
Agenda zboczenia obnażona!
Odpowiedzi na pytania, które nie znajdziesz nigdzie indziej, a kościoły boja  

się o tym mówić i nie znają przyczyn.

Tylko dla dorosłych!



Wstęp
Wiele ludzi dziś boryka się z pytaniami odnośnie 
seksualności i jak widać nie znajduje odpowiedzi. Sa co 
prawda seminaria dla małżeństw ale one nie dotykają często 
sedna sprawy, bo kaznodzieja boi się dotknąć pewnych 
kwestii.

Młodzi ludzie narażeni są dziś na ataki diabelskie i muszą 
wiedzieć co i skąd się to bierze. W szkołach na zachodzie, 
w Stanach młodym ludziom wmusza się nauczanie seksualne 
odnośnie perwersji i ich młoda psychika jest kalana od 
młodych lat.

Zboczeńcy chcą dziś praw jak normalni ludzie. Atakują 
instytucje małżeństwa, chcą zmiany w prawie, podręcznikach 
oraz encyklopediach. Chcą nazwać nienormalne- normalnym.

Ten krotki artykuł jest przeznaczony dla Chrześcijan którzy 
chcą sami wiedzieć, oraz te osoby które bezskutecznie 
szukają wyjścia z morderczego uścisku ich grzechu.

Zapraszam do lektury.

Tylko dla dorosłych.



1. Stworzenie
Bog wprowadzil pierwsze malzenstwo. Stworzyl Adama i Ewe. Skad to wiemy? Bo gdyby dwa zboki 
byly na poczatku, to dzis nie bylo by zadnego czlowieka na ziemi. Bog nienawidzi zboczenia.

2. Pierwszy zboczek na świecie- diabeł

Zboczeniec to żywy obraz swojego tatusia- diabla.

„I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. ”2 list do Koryntian 
11(Tysiąclecia).

„I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. ”(Biblia Warszawska)

Szatan może i zmienia kształt, i nie jest dla niego problemem pokazać się ludziom jako 'boginka'. 
Katolicy, ruszcie głową! Czcicie diabla w postaci Maryi. W oryginale 'podaje się'- jest 
metaschematizo1  czyli zmiana kształtu! W księdze Ezechiela widzimy, ze diabeł się zmienił. Z 
cheruba, odzianego w drogie kamienie, osłaniającego tron Boga Najwyższego w potworka, pederastę.

„Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to 
wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. 
(17) Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem 
swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali. 
(18) Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim 
handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił...Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, 
zdumiewali się nad tobą; stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki. ”Ks. Ezechiela 28 

3. Sodoma i gomora czyli jak Bóg patrzy na zboczenie.

4. Księga kapłańska

5. Sodomici i czciciele 'bogini', zaplata psa

6. Transwestyci, biseksualiści

7. Skutki sodomii

8. Synowie Beliala

9. Starożytne cywilizacje zniszczone przez perwersje- poczytaj z historii o Grekach, Rzymianach 
i ich obleśnych praktykach.

10. List do Rzymian 1- jak to się dzieje- jak to zmienić? Nie oddali czci należnej Bogu i nie byli 
wdzięczni- to główna przyczyna, która musi być naprawiona aby mogla przyjść pomoc z 
niebios.

1 http://www.apostolic-churches.net/bible/strongs/ref/?stgh=greek&stnm=3345  

http://www.apostolic-churches.net/bible/strongs/ref/?stgh=greek&stnm=3345


11. Poznacie ich po owocach, czyny- 'Chrześcijańskie' zboczki? Dzieci Abrahama?

12. Onanizm, seks analny i seks oralny- seks zboczeńców.
Jak wiele małżeństw przezywa problemy? A ilu z nich bada to co robi w małżeńskim łożu?

13.  Drogi demonizacji

14. Plec aniołów.

15. Upodlenie człowieka, zaburzenie płci,  wyśmiewanie się z Boga, skalane stworzenie. 
Diabeł mści się na Bogu, poprzez atak na Jego stworzenie. Skalanie, wypaczenie, zwiedzenie, 
zaślepienie, zdemonizowanie, życie przeciwko naturze. Diabelska medycyna- zmiana płci, terapia 
hormonalna. Diabeł chce totalnego upadku mężczyzn i kobiet- chce ich upodlić poniżej zwierząt.

16. Modlitwy dla pragnących pomocy

17. Bóg przewidział aby ludzie się rozmnażali. 
Perwersja przynosi śmierć pokoleń. Perwersja przynosi śmierć pod każdym względem- emocjonalnym, 
fizycznym i duchowym.

18.  To nie geny, to pokolenia i własne grzechy, ataki diabla.

19. Czczenie stworzenia prowadzi do zboczenia- katolicyzm, buddyzm, hinduizm itd.

20. Gdzie idą zboczeńcy?

21. Bałwochwalstwo, czary, perwersja i szaleństwo to diabelska czwórka. Jeśli znajdziesz jedna z 
nich, to szukaj pozostałej 'rodziny'.

22. Zboczenie to atak na maleństwo, płeć, i przyszłość ludzkości.

23. Ziemia jest przeklęta przez te praktyki

Pełna wersja pod tym linkiem:
http://www.scribd.com/doc/67088520/Agenda-Perwersji-Obnazona-Vol-1

http://www.scribd.com/doc/67088520/Agenda-Perwersji-Obnazona-Vol-1

