Certa vez Leviatã tinha me dito umas coisas sobre FEITIÇOS E FEITICEIROS.
"ATEUS SÃO FEITICEIROS NATOS QUE OPERAM O DESCRÉDITO DA EXISTÊNCIA DO SOBRENATURAL. OS ATEUS
SÃO AS NOSSAS ARMAS MAIS MORTAIS. ELES SÃO VIRAIS." (Leviatã)
Por volta de 1800 D.C satanás convocou uma reunião com seus príncipes infernais. Nessa reunião fora dito que seria
necessário criar um grupo de pessoas que não acreditasse em nada que se referisse a metafísica. Esse grupo deveria
introduzir conceitos na sociedade para que tais se perpetuassem. Essas pessoas seriam condicionadas desde a infância a
questionarem todos os princípios espirituais. Esses seriam chamados de ATEUS.
Para fundamentar o ateísmo, disse leviatã, satanás criou uma teoria através de um de seus servos CHARLES DARWIN que
chamou de TEORIA DA EVOLUÇÃO (DARWINISMO). Com a proteção dos demônios essa teoria se tornou famosa no mundo
inteiro. Para isso, foi acordado que satanás e seus anjos deveriam realizar um trabalho no sentido de fazerem os humanos não
mais acreditarem nas forças das trevas. Tudo, a partir daquele momento, deveria ser mais reservado e oculto.
Um ponto importante que leviatã disse foi sobre a proteção que essas pessoas receberiam do inferno. Todas essas pessoas
que são separadas e induzidas ao ATEÍSMO são separadas de berço. Existe todo um trabalho satânico que envolve rituais de
magia negra feito por sacerdotes satânicos na vida dessas pessoas para que elas se tornem influentes na sociedade.
Aqueles, desse grupo, que se tornam doutores e professores recebem uma proteção maior do inferno. O objetivo do diabo foi
colocar uma rixa de classes para que ele ganhasse tempo na elaboração dos seus planos globais.
Satanás conhece muitos segredos do Universo. Não é a toa que desviou milhões de hordas celestes. É um ser criado muito
inteligente. Sabe exatamente o que quer. O que ele quer ? Ele deseja os direitos deste mundo para ele. É isso que ele quer.

Feiticeiros do mundo inteiro usam os dias das festas satânicas para espalharem feitiços sobre a humanidade. Esses feitiços
fazem o GADO CONTINUAREM DORMINDO.
Os Ateus em especial tentam provar com suas teorias que O CRIADOR NÃO EXISTE e a persuasão é tão grande que O
DESPREPARADO ACABA CEDENDO AS LÓGICAS MALIGNAS DO ATEÍSMO.

Fonte: http://verdade-messias.blogspot.com.br/2013_05_01_archive.html
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