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_____________________________________

czytanie książek obcych kultur i religii prowadzi do zniewolenia

Ja postaram się rozszerzyć mocno sferę zagrożeń do których dochodzi do zniewolenia demonicznego,
czy opętania demonicznego, gdzie człowiek często nieświadomie przekracza granice i staje się już nie
magiem, a jawnym sa_tanist`ą. Postaram się poruszyć też zagadnienia na ile mi się uda nie dotykając
samej strony rytualnej wyznawców bestii. Jak będzie trzeba poproszę o Świadectwo, któregoś z
Nawróconych okultystów, by zaznaczyć wyraźnie, że sata_nizm i lu_cyfeianizm to tragiczna droga
wyznawców bestii, których większość popełnia samobójstwa.

na początek;
że czytanie książek obcych kultur i religii prowadzi do zniewolenia i niezbędna jest wszechstronna
pomoc kościelnego egzorcysty.
Do czego to już dochodzi......

Na Sadzie Szczegółowym i Ostatecznym różne czynniki odgrywają rolę w gradacji kary. Do
podstawowych zalicza się Poznanie - czyli świadomość popełnionego czynu, jak też tradycja i
Sakramenty jakie zostały nam udzielone i inne czynniki.

My Katolicy, jak już wspomniałem zaliczamy się do Chóru Kapłańskiego. To wielkie wyróżnienie, które
ustawia nas w Niebie dosyć wysoko, ale za tym idzie i większa poprzeczka na Sądzie Szczegółowym i
Ostatecznym. Jeszcze większą poprzeczkę mają Kapłani i Charyzmatycy z racji jeszcze większego
Poznania.

Sobór Watykański II mówi o Religiach Pierwotnych, w których nie ma Sakramentów Świętych. I w wielu
z nich ludzie posiadając mniejsze Poznanie, a kierując się w życiu Miłością do BOGA inaczej
pojmowanego i Bliźnich też idą do Nieba . Natomiast Katolik posiadający na Duszy niezmywalny po
Wieczność Znak Sakramentu Chrztu Świętego (nie tylko ten Sakrament zostawia trwały znak) ma
znacznie większe Poznanie i podlega w razie grzechu surowszej karze.
Czyli z jednej strony większa Nagroda za życie w Chórze Kapłańskim, a z drugiej strony większe
wymagania względem Duszy. Jeszcze większe wymagania mieć będziecie po przeczytaniu tego postu.
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Istnieje grzech przeciw Pierwszemu Przykazaniu Dekalogu. Prowadzi on do zniewolenia i opętania
demonicznego. I każdy kto grzeszy tym grzechem może być opętany (także ateista, czy wyznawca innej
Religii), ale poprzeczka zależy także od Poznania, bo jest jeszcze wiele innych czynników jak choćby
Wychowanie Rodziców, wpływ środowiska itp.

Czyli czytając inne książki (z innych Religii) i przejmując tą wiedzę utożsamiając się z nią grzeszymy i to
prowadzi bardzo szybko do zniewolenia, natomiast osobom wychowanym w tej Wierze to nie
przeszkadza tak silnie jak Katolikom w Zbawieniu. I taka osoba ( Chrześcijanin) często potrzebuje
minimum Modlitwy o Uwolnienie jakiegokolwiek Kapłana lub Charyzmatyka Katolickiego, natomiast
nierzadko Posługę Egzorcysty Diecezjalnego lub Charyzmatyka z Charyzmatem Uwalniania
demonicznego.

Naturalnie jest wiele znacznie poważniejszych zagrożeń, które postaram się przybliżyć, jak znajdę czas.
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