Satanismus v praxi a se vším všudy
Jane Kaufman, 13. září 2022
Málokdo dnes věří na Satana, neboli Lucifera. Všichni si myslí, že tato postava je součástí
pohádek a bájí a že doopravdy neexistuje. To samozřejmě dává Satanovi skvělé krytí a může
řádit jak chce, aniž by byl odhalen. Snadno může stáhnout slušné a nevinné lidi do svých služeb,
aniž by si tito uvědomili, že slouží zlu.
Zde je možno uvést příklad ze současné doby, což je tak zvané „očkování.“ Lidem bylo řečeno,
že je to spásná injekce, to jediné, co nás může zachránit před děsivou chřipkou, která doopravdy
neexistovala. (Covid-19 není nemoc. Je to pouze sbírka příznaků, které jsou společné pro více
nemocí.) Každý tomu rád uvěřil, protože ho to zbavovalo povinnosti pátrat do hloubky na svých
a lidé se pak nechali napíchat neuvěřitelnými jedy.
Informovaní lidé považují tyto injekce za předpovídané znamení šelmy, neboli 666, které budou
mít všichni na pravé ruce, nebo na čele. Přítomnost „očkování“ je opravdu zjistitelná patřičným
zařízením na pravé ruce. Na čele je nám neustále na dálku měřena teplota. Takže jestli onen Jan,
který napsal knihu „Zjevení“ viděl ve svých představách tuto činnost, to vysvětluje hodně.
Satan totiž sám nic nezmůže. Nemá fyzické tělo a může postupovat pouze skrze nás, když nás
svede na nepravou cestu lákavými nabídkami, hrozbami, či strašením. Tam, kde na něho lidé
nevěří, je jeho postup o to snadnější. Je neviditelný a nasadit nám patřičné myšlenky do hlavy je
pro něho snadné. My si pak myslíme, že ty myšlenky jsou naše vlastní a jednáme podle nich.
Pouze vědomost o tomto ohrožení a opatrnost, spolu s modlitbou mohou jeho vlivu zabránit.
Ti, kteří jsou ovládáni temnými silami, se na příklad nedokážou pomodlit modlitbu „Zdrávas
Maria,“ protože tam se nachází slovo „Ježíš.“ Nevzpomenou si ani na jedno slovo, jak říká
vatikánský vymítač zlých duchů (exorcist) páter Amorth.
Víra v Satana a jeho uctívání je daleko více rozšířena, než by si kdo myslel. To, že o tom nic
nevíme, že se o tom v tisku nepíše a v televizi nemluví svědčí pouze o hlubokém utajování těchto
aktivit. Ale je značné podezření, že hodně vedoucích osobností dnešního světa, což zahrnuje
všechny, co něco veřejně znamenají, jsou tajní členové těchto spolků. Navenek spořádaní otcové
rodin, jsou ve skutečnosti spříhnuti se samotným čertem proti nám všem, kteří k nim nepatříme.
Ženy z toho nejsou v žádném případě vyňaty a mnohé z nich se staly hlavními kněžkami jejich
shromáždění, jak to popisuje známý konspirační realista David Icke ve svých knihách.
Hlavní součást Satanismu – zneužívání dětí
Ted Gunderson (1928-2011) pracoval pro FBI a když šel někdy v r. 1995 do penze, založil
vlastní firmu a začal pátrat po satanských spolcích, ve snaze zabránit zneužívání dětí. Zjistil, že
v Americe je obrovská tajná síť, která unáší děti a nemluvňata a používá je jako živé lidské oběti
Satanovi při satanských rituálech.
Největší ze skupin, unášejících děti se jmenovala „The Finders“ (česky: Nálezci) a Gunderson o
nich napsal knihu, kterou je možno stáhnout ZDE. Na jeho stránce je možno stáhnout mnohou
dokumentaci o jeho pátrání. Děti byly pro tyto účely obstarávány také z vládních sirotčinců

(Child Social Services) a od jednotlivých pečovatelů vládní organizace „Foster Care network.“
Také organizace „Boys Town“ (Chlapecké město), kterou založil v r. 1917 s nejlepšími úmysly
kněz Edward J. Flanagan a která měla sloužit jako útočiště pro osiřelé chlapce, spolupracovala.
Její zaměření bylo postupem let odvedeno zcela jiným směrem a stala se velkododavatelem dětí
na nekalé účely, na dětskou prostituci a satanské rituály.
