Szczęść Boże - Witam Was serdecznie drodzy Rodacy
Mając na uwadze, że wszelkie znaki na Niebie i Ziemi ewidentnie wskazują na to, iż „Dzień Pana”
oraz czas Jego „Świętego Gniewu” jest już bardzo, ale to naprawdę bardzo bliski i niebawem „czara
goryczy”, jak również ludzkich grzechów przeleje się - należy uznać, iż obecnie żyjemy w czasach
przedostatecznych, co nierozłącznie wiąże się z Apokalipsą, która została zapowiedziana w Biblii.
Mając na uwadze powyższe, oddaję Państwu uprzejmie poradnik – „Jak Przetrwać Apokalipsę”,
który zawiera szereg praktycznych porad (z zakresu medycyny, surwiwalu, techniki, ekonomii itp.), które
niebawem naprawdę mogą się Wam przydać. Gdy zobaczycie bowiem, iż to, co Św. Jan opisał w Apokalipsie
(Objawieniu) zaczyna się wypełniać na Waszych oczach, to będziecie (w postaci niniejszego opracowania)
mieli gotowe wademekum na temat – jak zachować swoje ziemskie życie w tym najtrudniejszym w dziejach
ludzkości czas? A teraz do sedna:

Punkt 1
„Ostrzeżenie” zwane również „Małym Sądem Dycha Świętego” lub „Oświetleniem Sumień”
Według proroctw - każde dziecko, mężczyzna i kobieta na Ziemi, o wyznaczonym jednakowym
czasie, bez względu na narodowość, religię, miejsce przebywania lub pracę wykonywaną, doświadczy już
niebawem trwającego około 15 minut OSTRZEŻENIA. Będzie tak, że czas stanie w miejscu na ok.
kwadrans, a twoja dusza obnaży się przed tobą (wielu z Was ze zdziwieniem wtedy stwierdzi, iż posiada w
ogóle coś takiego jak dusza). Będziesz znał każdy swój grzech, jaki kiedykolwiek uczyniłeś, każde swoje
nieuprzejme słowo, czyn oraz myśl, które nie były miłe Bogu. Każdy będzie wiedział, jak jego dusza
wygląda przed Bogiem - waszym Ojcem. Z wielu rzeczy będziecie musieli zdać rachunek i w tym czasie
każdy pozna kim jest i jak ma rozliczyć się ze swoimi grzechami. Nawet niewierzący będą wiedzieli, co
muszą robić, aby ich dusza była czysta przed Bogiem i była przygotowana na drugie przyjście (Paruzję)
Jezusa Chrystusa. Kiedy nadejdzie Ostrzeżenie, wszyscy ludzie będą wiedzieli, że to, co było
przepowiedziane w Świętych Księgach oraz proroctwach i objawieniach jest prawdą. W trakcie
„Ostrzeżenia” Bóg Wszechmogący pozwoli spojrzeć każdemu człowiekowi na swoje grzechy w podobny
sposób, w jaki je widzi On Sam, czyli Bóg Ojciec Jedyny i w jaki sposób będzie je widział Jego Boski i
Umiłowany Syn - Jezus Chrystus na „Sądzie Ostatecznym”. W/w. „Ostrzeżenie” to będzie tak zwany „Mały
Sąd” / „Sąd Ducha Świętego”. Za tym sądem nie będzie jeszcze szła żadna kara, gdyż ma on na celu tylko
uświadomienie grzesznikom ich win i danie im czasu na Ziemi, na odkupienie ich oraz na poprawienie się.
