
Trzecia kabina w toalecie?

Czyli jak piorą ludziom głowę za granica i w Polsce.

Wstyd i hańba, głupota ludzka nie zna granic!



Trzecia kabina w toalecie? To powinno wywołać oburzenie!

[Uwaga- zawiera ostra treść, wiec kto czułego serca niech lepiej nie czyta!]

Dziś niektórzy nie wiedza rzekomo kim są/ czym są! Taka gadka. Diabeł zwiódł ludzi odczuciami, 
filozofiami i chce zrobić z nich potworów.

Za przeproszeniem, jak zaglądasz w portki i jest tam męski organ i taki był od urodzenia- tak, to jesteś 
facet, a jeśli widzisz żeński to kobieta. Zajrzyj do podręcznika anatomii- nie ma NIC POSRODKU!

Jeśli masz psa, i ten myśli ze jest ptakiem, i biegnie do okna by pofruwać jak gołąb... Pozwalasz mu na 
to? Co robisz? Tak? Do widzenia i po psie. Aaaaaaa.......klap....mokra plama. Zdawało mu się.

Jestem ptakiem, jestem ptakiem, tak mi mówili...

Ludzie dziś są tak zwiedzeni i ich umysły skrzywione, ze nie myślą normalnie. Od początku 
Stworzenia człowieka, ten biegał za złem i wielu dziś jest w takim stanie ze nie widza różnicy!

A jeśli przykręcisz psu skrzydła, to czy to już nie pies? Nagle mamy kota? Skądże! To dalej pies ale 
jakiś chory, dziwny. Jak zbok obcina sobie organ i założy mamusi ciuchy, to co to jest? Chory kastrat, 



który zrobił z siebie i swojej rodziny idiotę i przyniósł im wstyd. Co będzie gdy taki stanie przed 
Sądem Bożym w peruce i kiecce? Bóg nie stworzył kobiety aby miała seks z druga kobieta, ani gościa 
z gościem i to dobrze widać anatomicznie, wiec muszą się uciekać do okaleczeń, przebrań i kombinacji 
by odbywać bezbożne stosunki. Bóg wiedział co robi. 

Tak jak i pies z przykręconymi skrzydłami nie jest ptakiem, tak i zbok z odciętym organem, sztuczna 
peruka i ciuchami matki i ogolonymi, wydepilowanymi kulasami NIE JEST KOBIETA!

To powinno wywołać oburzenie kobiet, ze się z nich wyśmiewają, prezentują kiepska diabelska 
parodie, złą i obrzydliwa!

Nie dajcie się wyprać poprzez przewrotność Unii Europejskiej i kluby zboczeńców! Kto wie ilu z nich 
jest w zarządzie UE?  Myślenie pro-pedziowych proponentow jest złe i przewrotne. Chcą 
wyprodukować diabelskie hybrydy!

Tak jak pedofil ksiądz, który się podnieca widząc niedorosłe małe dzieci w pieluchach, tak i zoofil, 
który widząc piękna kobietę przechodzi obok i ogląda co jej pudel ma pod ogonem, tak i nekrofil który 
jest wyrzutkiem i na widok zmarłego człowieka, chce go desekrowac, nie potrafiąc mieć normalnych 
seksualnych relacji! Normalność i Boży porządek ich nie pociąga, ale coś spaczonego, odchylonego.
Pedały, to samo. Nienawidzą normalności, kobiet, demon rezydujący w nich chce zrobić z takiego 
zaprzeczenie kobiety i mężczyzny. Chora parodia.

Oczywiście jak człowiekowi się zdaje ze jest psem, to nikt mu nie przyczepia ogona, nie robi budy 
i nie paraduje go ze sztandarami, aby walczyć o jego prawo bycia 'psem!'. Czemu człowieka 
który myślał ze jest psem umieszczają w psychiatryku, a tego co myśli ze jest kobieta, dają na 
posła?

http://kurierzurominski.pl/33306,Dabrowki-Zabil-bo-myslal-ze-jest-psem.html

Rzecznik Praw obrony mutantów:
To wyście nienormalni! My normalni!

http://kurierzurominski.pl/33306,Dabrowki-Zabil-bo-myslal-ze-jest-psem.html


Diable chce wypaczyć Boże stworzenie. W księdze Rodzaju 6 demony kopulowały z kobietami aby 
zniszczyć rodzaj ludzki i aby giganci szaleli po ziemi jako oddziały szatana!

