
Demolowanie argumentów propagandy LGBT

Pytania i odpowiedzi

Z powodu tego, ze dziś praktycznie w każdym kraju popychana jest ich 
fałszywa propaganda, każdy człowiek na tej ziemi musi znać odpowiedzi na 
pytania oraz jak zniszczyć i obnażyć propagandę zboczeńców! To tyczy się 
zarówno gimnazjalisty, jak i pastora, który może za jakiś czas być zmuszony 
aby na sile wdrażać demoniczna propagandę Unii Europejskiej oraz Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. 

Wielu słyszało z historii,ze UE oraz szczególnie ONZ powstała by zapobiec 
dalszym wojnom. Jak widać to oficjalna propaganda, aby wdrażać pod tym 
pozorem zboczenie na normalnych ludzi. Na świecie nie ma więcej niż 0.2 % 
zboczeńców, jednak mała grupka stojąca za ONZ i UE dwoi się i troi, jak by tu 
wepchać to do społeczeństwa. Na zachodzie wielkie firmy, których produkty 
może są lubiane i w Polsce, są postawione pod przymusem wprowadzania 
fałszu i kłamstwa, nienormalności  która odpycha i jest dla normalnego 
człowieka nie do zniesienia ani nie do zaakceptowania!

UE grozi,ze wywali ich z rynku. Na zachodzie, prywatne biznesy Chrześcijan 
są pozywane do sadu, gdy ci nie chcą świadczyć usług zdrożnym praktykantom 
zboczenia. Przykładem może być Bed and Breakfast1 z Anglii, który został 
pozwany do sadu. Właściciele otrzymywali gromy gróźb od LGBT, oraz 
hakerzy umieścili na ich stronie ohydna pornografie zboczeńców.

To ich prawdziwa strona. Ani historia, ani biologia, ani nauka nie mogą poprzeć 
tego co oni proponują. Słowo Boże, mówi jasno: to obrzydliwość w oczach 
Jezusa, obojętnie co sugeruje papa Franciszek. Katolicy długo żyją w 
zwiedzeniu, i zdają się nie widzieć faktów, które będą obnażone w tej 
publikacji.

Innym przykładem jest para z kwiaciarni, która odmówiła zrobienia bukietu 
ślubnego zboczeńcom. Teraz oni odwołują się do sadu. 

Poniżej przytaczam popularne wymówki zboczeńców i ich proponentow, które 
są oczywiście nieuzasadnione i kłamliwe. Polecam się przyjrzeć i uzbroić się w 
argumenty, zanim zapukają do twojego miejsca pracy, szkoły czy zboru.

1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Bed_and_breakfast  
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• Zboczeniec się 'taki urodził'

Wiemy logicznie,ze nikt się nie rodzi złodziejem, ani morderca, ani pedofilem, 
ani kryminalista. Jest to kłamliwy argument, którego nie rozumie sad, ani 
wojsko ani policja. Nikt się nie rodzi zboczeńcem, natomiast ludzie 
DECYDUJA się czynić zdrożność. To wielka różnica. Poza tym, gdy ktoś jest 
kryminalista, to żadne normalne państwo ani osoby związane z utrzymaniem 
porządku nie będą walczyć o 'prawa kryminalisty do popełniania zbrodni'. Czy 
słyszysz określenia i wyzwiska typu: ktoś jest kryminalisto-fobem, bo nie 
pozwala mu chodzić wolno, a skazuje na wiezienie? Proszę o przykłady? 
Człowiek DECYDUJE się wziąć pistolet i obrabować bank. Czemu policjant, 
gdy go złapie nie pyta się: a czy przypadkiem się nie urodziłeś z gnatem w 
reku? Człowiek dokonuje decyzji i ponosi ich konsekwencje, a rola państwa, 
nie jest wzmacniać zachowania prowadzące do destrukcji obywateli i ich 
rodzin. Państwo które tak robi, jest przeciwko normalności i zasługuje na 
pogardę np. Ameryka czy Francja, Anglia. Rozgraniczmy jednak 2 rzeczy: wola 
społeczeństwa jako całości oraz kilku urzędasów, którzy NA SILE pchają 
reformy, które nie są poparte żadnymi racjonalnymi przesłankami! 