Módlcie się wtedy do Pana Jezusa Chrystusa pokornie o Łaskę, wybaczenie, opiekę i pomoc, a przez wzgląd
na Jego przeogromną Miłość i Miłosierdzie względem Was, będzie to Wam dane!!! W trakcie „Ostrzeżenia”
zostaną ludziom pokazane także miejsca, w które trafiliby, gdyby to był już właściwy „Sąd Ostateczny”
(Niebo, ewentualnie Czyściec lub najczęściej piekło). Niestety będą przypadki, iż co niektórzy źli ludzie,
zobaczywszy potworności piekła, po powrocie swojej duszy do ciała, z trwającego około kwadrans
„Ostrzeżenia”, ze strachu doznają ataku serca lub wylewu krwi do mózgu i umrą np. na zawał, a wtedy
niestety natychmiast trafią z powrotem do miejsca, które przed chwilą tak bardzo ich przeraziło, gdyż nie
zdążą się odkupić i odpokutować na Ziemi. Dlatego też proszę nie bać się, nawet jeśli w trakcie
„Ostrzeżenia” zobaczycie piekło, gdyż to nie znaczy, że tam do niego rzeczywiście traficie, a to dlatego, że
po „Ostrzeżeniu” dany Wam będzie jeszcze czas na Ziemi, na poprawienie swojego życia i żałowanie za
grzechy, a tym samym na „Sądzie Ostatecznym” może względem Was zapaść łagodniejszy wyrok. W trakcie
„Ostrzeżenia” zwracajcie jednak bacznie uwagę na to, jaki sposób zostanie Wam wskazany na rozgrzeszenie
się, gdyż - jeśli ktoś, w czasie jego trwania, każe Wam oczyszczać swoje sumienie i swoją duszę poprzez
podejmowanie złych działań – na przykład poprzez pochwalanie/szanowanie zboczeń i wszelkich dewiacji
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seksualnych oraz poprzez tolerowanie wszystkich innych grzechów, stosowanie zemsty i wymierzenie
odwetowej kary swoim ciemiężycielom lub nakaże Wam uznać i wierzyć w jeden, uniwersalny (wymieszany i
połączony z wielu elementów religijnych), panteoniczny kościół powszechny, który będzie składał się z
Chrześcijaństwa oraz dodatkowo z wszystkich pozostałych religii i wyznań Świata, w tym z islamu,
buddyzmu, judaizmu, taoizmu, animizmu itd., ewentualnie poprosi Was o przyjmowanie pod własny dach,
bezkrytycznie i z „otwartymi ramionami”, w imię źle rozumianej miłości bliźniego i źle pojmowanego
miłosierdzia, wilków (terrorystów islamskich) w owczych skórach (rzekomych uchodźców) lub nakaże Wam
uznanie narodu żydowskiego i/lub arystokracji semicko - arabskiej za jedyną rasę panów na Ziemi i poleci
Wam, aby Polacy i wszystkie inne narody Świata im się bezwarunkowo podporządkowały i niewolniczo
służyły lub rozkaże Wam oczyszczać się poprzez podejmowanie działań niezgodnych z Pismem Świętym,
prawdą, Bożą Miłością i Sprawiedliwością oraz działań sprzecznych z ogólnie przyjętymi zasadami
moralnymi i etycznymi, jak również działań niezgodnych z Waszymi sumieniami, a nawet ze „zdrowym
rozsądkiem”, to znaczy, że takie „ostrzeżenie” będzie fałszywką i pochodzić będzie ono od szatana i/lub jego
ludzkich sług, które mogą chcieć użyć względem Was działań opartych na technologii zwanej „Blue Beam”.