„(1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, (2) ujrzeli synowie boży, 
że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli...A w 
owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi 
olbrzymi[Nefilim=upadły,], których im one rodziły. To są mocarze[gibbowr], którzy z dawien 
dawna byli sławni. (5) A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego 
myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, ”Księga Rodzaju 6

Pamiętajmy, ze Jezus powiedział ze czasy Noego i Lota powrócą! Czy nam się to mieści w głowie i 
teologii czy tez nie!

Dziś chcą łączyć gatunki owoców, zwierząt, robić chore krzyżówki, chcą 'wzbogacać ' ludzi o cechy 
zwierząt [ patrz:paraczlowiek]

Zosioł?

                  
Lygrys?



Beefalo[krowo-bizon]

Żubroń[krowo- żubr]

Cama[wielbłąd i lama]



Wholphin [Tursiops +Orka karłowata ]

Limquat [limetka+Kumkwat ]

Loganberry [Jeżyna+Malina właściwa  ]-jeżyno-malina?



tangelo  [mandarynka+Pomarańcza olbrzymia ]

grejpfrut[pomarańcza olbrzymia+pomarańcza chińska]

Mięta pieprzowa [mięta nadwodna+mięta zielona]

Zafrykanizowana pszczoła miodna zwana potocznie pszczołą zabójcą[czynią]- to hybryda 
pszczoły miodnej i afrykańskiej pszczoły miodnej

http://en.wikipedia.org/wiki/Africanized_bee


Ciekawe artykuły:
Człowiek i zwierze

http://english.pravda.ru/health/20-12-2005/9418-mutation-0/
http://www.theregister.co.uk/2007/03/06/rice_humans/

http://www.guardian.co.uk/science/2008/apr/02/medicalresearch.ethicsofscience
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2017818/Embryos-involving-genes-animals-mixed-

humans-produced-secretively-past-years.html

W powyższych linkach takie tematy jak: ryż z ludzkim DNA, embriony ludzko-zwierzęce

http://www.msnbc.msn.com/id/7681252/ns/health-cloning_and_stem_cells/t/scientists-create-
animals-are-part-human/#.T657sqU9WHM 

Owce które maja częściowo ludzkie wątroby, serca, mozgi i inne części!
http://www.newscientist.com/article/dn4492-humanised-organs-can-be-grown-in-animals.html 

'Wyrastanie 'ludzkich organów w ciele zwierząt!

Ludzie bawią się w Boga, produkując chimery i hybrydy. Gdzie to się skończy? 

Ludzi próbują tez 'rozszerzać' poprzez techniki demoniczne- magia, rytuały, ceremonie.

'Zaburzenia płci' i atak na płeć, uniseks[pedryle, przebierańcy i babochłopy]

Długie włosy „Czyż sama natura nie poucza 
was, że mężczyźnie, jeśli 
zapuszcza włosy, przynosi to 
wstyd, (15) a kobiecie, jeśli 
zapuszcza włosy, przynosi to 
chlubę? Gdyż włosy są jej dane 
jako okrycie. ”1 Kor 11

http://english.pravda.ru/health/20-12-2005/9418-mutation-0/
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2017818/Embryos-involving-genes-animals-mixed-humans-produced-secretively-past-years.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2017818/Embryos-involving-genes-animals-mixed-humans-produced-secretively-past-years.html
http://www.guardian.co.uk/science/2008/apr/02/medicalresearch.ethicsofscience
http://www.theregister.co.uk/2007/03/06/rice_humans/
http://www.newscientist.com/article/dn4492-humanised-organs-can-be-grown-in-animals.html
http://www.msnbc.msn.com/id/7681252/ns/health-cloning_and_stem_cells/t/scientists-create-animals-are-part-human/#.T657sqU9WHM
http://www.msnbc.msn.com/id/7681252/ns/health-cloning_and_stem_cells/t/scientists-create-animals-are-part-human/#.T657sqU9WHM


To nie Jezus, ale jakiś jezuicki 
pedzio z długimi włosami. 

