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Homoseksualiteit, Geslachtsverwarring en de Geest
van Baphomet
In dit artikel zal worden geprobeerd om de link tussen de homoseksuele, transgender, de
anti-genderbeweging en hoe ze met de occulte god, Baphomet (die
ook satan is) verbonden zijn te onthullen. Ook zal worden getracht
om aan te tonen hoe deze agenda een gezamenlijke inspanning van
de machtselite om de familiekern te vernietigen en de Bijbelse
rollen van mannen en vrouwen weg te doen. Velen geloven dat de
Antichrist zelf een sodomiet zal zijn. De informatie die in deze post
wordt verstrekt, geeft meer inzicht waarom de komende Antichrist
heel goed homoseksueel kan zijn en hoe dit
verband houdt met de satanische
aanbidding van Baphomet. Eerst zal ik een
korte geschiedenis van Baphomet
aanbidding geven, evenals zijn oorsprong
en de toenemende prominente rol in de moderne samenleving.
Zodra u de rol van deze occulte god in vrijmetselarij en hekserij
begrijpt, en weet hoe belangerijk hij is voor voor de elite, dan is het
moment daar dat je beter zal begrijpen waarom er zo een push is
om de homoseksuele / lesbische / transgender levensstijl uit de
taboe te verwijderen.
Baphomet is een mensfiguur met een geitenkop en belichaamt beide geslachten, aangezien
het de borst van een vrouw heeft en afgebeeld wordt met zowel mannelijke als vrouwelijke
organen. Het wordt ook de Geit van Mendes genoemd, de Zwarte Geit of Judas Geit.
Mattheüs 25: 31-34 geeft ons inzicht in waarom het gebruik van een geit symbolisch is en
waarom het gebruikt wordt met betrekking tot degenen die in rebellie tegen Yahweh leven.
Geiten worden gedefinieerd door hun egoïstische, koppige, en opstandige natuur, terwijl
schapen, symbool voor heiligen,gehoorzaam zijn en het tegenovergestelde lot als de geiten
zullen hebben. Geiten werden in de Torah ook gebruikt voor de zondebok.
Wie is Baphomet?
Secret Arcana is een goed artikel over de centrale rol van Baphomet in de vrijmetselarij, de
occulte, het heidendom, de hekserij en zelfs popcultuur! De androgene (mannelijke) aard
van Baphomet is belangrijk om op te merken, omdat de aanbidding van deze godheid terug
gaat naar de Tempel Ridders, die de voorvaderen zijn van de moderne vrijmetselarij. De
Tempel Ridders hadden bijeenkomsten waarin ritualistische "seksmagie" voorkwam - rituelen
die niets meer waren dan orgies. Deze mannen geloofden dat ze hierdoo macht zouden
ontvangen. Tijdens deze "seksmagie" rituele orgies spraken ze spreuken uit en deden ze
verzoeken aan Baphomet. Het moet opgemerkt worden dat deze seksorgies sodomie was
(mannen bedreven seks met elkaar of met jongens) vandaar de betrokkenheid van
Baphomet.
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Lady Gaga
Dit is slechts één van de vele
verwijzingen naar Baphomet zoals ze
hier het "zoals hierboven zo ook
hieronder" uitbeeldt.

Vanuit machtseliten is uitgelekt dat sodomie rituelen een gebruikelijk zijn, evenals andere
"seksmagie" rituelen waar demonische entiteiten worden opgeroepen voor macht en bezit.
Deze link is cruciaal voor de persistente homoseksuele agenda, aangezien de elite de
duidelijke geslachtsrollen wil doen ophouden. Dit ligt ook aan de basis van het feminisme
omdat het doel van het feminisme is om in samenwerking met de homoseksuele
gemeenschap de samenleving van de traditionele geslachtsrollen te ‘bevrijden’. Om
specifiek mannelijk of vrouwelijk te zijn, wordt beschouwd als 'verouderd' terwijl popsterren
en andere beroemdheden de homoseksuele/lesbische/transgender levensstijl aanprijzen. Het
is niet langer cool om een man te zijn als je niet tenminste een beetje metrosexueel bent,
terwijl vrouwen die gewoon willen trouwen en kinderen willen baren, als ‘bodemzuigende
fokkers’ worden gezien door een groeiende beweging die mensen veroordeelt die zich
normaal willen voortplanten. Geruchten dat Lady Gaga een hermafrodiet is (met zowel
mannelijke als vrouwelijke genitaliën) is het onderwerp van internetverhaal, hoewel het kan
waar zijn, daar er geen andere goede reden zou kunnen worden gegeven van waarom ze
steeds Baphomet aanhaalt.
Baphomet aanbidding overspoelt de media tegenwoordig nu de machtselite begrijpt dat hoe
meer ze van de traditionele familie kunnen afbrokkelen, des te meer kans van slagen ze
hebben om de absolute moraal van de samenleving omver kan worden geworpen.
Baphomet is het ultieme grijze vlak dat de Bijbelse waarden uitdaagt en die ouderwets en
irrelevant probeert te maken. Het is voor je eigen bestwil dat je deze subversieve
gedragingen doorhebt omdat dit juist het klimaat is dat kinderen zuigt in een vacuum van
seksuele perversie en verwarring door media indoctrinatie.

Radio7Suriname

Kanye West

http://radio7.interamerica.org

Beyonce

Er is een ernstig probleem met een kleine jongen die zich wil verkleden als een prinses of
erger, die gelooft dat hij eigenlijk een meisje zou moeten zijn en vice versa.
Het is verontrustend als een klein meisje gelooft dat ze eigenlijk een jonge moet zijn en geen
meisje alsof God een fout heeft gemaakt. Het subliminaal gebruik van de media is hierbij
zeer ingrijpend en mag niet onderschat worden als een overtuigende en ingrijpende invloed.
Deze dingen kun je niet kennen als je niet onderzoekt. Dit is niet de tijd om nonchalent te
zijn, dit is de tijd om te waken en te bidden!
Maranatha!