Logicznym więc jest, iż takie sfabrykowane / podrobione „ostrzeżenie”, które będzie zwykłym belzebubim
falsyfikatem macie natychmiast zignorować i nie stosować się w ogóle do jego zaleceń. Nie bójcie się, że
pomylicie prawdziwe „Ostrzeżenie Boskie” z podrobionym „ostrzeżeniem diabelskim”, gdyż Wasze
sumienia i Wasze wewnętrzne poczucie sprawiedliwości oraz umiejętność odróżniania dobra od zła powinny
pozwolić Wam dokonać właściwego rozróżnienia prawdziwego „Ostrzeżenia” od tego, które może próbować
podrobić lucyfer. Gdybyście po „Ostrzeżeniu” mieli jednak jakiekolwiek wątpliwości w ustaleniu od kogo
pochodzi „Ostrzeżenie”, które Was spotkało - to proszę zwrócić się z prośbą o pomoc w jego rozeznaniu do
księdza rzymskokatolickiego, którego znacie, którego szanujecie i któremu ufacie. UWAGA - BARDZO
WAŻNE!!! Jednocześnie, proszę uniżenie, abyście Państwo nie czekali teraz na ostatnią chwilę i nie
zwlekali z pokutą, jak również zadośćuczynieniem za krzywdy wyrządzone Panu Bogu i bliźniemu swemu
oraz ze swoim nawróceniem się, mówiąc sobie, iż: „mam jeszcze czas na to, gdyż najpierw nastąpi w/w.
„Ostrzeżenie”, a dopiero po tym wydarzeniu zacznę zmieniać się na lepsze”. Tak traktując sprawę możecie
się przeliczyć i umrzeć przed datą „Ostrzeżenia” lub bezpośrednio w trakcie jego trwania - i co się wtedy z
Wami stanie? Odpowiem Wam - nie zdążywszy odpokutować za swoje grzechy tu, na Ziemi, traficie po
prostu do piekła, a stamtąd powrotu już nie ma!!! Będą także znaki, które nastąpią zgodnie z Pismem
Świętym. Podczas „Ostrzeżenia” nastąpi wielki chaos na Świecie, a czas nie będzie miał znaczenia. Życie,
które dotąd prowadziliście normalnie, zmieni się na zawsze. Ogromna rzesza ludzi będzie starała się dostać
do Kościoła, aby tam znaleźć sposób na oczyszczenie swoich dusz. Wielu ludzi wiary będzie musiało być w
pogotowiu, żeby (jak tylko oczyszczą swoje własne dusze) pomóc Kościołowi w przygotowaniu innych na
powrót do Boga. Wielu niestety umrze doświadczając „Małego Sądu Ducha Świętego”, bo ich słabe serca nie
wytrzymają tego, co się wtedy w nich i wokół nich będzie działo. Inni umrą dochodząc do wyznaczonego
kresu swego życia. Trzeba się często i żarliwie modlić. Wasza pomoc będzie wielce potrzebna, aby uczyć
tych zagubionych: modlitwy, sakramentów i Pisma Świętego. Ludzie będą żądni tych wszystkich informacji.
Chcę Wam powiedzieć także, że to jest powodem dla zaopatrzenia się przez Was w zapasy, tj. w
zakonserwowaną (wędzoną lub zapakowaną w słoiki i puszki) żywność, butelkowaną wodę i świece
poświęcone oraz latarki - najlepiej starego typu, tj. na żarówki, a nie na diody. Musicie zabezpieczyć sobie
także dostęp do wody, który nie wymaga elektrycznych pomp i nie pochodzi z wodociągów, tj. musicie mieć,
gdzieś w swojej miejscowości, dostęp do studni, z której wodę można czerpać tak, jak kiedyś – wiadrem.
Gdyby, w międzyczasie, obniżył się w tej studni poziom wody, to proszę postawić przy niej duży Krzyż.
Wasze życie, na jakiś czas, dramatycznie zmieni się. W sklepach nie będzie ludzi, którzy nimi kierują i
sprzedają w nich. Wszystko, co człowiek produkuje - zatrzyma się, jak tylko ludzie zaczną szukać pomocy w
Kościołach. Nie martwcie się wcale o sklepy, o transport, o szkołę, pracę i o inne rzeczy. Myślcie tylko o
potrzebie pomocy tym, którzy chcą zachować swoje dusze. Będzie wielu, którzy nie będą reagować na
zmianę innych, kiedy przyjdzie „Ostrzeżenie”. Będą uparcie odwracać się od Boga. Będą żartować z Was.