Tatuaże, znak diabla[do 20 
stego wieku tatuaże były 
znakiem kryminalistów, 
prostytutek i okultystów]

Pastor Todd Bentley

„Dla umarłego nie rzeżcie ciała 
waszego, ani żadnego piątna na 
sobie nie czyńcie; Jam Pan. 
”Kapl 19

„Nie będziecie na znak żałoby 
po zmarłym czynić nacięć na 
ciele swoim ani nakłuwać 
napisów na skórze swojej; Jam 
jest Pan. ”

„Jesteście synami Pana, waszego 
Boga, nie czyńcie po umarłym 
nacięć na sobie i nie czyńcie 
sobie łysiny nad czołem ”Pwt 14



Kolczyki, znak niewolnika

Pastor TD Jakes

„wtedy weźmiesz szydło i 
przekłujesz mu ucho o drzwi, i 
będzie twoim niewolnikiem na 
zawsze; również ze swoją 
niewolnicą postąpisz tak samo. ”
Pwt 15

Tartan

Sutanna

Panowie w sukienkach

Malowanie oczu



Pomadka do ust dla 'mężczyzn'

Farbowanie włosów

Red Hot Chilli Peppers

Piercing

Pastor Mark Driscoll

Zezwierzęcenie

http://www.huffingtonpost.com/2
011/09/21/mexican-vampire-
woman-immortalized-in-
wax_n_967009.html

Była prawniczka, dziś 'wampir'

http://www.huffingtonpost.com/2011/09/21/mexican-vampire-woman-immortalized-in-wax_n_967009.html
http://www.huffingtonpost.com/2011/09/21/mexican-vampire-woman-immortalized-in-wax_n_967009.html
http://www.huffingtonpost.com/2011/09/21/mexican-vampire-woman-immortalized-in-wax_n_967009.html


Zakrywanie głowy do modlitw

„Mężczyzna bowiem nie 
powinien nakrywać głowy, gdyż 
jest obrazem i odbiciem chwały 
Bożej; lecz kobieta jest odbiciem 
chwały mężczyzny. ”1 Kor 11

„Każdy mężczyzna, który się 
modli albo prorokuje z nakrytą 
głową, hańbi głowę swoją. (5) I 
każda kobieta, która się modli 
albo prorokuje z nie nakrytą 
głową, hańbi głowę swoją, bo to 
jest jedno i to samo, jak gdyby 
była ogolona. ”

Malowanie paznokci

Marylin Mason

Mick Jagger nosi srebrny 
lakier do paznokci.

Operacje chirurgiczne



Futra

Wstrzykiwanie hormonów

Wybieranie płci dziecka 
nienarodzonego

Pytanie-co dzieje się duchowo, 
gdy ludzie grzebią w genach? 
Czy nie jest to droga do 
zboczenia i tego typu demonów? 
Dobrze chcący rodzice fundują 
dziecku zamieszanie? http://www.independent.co.uk/lif

e-style/health-and-
families/health-news/can-you-
choose-your-babys-sex-
468967.html 

Obcasy

Prince

http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/can-you-choose-your-babys-sex-468967.html
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/can-you-choose-your-babys-sex-468967.html
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/can-you-choose-your-babys-sex-468967.html


Buty na platformach i babskie 
spodnie- dzwony, wraz z 

dziewczyńskimi loczkami!

Makijaż

KISS

Hermany, biseksy

Nie wiadomo co to.
Perwersja seksualna i praktyki



Ciuchy przeciwnej płci

 
'Ciekawostka'- po tym jak Obama obwieścił swoje poparcie dla perwersji, popłynęły do kiesy 
wpływy w wysokości 1mln dolarów, w ciągu 90 min! Diabel rozdaje kasę dla tych co płyną jego 
torem! Obrzydlistwo! Obama stanie przed sadem Bożym i odpowie za swoje decyzje.

