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Otevřený dopis
kandidátovi na prezidenta České republiky Jiřímu Drahošovi
Vážený pane Drahoši,
předpokládáme, že se snažíte být čestným člověkem, a proto Vám píšeme, abychom Vám pomohli
si uvědomit, komu vlastně sloužíte a jaký program a ideologii budete nucen vtělovat do českého národa
v případě, že byste se stal prezidentem.
Nepochybujeme o tom, že víte, že v těchto prezidentských volbách nejde o osobu, ale o systém,
který stojí za daným kandidátem. A to buď systém života, nebo systém smrti.
Vy dobře víte, kdo Vás prosazuje a jaký systém reprezentujete. Vy také víte, že masmédia tomuto
systému slouží, manipulují národem a lidem lžou, aby si sami nakonec odhlasovali vlastní sebevraždu.
Chápeme, že Vás naše slova bolí a je Vám těžké si přiznat realitu, že je to v podstatě tak, jak
píšeme. Ale uvědomte si, že jednou budete stát před Božím soudem a že náš život zde na zemi je jen
zkouška, ve které se rozhodujeme mezi dobrem a zlem, pravdou a lží, Bohem a ďáblem. Prosíme, myslete
na svoje časné i věčné dobro, a nejen na svoje, ale i celého českého národa.
Je pravděpodobné, že jste členem zednářské lóže, anebo jím brzy budete na přání těch, kteří si Vámi
posluhují. Možná už víte, že zpočátku se novým členům tají pravý úmysl a cíl této organizace. Nováčci si
myslí, že jde o humanitární organizaci, která jim pomůže v kariéře. Věrné a osvědčené pak postupně
zasvěcuje do stále hlubších „tajemství a plánů“. Každý vyšší stupeň zasvěcení je provázen skutkem
jdoucím proti svědomí, až nakonec svědomí zanikne a následné skutky jsou pak už brutálními zločiny
proti lidskosti. Na 33. stupni zasvěcení se zednáři dobrovolně zasvěcují satanu a vědomě přijímají
nenávist k Bohu Stvořiteli a Jeho Synu Ježíši Kristu.
Chceme Vám tedy pomoci si uvědomit, jaký program budete muset prosazovat:
Je to program nadnárodních světových elit, které chtějí zavést globalizaci a tzv. Nový světový řád
(NWO). V podstatě jde o satanizaci a demoralizaci národů a jejich autogenocidu skrze různé technologie,
včetně bratrovražedných válek.
Tento program zahrnuje:
1. Plánovanou islamizaci a zničení evropské křesťanské kultury. Vy se netajíte, že to chcete a
vidíte v tom dobro!
2. Genderovou ideologii popírající přirozenost a objektivní morální hodnoty. Vy s ní plně
souhlasíte!
3. Juvenilní justici, která krade děti milujícím rodičům. Jde o zrůdnou satanskou tyranii dětí a
rodičů. Z ukradených dětí pak tato technologie NWO vyrábí cynické tyrany, kteří se v budoucnu
budou mstít společnosti za to, že dovolila na nich spáchat takový zločin. Vy budete nucen s tím
souhlasit a tuto zrůdnost prosazovat!
4. Čipování a totální kontrolu každého člověka. Vy toto propagujete!
5. Snížení populace na jednu tzv. zlatou miliardu podle plánů architektů NWO.
Uvědomte si, že Vy a Vaše děti asi těžko budete mezi tou elitní zlatou miliardou, která možná přežije.
Oni si Vámi prostě jen poslouží k zavedení totalitního systému, kde člověk bude jenom číslem.
Prosíme Vás, pokud ještě máte svědomí, ustupte z této cesty do časné katastrofy a věčného zavržení!
Modlí se za Vás
Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

