uma
resistência. Também está escrito: Resisti ao Diabo e ele Fugirá de vós. Se a “ditadura” ,período que assim conhecemos, fez
com que sofrêssemos, desde então, algumas restrições a certas garantias consideradas fundamentais: censura na liberdade
de expressão e meios de comunicação, imaginem se o PNH3 (Obra completamente luciferiana) for aprovado.

Somos frutos de uma mente doentia e perversa. Somos filhos de pais que se envolveram com todo o tipo de feitiçaria nesta
nação. Se a Bahia é o coração dos feitiços os demais estados são extensões dele.

Nós, e nossos filhos, somos bombardeados com feitiços satânicos diariamente. Lembro bem das músicas que ouvia de 1988 a
1995. Vários grupos famosos de rock Nacional e Internacional. Musicas atrativas ( Feitiço da atração / Feitiço da Beleza ) que
nos hipnotizaram, que nos influenciaram. As estatísticas falam por si. Já havia violência nesse período mas não como há agora
e acredito que nem tampouco haverá de existir mais. (Vivemos um período profético e satanás sabe que seu tempo chegou ao
final)

Toda nossa geração, cultura, religião e forma de pensar está completamente contaminada com influências satânicas. Mas vem
a pergunta. Se é assim então como paramos esse processo? Bem, existe um princípio que muitos bruxos sabem e não
contam. Vou sintetizar. Se te fazem um feitiço ou se você está enfeitiçado E NÃO SABE, o feitiço pode perdurar ATÉ SURTIR
EFEITO. Mas se você descobre que te enfeitiçaram, A FORÇA SOBRENATURAL DESSE FEITIÇO JÁ NÃO PODE TE
CONTROLAR COMO ANTES. É claro que SINTETIZEI A EXPLICAÇÃO e que NADA COMO O BOM JEJUM E A ORAÇÃO.
Mas identificar algo que NA SUA CONCEPÇÃO É NORMAL? Essa que é a dificuldade e é desta forma que satanás trabalha.
Ora, é tão simples esse entendimento que o simples fato de você não entendê-lo já pode ser considerado um tipo de cegueira
espiritual.

Para entendermos o que somos hoje precisamos regressar na nossa infância e não em supostas vidas passadas. (Que é outra
mentira luciferiana) Somos como programas. Quando jovens estamos com o HD vazio. Por isso satanás criou vários
pensamentos filosóficos através de seus agentes: Para que com essas doutrinas fossemos doutrinados a acreditar nelas. Se
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Por isso estão distribuindo cartilhas para nossas crianças nesta nação atualmente (2014). Para que nossos vilões se tornem
OS HERÓIS DE NOSSOS FILHOS. (Assim como fizeram com a DITADURA)

Mas por que isso ? Porque o diabo sabe que um povo não precisa de memória e sim DE FORÇA BRAÇAL. É através da nossa
FORÇA COMO NAÇÃO, COMO MULTIDÃO DE PESSOAS, que um PEQUENO GRUPO DE SATANISTAS (OCULTOS)
GOVERNA. Tudo isso para cumprir o que está escrito. “O MUNDO JAZ NO MALIGNO’.

O que um garoto de 11 anos iria querer saber sobre política, filosofia ou religião? Certamente que NADA! (Acredito). Eu
gostava de soltar pipa, jogar bolinhas de gude, brincar de pique esconde no meu condomínio. Me amarrava quando eu me
escondia na minha casa e ninguém me achava. (Enganava todos eles)...

Entenderam?! Somos condicionados desde pequenos a gostar do engano, da mentira, da falcatrua. As vezes achamos que a

culpa está somente nos políticos mas o caráter é individual. Como tentar buscar JUSTIÇA NAQUILO QUE É INJUSTO
(Sistema Mundial) ? E O QUE É SER JUSTO?

O que satanás faz desde o princípio de sua queda é mentir. Sua metodologia de enganar é fantástica mas como deveríamos
entender esse processo para nos proteger de suas armadilhas? A resposta é simples:

A PRIMEIRA COISA A FAZER É IDENTIFICAR QUEM É O SEU INIMIGO!

Exemplo: Se você é um exímio defensor de um partido político, não adianta defender o partido A, e o partido B se AMBOS
estão servindo ao diabo. O resultado é simples: Não importa quem vai ganhar. Não seria essa uma teoria Hegeliana?!

A SEGUNDA COISA A FAZER É ACREDITAR QUE SEU INIMIGO NÃO É DESTE MUNDO: ELE É UMA POTESTADE! UM
DOMINADOR DO AR! (Como acreditar naquilo que não se pode ver?) Bem, pense no vento. Você vê o vento?

Pense em outra coisa: Se Reis e Rainhas, Presidentes e Autoridades Mundiais servem a essa potestade ao ponto de
colocarem um plano de governança global comunista em andamento, porque você não acreditaria na sua real existência?

A TERCEIRA COISA A FAZER É DESCOBRIR SUAS FRAQUEZAS PARA QUE ELE NÃO POSSA MAIS TE DEIXAR
ENFEITIÇADO! ( Qual é a fraqueza de um demônio ?)

E a QUARTA COISA A FAZER É COMEÇAR A QUERER ENTENDER QUE AS ESCRITURAS SAGRADAS SÃO
VERDADEIRAMENTE PROFÉTICAS E QUE REALMENTE HÁ UM CRIADOR. ( Se você não tiver essa disposição de querer
entender isso nesta altura de campeonato eu vou te dar um conselho: Pare de ler estes relatos, compre uma vara de pescar e
vá ser feliz ) A VERDADE NÃO É PARA VOCÊ!

(Continua...)

Fonte: http://www.libertar.in/2014/05/serie-relatos-de-um-ex-satanista-parte.html
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