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PAUS VIERT SATANISCH FEESTJE IN HET VATICAAN
Vrijdag, 31 januari 2020 19:23

Onder de ogen van miljarden gelovigen worden er in het Vaticaan feestjes gevierd waar de satanische symboliek vanaf druipt.
De man op de troon doet wat hij wil en een drag queen-achtig circus in het Vaticaan mag dan ook geen enkel probleem zijn.

Op 8 januari jongstleden gaf de paus een feestje bij hem thuis. Dat wil zeggen in de satanische reptielenhal die voor dit soort gelegenheden wordt gebruikt. We
schreven over deze hal eerder het volgende:
Het is vernoemd naar paus Paulus VI en het heet dan ook de paus Paulus VI Audiëntie hal en biedt plaats aan meer dan 6.000 mensen die daar kunnen luisteren naar wat
hun herder mede te delen heeft.
Wanneer je echter kijkt naar het gebouw, dan heeft het alle kenmerken van een slang. Op het eerste gezicht lijkt het gewoon een gebouw met een ongewone vorm.

Maar, als je er een slangenkop naast projecteert, dan zie je onmiddellijk de overeenkomsten. Het dak dat eruit ziet als de geschubde huid van een slang en het grote raam
dat er precies zo uitziet als het oog en de totale vorm van het gebouw is onmiskenbaar die van een slangenkop.

Wanneer je het gebouw binnenkomt, is het alsof je letterlijk in de bek van een slang kijkt.

En in dit gebouw werd op 8 januari een voorstelling gegeven door artiesten die op Natural News werd vergeleken met een drag queen circus.

De paus vermaakte zich uitstekend gedurende de voorstelling zoals te zien op de volgende afbeelding.

De dansers zijn volgens Natural News een voorbeeld van de toekomstige geslachtsloze seksloze cyborgs die de wereld zullen bevolken. Ze gaan dan verder door te
stellen dat dit een representatie is van hoe Baphomet eruit zien, half man, half vrouw, gedeeltelijk dier en gedeeltelijk AI (kunstmatige intelligentie). Een nieuw soort
robotwezen dat straks de aarde zal bevolken als nepmensen wanneer de LGBTQP agenda volledig is geïmplementeerd.
De voorstelling moest klaarblijkelijk het gevecht tegen de vervuiling van de oceanen uitbeelden door een zeemeermin en een man. Bedoeld als een ode aan deze paus
die bekendstaat als de god van wereldwijde opwarming en de klimaatverandering.

Pope participates in circus act during general audience

Terwijl het feestje plaatsvindt, zit de paus op zijn troon en staat er achter hem iets heel bijzonders:

In dit reptielenhol staat op het podium achter de plek waar zijne Slechtigheid de schapen toespreekt een standbeeld waar we al eerder over schreven.
Op de volgende afbeelding zie je de pedo’s zitten voor een standbeeld dat de opstanding van Jezus na een nucleaire bomaanval zou moeten voorstellen, maar wat voor de
meeste weldenkende en geïnformeerde mensen niets anders is dan een afbeelding van satan op de troon.

En wanneer wat we dichterbij komen, dan zien we een bekende vorm verschijnen.

Niets Jezus die opstaat, maar een reptiel komt tevoorschijn als eerbetoon aan Marduk.

Het staart de wereld recht in het gezicht en toch zien ze niet? Maar wie weet, wordt dit het jaar van het grote ontwaken.