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Będą Wam mówić, iż metafizyczne i duchowe doświadczenie, jakiego doznaliście w trakcie „Ostrzeżenia”, to
tylko wytwór Waszej wyobraźni lub chorego umysłu, zwid i omam lub zbiorowe halucynacje. Naiwnie będą
próbowali także wytłumaczyć Wam (w sposób naukowy) to mistyczne zdarzenie, nie wiedząc, że tego
naukowo wytłumaczyć się nie da, gdyż prawdziwe „Ostrzeżenie” będzie pochodzić wprost od Pana Boga
Ojca Wszechmogącego i Jedynego, a tym samym nie będzie ono podlegać żadnym prawom ludzkiej wiedzy i
nauki. Nie wolno Wam jednak odwrócić się od nich, jak wielu ze strachu mogłoby uczynić, lecz macie starać
się próbować ocalić ich dusze. Moi Kochani, mając na uwadze, iż w trakcie w/w. „Ostrzeżenia”, zwanego
również „Małym Sądem Ducha Świętego”, pękną (i to dosłownie) serca i mózgi wielu ludzi, gdyż nie
wytrzymają oni widoku ogromu swoich zbrodni i przewidzianych za nie kar piekielnych, a tym samym ludzie
ci natychmiast umrą i nie będą już mieć szansy na zmienienie swojego przeznaczenia poprzez odpokutowanie
na Ziemi za swoje niecne czyny, ponieważ natychmiast wrócą w miejsce, które przed paroma sekundami tak
śmiertelnie ich przeraziło, uprzejmie Was proszę, a wręcz błagam Was na kolanach, aby każdy/a z Was,
przynajmniej jeden raz w Swoim życiu, odmówił/a niżej wymienioną modlitwę za takie właśnie osoby, w
celu wybłagania im u Pana Jezusa Chrystusa abolicji/amnestii zamienienia piekła na czyściec. Radzę Wam,
moi umiłowani Rodacy, zmówić tę modlitwę, ponieważ nigdzie nie jest powiedziane, że nie będziecie jej
mówić za siebie samych, gdyż nikt Wam nie może zagwarantować przecież tego, że nie będzie Was w gronie
osób, które właśnie tak śmiertelnie przerażą się obrazami, które zobaczą w trakcie „Ostrzeżenia”, iż doznają
zawałów serc i wylewów krwi do mózgów!!! - (słowa przedmiotowej modlitwy brzmią w następujący
sposób):
„O Drogi Jezusie Chrystusie, Zbawicielu ludzkości, poprzez Twoje Boskie Miłosierdzie błagam Cię
o Łaskę uniewinnienia dla tych wszystkich biednych dusz pogrążonych w grzechu, które mogą być wzięte z
tej Ziemi w czasie „Ostrzeżenia”. Przebacz im ich grzechy na pamiątkę Twej Męki. Błagam Cię, abyś
użyczył mi tej specjalnej Łaski dla zadośćuczynienia za ich grzechy. Ofiaruję się Tobie umysłem, ciałem i
duszą, jako pokutę za zbawienie ich dusz i aby dostąpili życia wiecznego. Amen”.