Ne že by v Americe bylo tolik sirotků. Ale když na příklad někdo nahlásí na patřičných místech,
že dítě dostalo nasekáno, anebo když se rodiče opíjí, nebo používají drogy, pak je jim dítě
odebráno a dáno do státní péče, která je zhruba na stejné úrovni, jako kdyby chudáčka dítě
vyhnali v noci na ulici. Jsou ještě jiné důvody, vesměs malicherné, kvůli kterým může dítě
skončit v těchto státních zařízeních.
Pečovatelská zařízení jsou bohatě podporována státem, ale musí mít dostatečný počet dětí. Kvůli
tomu, aby měli požadované zaplnění, se někteří pečovatelé uchylují i k únosům. Některá
svědectví těchto dětí, dnes již dospělých, jsou obsažena na shora zlinkované stránce.
Pečovatelské služby jsou rovněž bohatě využívány vládou Spojených států a CIA k tomu účelu,
že děti jsou dodávány nejen pedofilům na prostituci, ale také na satanské rituály, v čemž jim za
velké peníze od vlády pomáhají i některé náboženské organizace.
Mnoho lidí zkoušelo toto zlo a korupci odhalit a všichni skončili předčasně mrtví. V r. 2009
vydal Bill Bowen ukázky z dokumentárního filmu, na kterém pracoval a kde měl v úmyslu
ukázat hladinu korupce ve státních sirotčincích. Zemřel hned rok na to, aniž by film dokončil.
Některé části je ale možno shlédnout zde, ovšem je to pouze pro silné nervy.
Stejně tak výpověď jedné z obětí, Lindy Weigand je ZDE, opět ne pro každého. Senátorka
Nancy Schaefer zkoušela co mohla, aby osudy těchto dětí zlepšila. Stálo ji to nejen senátorské
křeslo, ale i život. Některá její videa jsou rovněž na shora zlinkované stránce. Další Senátorka,
Linda Collins-Smith, která zkoušela to stejné, dopadla podobně, byla zavražděna.
Velké množství těchto zločinů odhalil v r. 2016 Julian Assange a Wikileaks a celá aféra byla
pojmenována „Pizza Gate.“ Česká stránka „Hoax“ popírá její pravdivost, ale tito otevřeně lžou,
stejně jako nemají pravdu v mnoha jiných případech, které zveřejňují. Není radno jim věřit.
Kvůli její účasti v aféře Pizza Gate, nevyhrála Hillary Clinton v r. 2016 presidentské volby.
Namísto ní byl zvolen Donald Trump a to ne, že by byl o moc lepší, však jsou proti němu taky
svědectví mnoha žen a dívek, které pohlavně zneužíval a dokonce známý pasák Jeffrey Epstein
měl na něho kontakt ve své knížce zákazníků. Ale Trump byl zvolen proto, že nebyl součástí
americké politiky, spíš patřil ke klubu miliardářů kolem Wall Street a bylo od něho očekáváno,
že uvede v činnost Covidovou plandemii i s očkováním a posléze Great Reset.
Zdá se, že to byla zpravodajská agentura CIA, která vedla „Q“ aféru, kdy neznámý pisatel emailů
upozorňoval veřejnost na to, jak všecko pokračuje k lepšímu. Zřejmě tím zkoušeli dát Trumpovi
svatozář zachránce lidstva a zároveň odvrátit pozornost od obchodu s dětmi.
Bidenův úkol byl pokračovat s Covidovým strašákem a s nebezpečnými injekcemi, vydávanými
za očkování. Také zastavil Trumpovu práci na jižní hranici Ameriky a tím umožnil statisícům

nezákonných emigrantů vniknout do země. S nimi totiž přišlo také obrovské množství dětí, které
byly izolovány a s největší pravděpodobností použity na dětskou prostituci a satanské rituály.
Informátor z Texasu říká, že Bidenova administrace odváží od hranic do vnitrozemí asi 40 000
dětí za měsíc. Často je transportují v noci, někdy i letadly. Tento informátor má zprávy přímo od
pramene, protože pracuje pro firmu, která pro vládu děti přijímá, registruje a převáží dále. Je to
jedna ze čtyř firem v Texasu a dohromady jimi projdou každý týden tisíce dětí. Říká, že
používají k převozu autobusy, ale i menší vozidla a cestují hlavně v noci, aby se vyhnuli
pozornosti veřejnosti. Většinou posílají děti do města New York.