• Zboczenie to 'prawo człowieka'

Jeśli nienormalne zachowanie to prawa człowieka, wówczas dane państwo nie 
ma prawa zatrzymywać ani kryminalisty, ani pedofila, ani złodzieja, gdyż 
'uwłacza to ich prawu do swobodnego wyrażania ich pociągów, i zachowań'. 
Mamy tu taki trik. II Wojna Światowa pokazała nienawiść do człowieka, stad 
potrzeba jest chronić normalnego człowieka, dzieci, małżeństwa itd. To co 
zrobili lobbyści, to próbowali podłożyć pod to nienormalne zachowania. Sama 
logika burzy istnienie LGBT. To po prostu świadomie nienawidzący 
normalności ludzie, którzy bezczelnie głoszą swoje zło, manipulując 
definicjami i rzeczywistością.

Zoofil, pedofil, kryminalista, zabójca, złodziej mógłby powołać się na 'prawa 
człowieka'. Czemu ich traktują inaczej? Bo wiedza ze to zło. 

• To co ktoś robi w łóżku, jest 'indywidualna sprawa'

Jeśli tak jest, to pedofil ma prawo zwieść dziecko i sypiać w łózko z nim. Zoofil 
ma prawo kupić psa i dokonywać z nim aktów płciowych. Dlaczego wiec 



pedofilia jest ścigana prawnie? Gdzie podziała się 'indywidualność'?

• Katolicyzm stoi przeciwko zboczeńcom z LGBT

Tutaj rozgraniczmy 2 rzeczy: zwykłych ludzi oraz hierarchów. Podobnie jak w 
przypadku Masonerii, Mormonów i innych, osoby które są na dole hierarchii 
nie maja wiedzy ani dostępu do tego co dzieje się u tych co maja pewna 
pozycje. To działa również w kultach oraz okultyzmie. Znając to możemy lepiej 
zrozumieć. Katolicy, będąc z dala od nauk Pisma, trzymają się moralnego, 
wynikającego z normalności 'kodeksu ludzkiego'. Mormoni, Masoni, będąc w 
okultyzmie mogą stać za 'szczytnymi 'wartościami, pozostając w błędzie i idąc 
do piekła. Aby poznać praktyki i wierzenia Masonów, należy zostać Masonem 
minimum 32 stopnia. 

Rozgraniczając zwykłych ludzi od hierarchów, możemy powiedzieć ze wiele 
'religii' oponuje zboczeniu, wzmacniając więzi rodzinne. Natomiast praktyki 
kapłanów, hierarchów to zupełnie inna 'śpiewka'. Gazety na całym świecie 
rozpisują się o praktykach kapłanów, biskupów katolickich jak pedofilia, 
homoseksualizm, gwałt, czy posiadanie kochanek na boku. Tajemnica 
poliszynela jest także fakt, ze większość [nie wszyscy] goście którzy idą do tzw 
kapłaństwa [niebiblijnego] są homoseksualistami oraz/ lub pedofilami. Mowie 
tu o seminaria dla księży.

Moralność nie prowadzi do nieba, ale Jezus i jego zbawienie.  

