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Какво се случва в масонските храмове по време на хипнотичните сеанси, чрез които висшите масони осъществяват директен контакт със Сатана?


Интервю на турския черен илюминат Аднан Октар:
http://www.youtube.com/watch?v=zkboNMt_q6M&feature=related

Превод от английски: Христо Цанков

(бележките в скоби са добавени от мен)

Сатана се появява в своя истински образ в масонските ложи (бел. - става въпрос за висшите ложи, най-вече от 33 степен) на Шотландския ритуал и масонските ложи в Йерусалим, и дава откровения дирекно на масоните. Те получават от него подробна информация. Някои масони дори директно общуват с него, да, директно осъществяват контакт. Всемогъщият Аллах го описва в Корана (бел. - Аллах изобщо не е всемогъщ, всъщност Аллах е едно от многото кодови имена на Сатана). 

Има два вида контакт. Първият е, когато масоните изпаднат в хипнотичен транс. Тогава Сатана влиза в тяхното тяло и започва да говори чрез техните уста. В тези случаи те губят напълно съзнание, но продължават да говорят (бел. - да предават вестите на духовете-демони).

Когато масоните изпаднат в това състояние на транс, те стават напълно различни. Това е единият начин за получаване на информация. Но те също получават информация директно от Сатана, което означава, че той се появява пред тях в реален образ. След това им нарежда да правят това или онова, да убият този или онзи...

...Те (бел. - висшите масони) правят снимки в своите ложи и после ги публикуват в техните списания.

Те (бел. - висшите масони) призовават Сатана да се яви във видим образ, което е тяхна специална привилегия. Описвал съм това, но хората не могат да го разберат напълно. Той (бел. - Сатана) е Ахтихристът, който ще се появи скоро. По време на техните ритуали, те призовават Сатана да се появи пред тях, точно както сега разговарям с вас лице в лице. Да, той се появявя във видим образ пред тях, така както сега ви виждам. Той се появява в много ясен образ и те го виждат. Освен това, по време на масонските хипнотични сеанси Сатана говори чрез устата на изпадналия в транс масон - това е другият начин, по който Сатана общува с тях. Обичайно масоните призовават Сатана чрез тези 2 начина.

Това, което казвам, е истина! Сатана започва да говори чрез устата на изпадналия в транс. Нарежда им да извършат нещо на едно място или друго място и те го правят. Хората, които изучават Корана, могат да научат повече за Сатана (бел. - Вдействителност Коранът не учи нищо за Сатана. Единствено Библията разкрива кой е той, как изглежда и как действа). Те могат по-добре да проумеят Сатана. Могат по-добре да разберат как Сатана "се прилепва" към хората както кората към дървото, и какъв е характерът на неговите слуги. Масоните споделят какво са научили от Сатана и казват: "Факелът на Сатана ще запали нашата светлина". Сатана е от особена важност за фримасонството...

Сатана е много хитър и умен и затова те (бел. - висшите масони) го почитат. Те (бел. - турските висши масони) са против Аллах, но имат голямо почитание към Сатана. Обичайно, масоните са напълно безобидни и любезни хора. Но когато са организирани от върха до дъното (бел. - на пирамидата), тяхната организация е способна на всичко!


Забележка:

Повече и уникална информация за невидимия свят на духовете-демони и Сатана ще научите от невероятното интервю на бившия поклонник на демоните, Роджър Морно, озаглавено "Пътешествие в свръхестественото":

A Trip Into the Supernatural - part I (Bulgarian subtitles):
https://www.youtube.com/watch?v=WKDgrcWusrs    

Обърнете внимание, че информацията, която разкрива Роджър Морно в своето ексклузивно интервю и информацията от турския черен илюминат Аднан Октар напълно се припокрива!






