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W Satanizmie to osobista decyzja czy ktoś używa narkotyków rekreacyjnie czy nie, ale mogę wam powiedzieć,
że marycha i inne używki zmieniające stan świadomości czynią użytkownika bardzo podatnego na bycie
podprogowo manipulowanym.
Każda osoba która posiada jakąkolwiek wiedzę o hipnozie wie o tym. Rekreacyjne wykorzystywanie także
narkotyków czyni osobę łatwą ofiarą magii. To znaczy, że dana osoba może stać się czymś w rodzaju zombie,
pod całkowitą kontrolą maga / wiedźmy.
Sama widziałam to, co działo się między dwoma ludźmi. Życie jednej osoby zostało zrujnowane, jako że była
ona na łasce i niełasce tej, która używała magii by ją kontrolować. Skończyło się to tragedią dla obojga. Oboje
nie żyją.
CIA ma za sobą długą i ohydną historię używania środków odurzających w celu efektywnego zahipnotyzowania
opornych, oraz do sztucznego rozbicia osobowości, i co tam jeszcze nie tylko.
Palący marihuanę doświadczają także wypalenia. To stan, w którym umysł jest podatny i otwarty na sugestię, co
nie różni się niczym od tego, jak jest się „pod wpływem” hipnozy.
Pragnę także dodać, jak to zasrany żydem YouTube ma teraz niekończące się, częste reklamy promujące leki
na receptę. Jakiś tam żyd napierdala o wszelkich syndromach… „Może powodować wewnętrzne krwotoki,
wrzody, zespół zaburzeń oddechowych, dezorientację, itp., itd. Skonsultuj się z lekarzem… skonsultuj się z
lekarzem… skonsultuj się z lekarzem… skonsultuj się z lekarzem…”{1}
Przy tym bezustannym reklamowaniu, podprogowo programuje to ludzi by byli chorzy, co może być żydowskim
sposobem na wywoływanie plagi{2}. Te chore reklamy także wpływają na tych, którzy kimają lub śpią, słuchając
jednocześnie jebanej telewizorni. Sama nigdy TV nie oglądam, ale inny z którymi mieszkam niestety tak. Potem
to cholerstwo nadający na cały regulator, sypiąc żydowskimi śmieciami, w różnych pralniach i innych miejscach,
ciągle piorąc umysły tym, którzy są tego nieświadomi.
Po prostu wiedzcie, że narkotyki mogą zmienić was w czyjąś sukę. Odpowiedzialność dla odpowiedzialnych.
Nikt nie ma ani ciała ani umysłu na wymianę.
-------------------------------{1} natomiast my w Polsce mamy następującą formułkę „Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej
do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża
Twojemu życiu lub zdrowiu.” która pochodzi z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2008 r. w
sprawie reklamy produktów leczniczych, par. 7, pkt. 1.
Niezbyt rozbudowane, lecz mam dziwne wrażenie – a mogę się mylić – że my, Polacy, kochamy się sami
leczyć.
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Co do tego „konsultowania się z doktorem” – w Stanach większości lekarzy dyndają pejsy a ich nos jest
hakowaty. Coś w stylu „DAJCIE MI MOJE SZEKLE GŁUPIE GOJE!”
{2} programowanie zgubnych rzeczy, w tym chorób – niemożliwe? Nie dla Ludzkiej psychiki, i żydów.
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