• Powiedzenie prawdy na temat zboczenia to 'nienawiść'

Ludzie, żyjący w społeczeństwie nie lubią, gdy ktoś ich krytykuje. Słowa 
'nienawiść','uprzedzenie','nietolerancja' używane są tutaj podstępnie, po to by 
danego czlowieka wymanipulować emocjonalnie. Czy jeśli chronimy dzieci 
przed pedofilem, to czy jest to 'nienawiść','uprzedzenie','nietolerancja'? Czy 
zapomnieliśmy nazwać zło po imieniu, jako ludzie, i zapomnieliśmy o 
piętnowaniu czegoś co jest nienormalne? Czego tu się wstydzić? Wstyd to 
grzeszyć i uprawiać kalające i nieludzkie praktyki. Wstyd to nienawidzić 
normalność, i udawac ze walczy się za Polskę! Osoba stojąca za LGBT po 
prostu nie tylko prowadzi ich do zagłady typu- AIDS, samobójstwa ale i broni 
czegoś co jest odrażające. Kryminalista jest posyłany aby być 
'zreformowanym'. Mówi mu się: nie, nie możesz tak żyć, nie pozwolimy ci na 
to.

Alkoholika umieszcza się na odwyku, podobnie jak i narkomana. Nikt by nie 



dopuścił myśli, ze to jakaś forma 'nienawiści'! Pedofilia powinna być 
piętnowana i karana tak samo jak i LGBT. Dzieci śmiejące się i piętnujące 
'pedałów' to normalne zachowanie. To ma na celu zmuszeni kogoś do realizacji, 
ze takie zachowania nie będą tolerowane. I znowu, co inne jest gdy ktoś kogoś 
prześladuje bo ma odstające uszy, czy uwziął się na kogoś z zazdrości! To 2 
ROZNE RZECZY!

Nauczyciele w szkołach powinni uczyć dzieci normalności i rodzinie, nie być 
propagandystami dla Unii Europejskiej i jej tajnych planów! Tutaj szkoły staja 
się miejscami indoktrynacji, niczym szkoły nazizmu czy stalinizmu. 
Przechodziliśmy to już wcześniej, czy dziś nikt się nie połapał?

 Czy to wstyd? Panie policjancie , czy jak łapiesz pan kryminalistę to jest ci 
wstyd z tego powodu? Na pewno nie. Normalni ludzie nie powinni się wstydzić 
odezwać buzi, gdy chodzi o wpychanie i propagowanie tego typu zła! 

Oto definicje słownika PWN:

Nienawiść-nienawiść «uczucie silnej niechęci, wrogości do kogoś lub do 
czegoś» 

Uprzedzenie-uprzedzenie «nieuzasadniony, negatywny stosunek do kogoś lub 
czegoś» ,uprzedzić się — uprzedzać się «nabrać bezpodstawnie ujemnego sądu 
o kimś lub o czymś» 

Nietolerancja-nietolerancja  «brak tolerancji dla cudzych poglądów, 
upodobań» 

Popatrzmy na pedofila: uprawia seks i molestuje małą dziewczynkę w wieku 
np. 8 lat. Czy jeśli odczuwasz  uczucie silnej niechęci, wrogości do tego typu 
praktyk to...to jest złe? Czy są praktyki i rzeczy a nawet ludzie, które napawają 
cie wrogością i odpychają, bo jako normalny człowiek nie możesz i nie 
zgodzisz się na to, nie ważne ile sławnych ludzi i jakie sankcje prawne 
zadecydują państwa Europy czy Ameryk?!

Czy jest to normalne, pomoc dziewczynce, gdy widzimy na ulicy jak obleśny 
dziadek, grzebie jej w majtkach? Czy czujecie nienawiść do tego kto jej 
pomógł? Czy gazety piszą- ale zły człowiek, uratował niesłusznie dziewczynkę, 
z rak grzebiącego w jej majtkach, śliniącego się dziadka? Czy walczycie o jego 
prawa w UE czy ONZ? Czemu nie?