Skorpiono- pająk:

http://www.huffingtonpost.com/2010/12/06/post_605_n_792672.html

To wszystko jest atakiem na Boże stworzenie. Diabeł  nie może NIC STWORZYC, wiec ucieka się do 
wypaczania i wykrzywiania tego co Bóg stworzył. A pedały to dzieło diabla.

„Z potomstwa swego nie będziesz oddawał żadnego na ofiarę dla Molocha i nie będziesz przez to 
bezcześcił imienia Boga swojego; Jam jest Pan. (22) Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z 

http://www.huffingtonpost.com/2010/12/06/post_605_n_792672.html


kobietą. Jest to obrzydliwością. (23) Nie będziesz obcował z żadnym zwierzęciem, bo przez to stałbyś 
się nieczysty. Także kobieta nie będzie się kładła pod zwierzę, aby się z nim parzyć. Jest to ohyda. (24) 
Nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które Ja przed wami 
wypędzam. (25) Także i ziemia została skalana, przeto ukarałem ją za jej winę i wyrzuciła ziemia 
swoich mieszkańców. (26) Przestrzegajcie zatem ustaw moich i praw moich i nie czyńcie żadnej z tych 
wszystkich obrzydliwości, ani tubylec, ani obcy przybysz, mieszkający pośród was. (27) Albowiem 
wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy tej ziemi, którzy tu byli przed wami, i ziemia ta stała się 
nieczystą, (28) aby was ziemia ta nie wyrzuciła, gdy ją zanieczyszczacie, tak jak wyrzuciła naród, który 
tu był przed wami. (29) Gdyż wszyscy, którzy uczynią którąkolwiek z tych wszystkich obrzydliwości, 
będą wytraceni spośród ludu swego, ci co je uczynią. (30) Toteż przestrzegajcie nakazu mojego, by nie 
czynić nic z obrzydliwych obyczajów, jakie tu były stosowane przed wami, abyście się nimi nie skalali. 
Jam jest Pan, Bóg wasz! 

(Ks. Kapłańska 18:1-30, Biblia Warszawska) ”

Diabeł mówi: precz z normalnością! Produkujemy nienormalnych!

„Kobieta nie będzie nosiła ubioru męskiego, a mężczyzna nie ubierze szaty kobiecej, gdyż 
obrzydliwością[tow`ebah ] dla Pana jest każdy, kto to czyni. ”Ks. Powt. Prawa 22 

Obrzydliwość= Potworność.

• » Definicja nr. 2: Paskudztwo, plugastwo, szkaradzieństwo.
• » Definicja nr. 3: Groza, koszmar, draństwo.
• » Definicja nr. 4: Makabra.
• » Definicja nr. 5: Koszmar. 

http://definicja.net/Obrzydliwo%C5%9B%C4%87-definicja

Młodzi ludzie nie dajcie się zrobić propagandzie w szkole, dostępności obrzydliwych pornosów na 
internecie, propagandzie i nagonce w mediach! To co kiedyś było robione ze wstydem, gdzieś w 
zakamarkach i odludziu, których nikt nie odwiedzał, dziś jest wywlekane i na sile wmuszane młodym i 
starym- jak kubeł pomyj i chluśniecie z szamba.

Bóg każe Chrześcijanom aby byli czyści i nieskażeni przez ten zły świat- jego upodlenia, zło, 
perwersje i obrzydliwości.Nie patrzcie z tęsknotą jak Izraelici za Egiptem i jego 'smakołykami'[to 
śmieci, pomyje i rzygowiny]. Tam nic nie ma prócz ludzi którzy potrzebują usłyszeć Ewangelie i 
ratować się przed nadchodzącym Sadem!

Ludzie muszą powrócić do Biblii, pokutować i szukać uwolnienia  z ich zniewoleń.

Spaczona mniejszość nie może dyktować normalnym ludziom co wg tamtych jest dobre, w co wierzyć 
i jak postępować!

„Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. ”List do Rzymian.
Pokutuj już dziś! Porzuć bezeceństwa które ściągną cie w te okropieństwa. Religia nie pomoże, tylko 
moc Jezusa może cie podnieść z tego stanu. Prawdziwe Chrześcijaństwo to nie katolicyzm.

http://definicja.net/Obrzydliwo%C5%9B%C4%87-definicja