McMartinova dětská školka
Případ zneužívání předškolních dětí na satanské rituály v McMartin školce v Kalifornii vypukl
v r. 1983, když jedna z matek, Judy Johnson zjistila, že její dvouletý synek byl pohlavně zneužit
majitelem tohoto podniku. Došlo k vyšetřování a objevili se i další rodiče, jejichž děti byly
rovněž zneužity. Děti napřed nechtěly nic říct, protože jim bylo vyhrožováno, že jestli se svěří
rodičům, že tito budou zavražděni. Ale když pak začaly vypovídat, tak všechny mluvily o tom
stejném: pod budovou byla celá síť podzemních chodeb a v nich byly provozovány satanské
rituály, spojené se vším hnusem, který toto obnáší a se zneužíváním dětí.
Soudní proces se ale daleko nedostal, protože hlavní svědek, Judy Johnson, byla zavražděna.
Tím pádem majitelé školky, Raymond Buckey a jeho matka, nebyli ani obviněni. Také nebylo
nikdy zjištěno, kdo byli lidé, kteří se na tyto rituály sjížděli v drahých limuzínách.
Policie vyšetřovala tento případ bezvýsledně celých 6 let. Někteří rodiče potom najali
Gundersona, aby s šetřením pokračoval a dali svolení k archeologickým vykopávkám na místě,
které odhalilo tunely a všecko, co děti popisovaly. Ale pátrání už bylo uzavřeno, nebylo to ve
skutečnosti k ničemu.
V současné době byly veškeré záznamy o této nechutné záležitosti odtajněny a je možno je
shlédnout ZDE. Ukázalo se, že pátrání vedlo z Kaliformie do Evropy, do Belgie. Aféra s vysoce
postavenými vládními úředníky v Belgii vypukla poté, co byl zatčen Marc Dutroux a jeho šéf
Michael Nihoul, kteří obstarávali děti místním boháčům na prostituci a na satanské rituály.
Proces s těmito dvěma zločinci byl sabotován jak nejvíc to šlo. Neschopní policisté nahradili ty
schopné a i právníci, v procesu zúčastnění, nesledovali odsouzení obviněných. Mnoho těch, kteří
byli v úlohách soudců a vyšetřovatelů byli ti stejní, kteří děti zneužívali.
Povídá se, že hlavní vedení celosvětového satanismu a pedofilních organizací je právě v Belgii,
v jistém malém zámečku v lesích.
Pedofilie a satanismus v Anglii
Historka kolem britské televizní a radio osobnosti Jimmyho Savile, která vypukla v r. 2012, kdy
bylo zjištěno, že pohlavně zneužíval značné množství lidí a i dětí, je známá. V současné době se
vyskytla dívka, jménem Jeanette Archer, která nahrála video, kde říká, že byla od svých tří let
převážena britskou policií do královského paláce, kde se britská šlechta bavila tím, že zneužívali
malé děti, mučili je a používali při satanských rituálech, na což mnohé z nich doplatily životem.

Jeanette říká, že Buckinghamský palác má v podzemí tunely, kde se tyto rituály odehrávaly.
Královna Elizabeth je hlavní představitelka Zednářů, což jsou přední oddíly satanistů. Podle ní,
celé zástupy dětí byly přiváženy na tyto akce, což popisuje i s příšernými detaily. Děti byly
rovněž používány na získávání adrenochromu pro tyto boháče, kteří si myslí, že látka z krve
neviňátek, získaná za obrovského stresu, je udrží věčně mladé.
Podle ní, těchto rituálů a tím pádem i zneužívání dětí se zúčastňovali lidé, jako Klaus Schwab,
Dick Cheney (americký politik), William Casey a George Tennant (bývalí ředitelé CIA), David
Rockefeller ml., George Bush a mnoho jiných.
Je zajímavé, že několik týdnů po vydání tohoto videa anglická královna Elizabeth zemřela.
Vědecký výzkum to potvrzuje
Americká Stanford universita prohlašuje, že krev, orgány a jiné tělesné části dětí a nemluvňátek
jsou zdrojem mládí a mohou udržovat ty, kteří je dostávají, věčně mladé. Tento názor byl
vyzkoušen na dospělých myších, do kterých byl chirurgicky vložen mozek mladých myšek a
údajně bylo zpozorováno zlepšení mozkových schopností dospělých myší. Tímto způsobem u
nich došlo k občerstvení neuronů a myelinu v paměťovém centru mozku.
Britské noviny „Telegraph“ na to hned zareagovaly prohlášením, že čerpáním životní síly
z nemluvňat a její dodávání dospělým v naději, že budou žít navždy, bylo vždy uznáváno
v mnoha „kulturách“ skrze historii lidstva. A krev mladých lidí prý zpomalí stárnutí.