Panie Prezydencie RP, czy dacie reprezentantów dziadka do Sejmu, aby nas 
'zachód lepiej zobaczył'? Czemu nie? Powiedzmy sobie prawdę, panowie 
posłowie- siedzicie tam co dzień i patrzycie na te karykatury ludzkie i co 
myślicie? Nie pytam co mówicie i jak się zachowujecie przed kamerami, pytam 
co myślicie: ale parówa? Ale ciota? Czy to wstyd? Nie. Nie dajcie się 
zahipnotyzować ani pieniądzom ani fałszywej propagandzie Grodzkiego czy 
Biedronia. To ludzie godni pogardy...ich styl życia to śmierć, śmiech z rodziny, 
bezecne i bezczelne praktyki, na które nawet zwierzęta się wzdrygają i 
wymiotują! Powiedzcie po prostu: NIE!

Czy reagowanie na pedofilie i negatywny, potępiający stosunek do niej 
jest...uzasadniony? Specjaliści od psychologii tłumów, liderzy okultystyczni, 
sekt oraz spece od prania mózgu w Rosji, Ameryce czy Korei od dawna 
nauczyli się jak manipulować znaczeniami, jak wywoływać sztuczne 'poczucie 
winy'! Dzis ta 'wiedza' używaną jest nie tylko w marketingu, ale i polityce oraz 
manipulacji całymi społeczeństwami. Lata tajnych eksperymentów, z użyciem 
narkotyków, prądu, bólu, psychotropowych substancji itd. dały im tysiące stron 
z wynikami, gotowe by je użyć nie tylko w kwestii wywiadu, ale i by 
wmanipulować miliony w plany kilku. To dzieje się na naszych oczach.

Poprawność polityczna może być nazwa projektu CIA/FBI!

My wiemy, ze gniew i wrogość względem nienormalności i nieludzkich praktyk 
to coś ...normalnego i jest jak najbardziej uzasadnione! To oni powinni się 
wstydzić!

Społeczeństwo jest dziś programowane fałszywymi przesłankami, półprawdami 
i manipulacja emocjonalna oraz znaczeniami slow oraz historii! Ludzi dziś 
trzeba odprogramowac...zmuszając ich do myślenia. Również tych za pulpitem 
w zborze i ich trzodę! Polecam dziś każdej osobie na tym świecie- sięgnijcie do 
Biblii, zapłaczcie za normalnością! 

• 'Homofobia ' 

Definicja PWN:

-fobia «ostatni człon wyrazów złożonych oznaczających nieuzasadniony lęk 
przed czymś lub przed kimś albo wstręt, niechęć do 



• Mit orientacji seksualnej

Zdanie typu: „Jakiej jesteś orientacji seksualnej” jest kompletna bzdura. Jak 
masz kontakt w ścianie, to wiesz ze nie wejdzie tam kabel do komórki,prawda? 
Czemu, bo do tego nie służy i nie pasuje! Jeśli masz waginę i piersi, to jest w 
tym cel! Sięgnij do biologii, a dowiesz się do czego służy wagina. Piersi 
kobiece są stworzone aby dać pokarm dziecku. Dodałeś 2+2? UE i ONZ z 
programowaniem typu MK ULTRA, chce abyś uwierzył,ze 2+2 to 5 w 21 
wieku i abyś zrobił z siebie idiotę nazywając się 'modnym, wg myśli 'zachodu'' 
nie zdając sobie sprawę,ze wciskasz nie tam gdzie trzeba. Jesli używasz 
produktu niezgodnie z przeznaczeniem oryginalnie, nie możesz go zwrócić i 
powiedzieć danej firmie- to bubel. Jeśli lejesz wodę do baku, nikt nie przyjmie 
ci reklamacji pojazdu w stylu : bo wysiadł. Pojazd tak używany nie dożyje 
polowy normalnego, przewidywanego czasu użytkowania! Jak oglądasz 
telewizor w deszczu na działce i 'dziwisz się ', 'co z tym TV' to kogo z siebie 
robisz jak nie idiotę? Kobieta biegająca z kawałkiem plastiku na pasku, jednak 
wzbraniająca się przed stosunkiem z mężczyzna jak wygląda? 

