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Greta Thunberg är besatt av 
Demoner och i behov av Exorcism
23 September 2019 
Av Leo Zagami

Snälla jag upprepar, vänligen hjälp till att hålla denna webbplats öppen 
genom att göra en liten donation via Paypal för att stödja Leos arbete.

Idag kommer vi att diskutera bevisen för att Antifa aktivisten Greta 
Thunberg är besatt.

"Detta är helt fel. Jag borde inte vara här. Jag skulle vara tillbaks i skolan,
på andra sidan Atlanten," sade aktivisten Greta Thunberg till närvarande 
ledare  och det är nog den enda ärliga sak som hon sa idag.

En besatt person är farlig eftersom Greta inte har kontroll över sig själv. 
Hennes behov av tillfredsställelse kan ställa i skuggan varje smärta eller 
lidande som hennes handlingar kan orsaka. Greta Thunberg mötte som 
hastigast  Donald Trump i FN i New York i morse, och det var då jag insåg
att hon är helt besatt, och i händerna på Satan och hans Legion. Den 
svenska klimat-aktivisten fixerade Trump med en stadig demonisk blick 
när han kom till FN för att delta i ett möte om religionsfrihet som är av stor
betydelse för mänskligheten.

En politiskt inkorrekt artikel, översatt av :
Traducteur Sans FrontiéresTraducteur Sans Frontiéres 
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Greta Thunberg stares down Donald Trump as he arrives for UN climate summit

President Trump som på måndagen talade vid ett FN-möte om 
religionsfrihet, konfronterade några minuter efter sammanträffandet 
världens ledare med att de hyllar mångfald och integrering, samtidigt som
de "undviker eller tystar" troende människor. Något den Antifa-älskande 
Greta, som självklart är i händerna på Satan's Legion, ville undvika. 
Trump donerade $25 miljoner till denna sak vid det aktuella FN-
toppmötet.

Kom ihåg att när en person som Greta, som är besatt av demoner, och 
som på grund av hennes Aspergers-syndrom saknar empati och inte är i 
stånd att avgöra vad som är rätt eller fel, att alla runt omkring den 
personen då är i riskzonen, inklusive President Donald J. Trump. 
Lyyckligtvis skyddades han av alla våra böner och vår Herre Jesus 
Kristus, eftersom han är en man av Gud. Vittnesbörd av personer som 
lider av Aspergers eller är besatta av demoner, visar att det finns 
kopplingar [mellan dem], och vi hoppas att Greta Thunberg erhåller den 
exorcism hon så desperat är i behov av och bli botade från sin sjukdom, 
för att slutligen kunna utvecklas i nåd av Jesus.

Låt oss lägga åt sidan vår kritik och be för Greta idag, för som Jesus 
säger i Lukas 23:34 "Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör."

Satan vet att hans tid snart är ute och i sin förtvivlan tillgriper han 
utnyttjande av ett barn för att utföra hans onda påbud.

2

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=zmXOPrCr_F4
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Relaterade länkar:

Watch Greta Thunberg Channel Hitler In Hate-Filled Rant

Trump Pokes Fun at “Happy Young Girl” Greta With Hilarious Tweet

Tucker: Greta Thunberg Is ‘A Kind Of Human Shield’ Politicians Use To 
‘Demand Power’

“You’ve Stolen My Childhood” – 16-Year-Old Girl Throws Tearful Climate 
Tantrum At UN

Ledsen, jag kan inte använda Patreon på grund av min nuvarande icke-
medborgarstatus [i USA}, så är jag fast med Paypal för de som är vänliga nog 
att stödja mig.

VÄNLIGEN 
STÖDJ LEO'S 
ARBETE 
GENOM ATT 
KÖPA HANS 
SENASTE 
BÖCKER!!!
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Leo Zagami medverkar regelbunden i Infowars och är författare till den nya 
banbrytande boken ”En Illuminats bekännelser Vol. 6.66 Cyber-Satans 
tidsålder, Artificiell Intelligens och Robotics  ”.

NU UTE PÅ KINDLE: [e-bok]

Och som bok: amazon.com/

Leo Zagami är också författare till ”En Illuminats bekännelser. Volym 5: 
Västvärldens tillbakagång och den ökande Satanismen i vårt samhälle”.

NU UTE PÅ KINDLE: [e-bok] 

Och som bok: amazon.com/
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