To je samozřejmě naprostá lež.
Stanford prohlásil, že brzy bude možno získat krev nemluvňátek a použít ji proti stárnutí a na
léčbu degeneračních chorob. Farmaceutičtí giganti se něčeho takového určitě rádi chopí a budou
tyto „léky“ vyrábět hromadně. Běda pak mladým a nemluvňatům.
Ovšem to, že nás o něčem takovém informují, znamená pouze jedno, že tyto „omlazovací“
metody jsou již dlouho tak zvanými „elitami“ používány. Proč jinak by byl tak obrovský odpor
proti zákazu potratů? Nejspíš byly obavy, že při nedostatku by si museli „léčebné prostředky“
obstarávat jiným způsobem, což by se vyneslo ven a tak se vědeckým způsobem zajišťují.
Dnes už také víme, že všechna „očkování“ obsahují tkáně z potracených lidských zárodků.
Pedofilie v mezích zákona
Tak zvaní „mladí světoví vedoucí,“ odchovanci kurzů, které pořádá Klaus Schwab v jeho WEF,
vedou válku proti dětem. Neustále, jeden po druhém, zkoušejí prosadit zákony, které by uznaly
pedofilii za normální a přestali považovat sex s dětmi za přečin.
Nový Zealand, s jeho presidentkou Jacindou Arden, která je rovněž Schwabem zpracovaný
článek v celosvětovém řetězci těchto zrádců, již zavedla zákon, který uznává, že dvanáctileté děti
mají plné právo souhlasit se sexem s dospělými a nebude to považováno za přečin. Takže
dvanáctileté dítě nemá pravomoc k podepisování právních dokumentů a smluv, nesmí si koupit
alkohol a cigarety, ale může mít sex s mnohem starším člověkem. Nutno dodat, že media jsou
v tomto podvodu rovněž zapletena už tím, že k tomu mlčí a když nemlčí, tak souhlasí.

Emmanuel Macron je další chráněnec Schwaba a Francie právě odstranila věk, kdy může mladý
člověk dát souhlas k sexuálnímu styku se starším člověkem. Takže i děti mladší pěti let mohou
souhlasit s něčím takovým. To je samozřejmě vážné ohrožení všech dětí, protože jejich
znásilnění nebude ve Francii soudně považováno za přečin, pokud dítě samo neprokáže, že šlo o
násilnost a že pohlavní akt byl vynucen pod nátlakem hrozeb, nebo jako překvapení.
Objevily se i případy ve školách, kdy děti byly přímo naváděny na homosexualitu, nebo na
změnu pohlaví. Na příklad v Kalifornii rozdala státní organizace pro učitele jednotlivým členům
informační balíček, jak zformovat homosexuální a transgenderské kluby přímo ve škole, bez
vědomí rodičů. Tyto instrukce měly být použity i pro děti pod 10 let.
Balíček rovněž obsahoval formuláře, kde měla být zaznamenána jména studentů, kteří budou
s něčím takovým souhlasit a také jména těch, kteří budou v opozici. Podmínky Kinseyho testu
byly rovněž přiloženy. (Alfred Kinsey byl americký biolog a sexuolog, profesor zoologie. Jeho
návody a závěry, týkající se pohlavních záležitostí, byly všecky podvodné a snad právě proto
jsou uznávány.) Podle Kinseyho testu, zodpovídáním otázek byla odhadována možnost a
intensita homosexuálního zaměření dětí. Vzorky formulářů jsou na shora uvedené stránce.
Ruský President Vladimír Putin varoval již před léty, že Západ má v úmyslu legalizovat
pedofilii. Podle něho, globální „elity“ jsou vyznavači Satana a řídí se prohlášením jednoho
z největších satanistů, Aleistera Crowleyho, který řekl, „dělej co chceš!“
Putin měl pravdu, ale málokdo ho bral vážně. Západní media rovněž mlčela a nejen to, kdykoliv
mohli, tak mezi odpad, který neustále vysílají do světa, vkládali programy, které propagovaly
pedofilii. Hlavní právní analysta CNN, Jeffrey Toobin sám byl dočasně odstraněn, když při
veřejné video konferenci, zvané Zoom call v r. 2020 otevřeně masturboval.