• Polska jest 'zacofana', bo nie zgadza się na zło LGBT

To kolejne słowo- kod, by wywrzeć emocjonalny wpływ na człowieka. 
'Zacofana' w czym? Sa na pewno rzeczy, które Polska mogłaby pozyskać jak : 
technologie itd., jednak … to? 
'Degeneracje','upadek','odczłowieczenie','kłamstwo','propagandę','wczesna 
śmierć','zaprzeczenie normalności i celu człowieka' nazywasz 'postępem'. 
Musiałeś zamienić się na mozg z...Obama!

• Zboczenie to prawo człowieka, tak samo jak bycie murzynem

O ile człowiek nie wybiera koloru skory, nie tylko dotyczy to murzynów ale i 
Indian, Chińczyków czy Aborygenów, o tyle człowiek WYBIERA zło 
zboczenia typu LGBT. ' Urodzić się taki' jest prawdziwe dla koloru skory, nie 
jest prawdziwe dla zboczenia. Mamy tu przykład manipulacji pojęciami i 
podciąganie się pod jakieś znaczenie, wypaczając go.

• 'Większość' Europy zgadza się ze zboczeńcami?



Doprawdy? Czytamy w gazecie, o normalnie 'liberalnej' Francji jak 
maszerowali w tysiącach przeciwko homoseksualizmowi! To samo dotyczy 
Szkocji! Państwa próbują zastraszać społeczeństwa, a później media kłamią: 
Większość ludzi w.... uważa ze... To jest narzedzie manipulacji. 

• 'Transwestyta' to nowa 'płeć'?

Czy jeśli człowiek, dotąd normalny pewnego dnia twierdzi: jestem psem i idzie 
do psychiatry, to czy ten zamierza zmienić definicje i dodać- człowiek-pies, 
normalny?To co wy ludzie wciskacie kit? Wielu z takich ludzi, zostało 
wziętych WBREW ICH WOLI, i zamkniętych w zakładzie dla obłąkanych. A 
teraz, mamy gościa, który urodził się normalny, jednak ucina organ, wstrzykuje 
sobie żeńskie hormony i zakłada mamina sukienkę. Panie psychiatro- tu jest 
pytanie- i nie patrz do DSM- co powiesz takiemu? Czy dzwonisz po 
mięśniaków w bieli i łapią wariata i biorą na kuracje? Jeśli nie, to wiedz, ze 
stałeś się ofiara spisku i wyprali cie na umyśle. Jaka jest różnicą? Powiem ci- w 
1wszym przypadku, kierowałeś się normalna, zdrowa logika, w drugim, się 
wystraszyłeś: co będzie- nazwa mnie fobem? Podobnie, jak kobieta wariuje i 
przyszywa wacka, i karmi się męskimi hormonami, to co to jest? Wariat. Jak i 
ten co myśli,ze jest psem. Co zrobisz, panie psychiatro, gdy przyjdzie gość i 
zażąda przeszczepu ogona i psiej skory? Czy to dalej człowiek czy już nie?

• Niechęć do zboczenia to 'dyskryminacja'?

Słownik PWN:

dyskryminacja [łac., ‘rozróżnienie’], upośledzenie lub prześladowanie 
jednostek lub grup społecznych ze względu na przynależność rasową, 
narodową, wyznaniową i inne czynniki społeczne, związane np. z 
pochodzeniem społecznym lub płcią. 

I znowu podobny podstęp. Tak, jeśli chodzi tu o kolor skory, to można się tym 
posłużyć. Problem w tym, ze ludzie dziś używają koloru skory, aby coś dostać 
bądź aby wymigać się od odpowiedzialności i to tez musi być wzięte pod 
uwagę! 

