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Generał Washington przekraczając Delaware na swojej drodze do wielkiego zwycięstwa pomimo wszelkich
czynników, wskazujących na sromotną przegraną.

W najokropniejszych warunkach, odmówił złożenia broni i prowadzony boską opatrznością, stał się Ojcem
Wielkiego Narodu, zbudowanego na duchowym świetle.

Jak wiemy, Ojcowie Założyciele byli Satanistami, i jak pokazują dowody, pracowali z naszymi Bogami na
wyższych poziomach by zbudować nowy naród.
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Wielu z Założycieli byli oryginalnymi(prawdziwymi) i niesplugawionymi Masonami, nadal znającymi duchowe
nauki które pozwalały otworzyć im ośrodki jasnowidzenia, co umożliwiało komunikacje z Bogami. Franklin
wspominał o tym w swoich wypowiedziach.

Faktem jest że sytuacja w naszych czasach jest dla nas tak samo straszna jak w tamtych. Wielu jest
zdemoralizowanych; wielu się poddało i wybrało apatię na żydowską tyranię, która zagraża ludzkości. Jeszcze
więcej, przez ignorancję czy zdradę, stało się aktywnymi agentami tej tyrani.

W związku z powyższym, NIE ma teraz czasu na bycie leniwym czy słabym duchem. Teraz, bardziej niż
kiedykolwiek, jest czas na walkę, jak Washington, kiedy większość się poddała. Walka z przeciwnościami, które
są nieludzkie i złe, jest cechą ludzkiej duszy. Ludzkość to w duszy rasa Bohaterów, i nadal mamy to w sercu. To
ciemność przed świtem.

W starciu z taką rzeczywistością, co zamierzacie zrobić? Poddacie się wyparciu i apatii? Czy heroicznie
powstaniecie i zrobicie swoje, jak wielu przed wami? Bogowie w was wierzą, Szatan ufa wam całkowicie. Nie
popsujcie tego. Pokolenia naszych Przodków walczyły za naszą prawdziwą wolność, podając wam pomocną
dłoń. Nie bójcie się jej złapać. Nie pozwólcie, by uświęcone przez nich sztandary upadły przed wrogami
ludzkości, gdyż są one także waszymi sztandarami.

To czas by się sprawdzić, i użyć własnych środków. Co robimy by pomóc? Co jeszcze możemy zrobić żeby
pomóc mocniej?
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- Używać run by wznieść energie i dawać ją Lilith codziennie
- Edukować ludzi przez aktywność internetową
- Brać udział w duchowej wojnie przeciwko wrogom Szatana i ludzkości
- Wzmacniać siebie codziennie przez medytacje
- Kształcić się na przywódców jutra
- Pytać Bogów o to, jak najlepiej możesz codziennie trwać w walce o Wolność

W jakim świecie ty i przyszłe pokolenia chcecie żyć? Jeśli to świat prawdy i wiecznej wolności, nigdy
niekończącego się światła, to musisz zacząć działać by tak się stało, jak bohaterowie naszej przeszłości.
Wolność, i Wieczna Prawda musi być obroniona i wywalczona!

Wybierz światło, weź udział w walce.
Decyzje które podejmujesz, określają naszą przyszłość.

Washington w Bitwie pod Princeton prowadzący jego siły do zwycięstwa nad największym supermocarstwem
wszech czasów. Brytanią, kontrolowaną przez żydowskich Rothschildów.
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PRAWDA JEST SILNIEJSZA OD KŁAMSTW! WOLNOŚĆ JEST SILNIEJSZA OD TYRANI!

CZAS NAJWYŻSZY!

4/4