Jeden z nejhorších činitelů v celém tomto útoku je Hollywood. Hollywood je dokonale
kontrolován satanickými pedofily, kteří sbírají děti na prostituci a dokonce je i zabíjejí, kvůli
svému zvrácenému potěšení. Takové dítě většinou nežije déle než do 7-8 let. Všichni
v Hollywoodu o tom ví, mnozí jsou tím naprosto znechuceni, ale všichni společně mlčí.
Evropská unie nesměla chybět
Německý člen evropského Parlamentu Nikolaus Fest zjistil, že EU darovala 220 000 euro
z peněz daňových poplatníků na program „Erasmus+“ pro mladé lidi, kde tyto peníze budou
použity na podporu transvestitů (drag queen) a jejich pořady pro mládež. Tito zvrácenci budou
propagovat jejich styl života pro evropské mladé lidi.
Erasmus+ napsal na Twitteru: “Žádní dva lidé nejsou stejní. My všichni jsme unikátní. Každý
z nás je výsledek jeho vlastních hodnot, snů, snah a talentů. Proto chceme hrdě prosadit naše
ojedinělosti, protože když budeme spojeni, budeme silnější. A buďte hrdí.“
Pod tento text přidali obrázek (viz níže), který říká: „Budoucnost je podivná (homosexuální),“
(The Future is Queer). Slovo „queer“ znamená „podivný, nebo také „homosexuální.“ Queer je to
„Q“ v LGBTQ+. Všimněte si, že to je výrok Evropské unie, která si k němu dokonce přidala
svoji identifikaci. To je, co pro nás plánují.

Spolu s transvestity je rovněž spojena snaha o
„transgenderismus,“ kdy jsou mladiství a i děti naváděni,
aby se podrobili chirurgické změně pohlaví, čehož
všichni později, až mají více rozumu, hořce litují.
Za finance z EU, uspořádala skupina transvestitů seminář
v Berlíně, kde poučovali zúčastněné muže ve věku mezi
18 a 30 lety o tom, jak se mají malovat, jaké paruky
nosit, jak chodit na vysokých podpatcích a jiné způsoby
přizpůsobování se opačnému pohlaví, než je jejich
vlastní. Zúčastněných bylo sice pouze 38, ale s časem a
s propagandou jich bude určitě víc. Jiný kurs tamtéž se
soustředil na obeznamování s jinými transvestity
v Berlíně a vysvětloval, jak jednat s „jedovatým mužstvím.“
Muži jsou dnes neustále ponižováni za to, co jsou a kvůli svým mužským vlastnostem. Správný
muž je rozhodný, jedná na podkladě informací a ne citů a pocitů jako ženy. Dovede mnohem
snadněji rozpoznat podvod a intriky a proti nim vystoupit. To je samozřejmě trnem v oku
dnešním manipulátorům, kteří dávají přednost ženské nerozhodnosti, kdy ženské pohlaví dokáže
snadno uhnout pod nátlakem zdánlivě přesvědčivých, anebo líbivých informací.
V současné době je také propagováno dosazování žen do vyšších pozic, což je často naprosto
trestuhodné. Na příklad, žena jako Ministr obrany je otevřený výsměch národu.
Text na obrázku u čtyř
hihňalek říká: Ministryně
obrany Švédska, Norska,
Holandska a Německa (tehdy
to byla Ursula von der Leyen,
která se v této úloze neslavně
vyznamenala). Na obrázku
vpravo je Ministr obrany
Ruska, Sergěj Šojgu.

Je velice málo žen, které dokážou nezneužívat pozici moci a jednat spravedlivě. Ty, které mezi
ně patří, jsou vzácné osobnosti. Jinak většina žen je buď příliš měkká a uhne, anebo příliš tvrdá a
krutá (Kamala Harris odsoudila černocha na 25 let vězení za to, že vzal dítěti na ulici bonbon). U
žen naprosto chybí mužská rozvážnost, kdy tento zvažuje nezaujatě obě strany problému. Zde je
ale nutno poznamenat, že ne všichni muži jsou dnes muži; mnozí z nich jsou současnou kulturou,
nedostatkem informací a potravinami, plnými ženských hormonů až příliš poženštělí.
Ze stejného důvodu jsou propagovány rozvody a jsou propagovány hlavně u žen, kterým je
nasazována svatozář Amazonek, jsou vydávány za hrdinky, bojovnice, které nepotřebují muže ve
svém životě – a přitom pravý opak je pravda.
Tato dvě pohlaví se vzájemně doplňují a v tom je ta pravá síla, kterou globalisté chtějí zničit.