Co do wyznania: czy satanizm, i chęć składania ofiar z ludzi i atakowanie ich 
duchowo, wchodzi w rachubę? Jak myślicie? Jeśli nie ma absolutu, bądź 
budujemy na fałszywych przesłankach takie rzeczy przejdą. W Ameryce w 
1966 powstał kościół szatana, a dziś w 2013 r np. w wojsku mogą mieć 
szatańska grupę, w bazie wraz z kapłanem, zamiast kapelana!



To jest ta ich 'wolność' i manipulacja znaczeniem. 

• Choroby typu AIDS i HIV, to domena nie tylko zboczeńców?

To jest jedna z najbardziej ukrytych i strzeżonych tajemnic. Normalni 
ludzie zaczęli chorować, z powodu tego, ze pośród nich zakradli się ludzie, 
którzy wcześniej uprawiali nieludzkie stosunki w klubach LGBT. Tam, po 
masowych orgiach, gościu szedł i brał normalna kobietę. To co dostał od 
pedałów w klubie poszło dalej. To jeden ze skutków 'rewolucji seksualnej'. 80% 
bądź więcej to członkowie LGBT. 

• AIDS nie zawiera w sobie slow dotyczących zboczenia LGBT?

To jeden z podstępów. Aby na to odpowiedzieć, sięgnijmy do historii. Na 
początku, nie nazywali tego AIDS, ale GRID- czyli GR- powiązane z gejami. 
Dlaczego zmieniono nazwę? Pod strasznym naciskiem LGBT, bo było to 
'dyskryminujące'.  To są rzeczy o których mało kto wie, a edukacja seksualna 
NIGDY ich nie chce przytaczać!

• Psychiatria nie uznaje LGBT jako zboczeńców? [DSM-5]

Tutaj podobnie, na początku w pierwszych wydaniach DSM LGBT figurowało 
jako zboczenie i kwalifikowało się aby coś z tym zrobić. Pod wpływem lobby, 
psychiatrzy ugięli się i zmienili znaczenie, pierwotne zło pozostało. Mamy tu 
przykład manipulacji definicjami u LGBT.

• Zboczeńcy chcą tylko 'spokoju praktykowania zdrożności'?

To kolejny podstęp. Obserwujcie co dzieje się w USA. LGBT posługuje się 
metoda: daj diabłu palec, a weźmie rękę. Pedalstwo nie tylko chce 'spokoju' ale 
i 'małżeństwa','środków finansowych państwa pochodzących z kiesy podatnika 
w Polsce','adopcji normalnych dzieci z rodzin normalnych- gdzie jest ojciec i 
matka','zmiany definicji : mąż, zona','zmiany definicji rodziny','zmiany wpisów 
encyklopedycznych i słownikowych','osobnych kabin toaletowych','możliwości 
chodzenia do pracy w ciuchach płci przeciwnej','nauczania małych dzieci o 
ohydzie LGBT','wymuszenie na firmach i kościołach przywilejów dla LGBT 



','pastor LGBT','małżeństwa LGBT w Protestanckich kościołach'. Inna grupa, 
która wystąpi za nimi będą pedofile i to już ma miejsce w sposób 
podświadomy przez filmy, nowele, publikacje i kino. Społeczeństwo aby 
przyjąć pranie mózgu, musi być najpierw kondycjonowane przez jakiś czas i 
bombardowane słowami- kodami hipnotycznymi: dyskryminacja, nie miłość, 
uprzedzenie, zacofanie, itd. To ma miejsce dziś!

• Prześladowanie zboczenia to tak jak 'holokaust ' i prześladowanie 
Żydów w Europie

To kolejne wypaczenie. Tak, to fakt – Żydzi byli prześladowani w Europie i to 
nie powinno mieć nigdy miejsca. To jednak pedały maja z tym wspólnego. Nic, 
pusta gadka- nie poparta ani historia, ani biologia ani niczym! Co należy dodać, 
podczas II Wojny Światowej, LGBT było traktowane w sposób 
uprzywilejowany, z powodu tego,ze szkopy- pedały, używały ich do swoich 
nieludzkich zabaw. To fakt nie fikcja. Dziś zaprzeczają dobrze 
udokumentowane fakty. Poczytajcie np.:

Stanisław Grzesiuk”Pięć lat kacetu”, gdzie opisuje przywileje pedalstwa, 
których on traktował z bani. Książka zawiera drastyczne opisy.

• Manipulacja ustawodawstwem oraz świadomością społeczeństwa 
poprzez radio, TV, oraz organizacje. Czy jeśli prawo tak mówi, to 
znaczy ze jest to PRAWDA?

Do tego oni dążą. Aby normalni sędziowie tego kraju, poszli na kompromis, 
wzięli w łapę i wprowadzili zdrożne przepisy. Pytanie tylko, czy jeśli prawo tak 
mówi, a jest to sprzeczne z 6000 latami historii, biologia i Biblia, to czy mamy 
to respektować? Księga Daniela opisuje ten okres, gdy prawodawstwo 
postradało zmysły i zabroniło Danielowi modlić się do Jahwe. Jeśli ludzie 
dookoła ciebie postradali zmysły, to bynajmniej ty, nie masz iść w ich ślady! 
Nawet jeśli to dobiega ze zboru. Nic się nie zmieniło, oni po prostu dali się 
podejść, zahipnotyzować, i myślą,ze maja coś na czasie, a tymczasem nie 
wiedza ze robią z siebie głupców i przyjdzie im CIEZKO za to zapłacić!

• Czy człowiek, który ma niechęć do normalnej rodziny składającej się 
z ojca, matki i dzieci może podejmować decyzje w sprawie państwa i 
dobra jej mieszkańców, gdzie 99.8% mieszkańców to normalni 
ludzie? 



No, to powinno zawierać odpowiedz w tym pytaniu! Czy stawiasz pedofila jako 
dyrektora przedszkola! Powiesz- hola, hola, to za dużo? Czyżby? Czy nagle 
odjęło wam rozum? Czy stawiasz, pani władzo, złodzieja, aby zarządzał 
finansami posterunku policji? Tak to się u was robi?
Albo gwałciciela, który miał kilka wyroków, stawiają na czele harcerek w 
Polsce? Co się więc z wami dzieje? Co stało się z wami? 

• Co dzieje się duchowo, gdy uprawiane są zdrożności LGBT?

Każdy z nich, ZDECYDOWAL się czynić co jest przeciwko naturze, Bogu i im 
samym. Z każda zdrożnością zalęgają się nowe gniazda demonów 
homoseksualizmu. Tak, za tym stoi demon, i to nie jeden. Młoda osoba 
decydująca się na taki chory krok, zbiera lata gromadzenia, kalania, degradacji i 
odczłowieczających praktyk oraz demonów, które stary pedał nagromadził. To 
jakby ta osoba podeszła pod strumień szamba. Jak z tego wyjść? Jeśli jest to 
połączone ze SZCZERA pokuta, i porzuceniem i znienawidzeniem tego 
grzechu i demonów, Jezus może uwolnić człowieka i złamać związania na 
niego nałożone. Biblia nazywa LGBT synami Beliala. 

• Polityczna poprawność- program CIA- manipulacja znaczeniami

Słowo 'gej' pochodzi z angielskiego 'gay', co pierwotnie NIE BYLO 
ZWIAZANE z LGBT! Po prostu znaczyło to 'radosny' i nikt tego nie powiązał 
by z pedałami. Stad żaden normalny człowiek, żaden Chrześcijanin NIGDY nie 
powinien go używać!

To tak jakbyś pedofila nazwał: kochający dzieci tatuś, miłujący pieluszki, bądź 
amator młodych istnień! To degeneracja największego sortu. To manipulacja, 
która zmienia znaczenie i wypacza oraz powoduje aby ZMINIMALIZOWAC 
zło i degeneracje stojącą za tymi osobami! To metody oddziaływania kultów i 
sekt okultystycznych, które są wprowadzone przez polityków, media i 
celebrytow!

Jak nazwać? Pedał, odmieniec, ciota. To oddaje znaczenie i nakreśla grzech jaki 
stoi za tym. Bycie złym, nie może być nazwane i celebrowane jako zaszczyt. To 
tak jakbyś nazwał Hitlera, Adolfik dobroczyńca! Ocknij się z uśpienia! Zacznij 
myśleć!



• 'Bogofobia', 'fobia dla normalności'.

Wyobraźcie sobie pedofila i jego tekst:  To wy się zmieńcie! To wy jesteście 
nienormalni! Jesteście pedofilo-fobami! Czy takich argumentów spróbują użyć? 
Nie, to LGBT są największymi Bogo-fobami oraz pełnymi nienawiści, 
niepokutującymi odczłowieczonymi popaprańcami.

O ile kryminalista, złodziej, pedofil może chcieć się zmienić, albo za kratami 
może mu się zrobić przykro, odnośnie tego co robił, popapraniec LGBT, chce 
aby jego zło gloryfikować! Widzicie różnicę? Oni nie chcą się zmienić! Oni 
chcą zmienić 98.8% społeczeństwa. To ich prawdziwe plany i zamysły. A 
czemu ich promują? Bo celem jest rozbicie rodziny i erozja społeczeństwa. To 
porządek okultyzmu, czyli wartości normalne do góry nogami.

Za ruchem LGBT stoi większy, ukryty plan Illuminatow. Nie myślałeś chyba,ze 
oni wyjdą i go zdradza? Czy aż tak jesteś naiwny?

• Moj pastor mi mówił,ze w oczach Boga każdy grzech jest ten sam, 
więc czemu by wyszczególniać LGBT. Czy jest to Biblijne?

Tak, to popularne i jednocześnie nieprawdziwe nauki w wielu zborach. 
Owszem każdy grzech może okazać się śmiertelny, jeśli nie zostanie ucięty. 
Biblia jednak wyszczególnia szczególne grzechy, które nie tylko niszczą dusze 
danego człowieka ale sprowadzają destrukcje na KAZDE PANSTWO, które 
dopuszcza aby one miały miejsca. Sodoma i Gomora, były zgładzone ogniem i 
siarka, podczas gdy inne miasta, które tez grzeszyły, nie podzieliły ich losu. 

LGBT sprowadzają Boży sad, WSZEDZIE gdzie są dopuszczane do głosu. 
Polski Sejm, wypatruj problemów!

Jeśli widzisz ten fałsz i zakłamanie, które towarzyszy polityce UE i ONZ, i 
chciałbyś nawrócić się do Jezusa, może odzyskać człowieczeństwo i 
normalność, zachęcam cie do pokuty. Uklęknij tam gdzie jesteś, podnieś głowę 
do nieba i wyznaj z serca swoje osobiste grzechy, wyznaj jeśli kogoś zwodziłeś 
jako lobbysta bądź propagator tych nienawidzących człowieczeństwa filozofii!

Wołaj:Jezus, wieżę, ze Ty poszedłeś na krzyż dla mnie, zmyj moje grzechy, 
wejdź do mojego serca. Przyjmuje Twoja ofiarę za mnie, Ty wziąłeś co mnie się 
należało. Przyjmuje Ciebie, życie wieczne, dziękuje,ze ty pojednujesz mnie z 



Ojcem. Mogę nazwać się dzieckiem Bożym . Napełnij mnie Twoim Duchem. 
Uwolnij mnie od wszelkiego związania, i grzędy, która diabeł uwił w moim 
ciele, podczas lat popełniania bezeceństwa! Również, złam wpływ manipulacji i 
indoktrynacji dokonywanej przez media. W imieniu Jezusa Chrystusa.

Amen.

Wy lij innym, niech tez wiedza!ś