Niektórzy mistycy twierdzą z kolei, iż na 7 do 9 dni przed „Oświetleniem Sumień” – zwanym
również „Ostrzeżeniem” lub „Małym Sądem Ducha Świętego”, na nieboskłonie zderzą się ze sobą dwa
meteoryty lub jakieś inne dwa ciała niebieskie, które w trakcie kolizji utworzą (widoczny z Ziemi) Znak
Krzyża. Jeśli tak się rzeczywiście stanie, to błagam Was, abyście natychmiast po tym niebiańskim
wydarzeniu popędzili (biegiem) do najbliższego konfesjonału i uczciwie (bez jakiegokolwiek zatajania
czegokolwiek) rzetelnie oraz dokładnie wyspowiadali się przed Księdzem z całego swojego życia (szczerze
żałując za wszystkie grzechy), gdyż „Znak Krzyża” widoczny na niebie będzie oznaczał, iż za mniej więcej
tydzień nastąpi w/w. „Ostrzeżenie”, które nie wszyscy przeżyją. Lepiej więc być wtedy (tak, na wszelki
wypadek) przygotowanym do ewentualnie nagłej śmierci i znajdować się w Stanie Łaski, gdyż nigdy nie
wiadomo, czy nasze serce wytrzyma „Ostrzeżenie” i nie pęknie z trwogi, a tym samym, czy wówczas nie
umrzemy. Bez wcześniejszej spowiedzi możemy mieć wtedy (mówiąc kolokwialnie) przechlapane. Orędzia
przekazywane innym profetom wskazują również na okoliczność, iż to bezpośrednio po „Ostrzeżeniu”
(natychmiast po nim) nastąpi okres około 40 dni spokoju (demony będą wtedy trzymane na uwięzi przez
Anioły Boga). We wskazanym powyżej czasie (ponad jednego miesiąca) ludzie - oczywiście ci, którzy
przeżyją „Oświetlenie Sumień” - będą mieli szansę, aby pojednać się z Jezusem Chrystusem i powrócić na
Jego Drogę. Po upływie w/w. okresu (ok. 40 dni) na Ziemi powinna prawdopodobnie rozpętać się Apokalipsa
w pełnym swoim kształcie i całej swej grozie. Miejcie proszę również i to na uwadze.
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Punkt 2
Przygotowania (w ujęciu religijnym oraz materialno – technicznym) do przetrwania
tzw. „Trzech Dni Ciemności”, które zakończą obecny Świat i wprowadzą nas do „Nowej Ery”
W domu należy koniecznie przygotować mały ołtarzyk, a na nim postawić poświęcony Krzyż
(najlepiej saletyński, tj. Krucyfiks z narzędziami Męki Pańskiej, objawiony przez Maryję w La Salette lub
Krzyż z kompletu Pasyjnego), poświęconą figurę Matki Bożej oraz również poświęcony posążek lub obrazek
z Panem Jezusem Chrystusem (najlepiej Miłosierdzia Bożego „Jezusie, ufam Tobie” sporządzony lub
wymalowany wedle widzenia Św. siostry Faustyny Kowalskiej). Te Dewocjonalia będą rozpraszać mrok w
trakcie „Trzech Dni Ciemności” i dzięki Ich promieniowaniu / światłu nawet sceptycy będą mogli się
nawrócić. Tymczasem, obecnie należy przed Nimi, tj. na w/w. ołtarzyku, ustawić (ze względów
bezpieczeństwa przeciwpożarowego - zasilany przez baterie) elektryczny znicz lub lampkę, które powinny się
palić „nonstop”, tj. cały czas, nieprzerwanie, dniem i nocą - zawsze. W trakcie trwania „Trzech Dni
Ciemności” zasłońcie proszę dokładnie okna zasłonami, żaluzjami i dodatkowo kocami albo czarnym
plastikiem (czarną folią), abyście nie widzieli tego, co będzie się dziać na zewnątrz. Będzie wielu, którzy nie
będą mieć mieszkań i możecie przygarnąć ich do swoich domów, ale pod warunkiem, że będą mieć Znak
Boga (Krzyż) na czole. Będziecie potrzebować przynajmniej kilku poświęconych świec, ciepłych koców i
ubrań oraz drzewa na opał, jeśli macie kominki lub piece. Przygotujcie ten zapas już teraz, a ponadto zróbcie
Sobie stały zapas: latarek - najlepiej starszej generacji tzn. na zwykłe żaróweczki z żarnikami, a nie na diody,
baterii do nich, zapałek i/lub zapalniczek, zakonserwowanej żywności oraz butelkowanej wody mineralnej
lub źródlanej. Po otwarciu (w czasie "3 Dni Ciemności") każdej butelki wlejcie do niej parę kropli Święconej
Wody, a cały zapas będzie poświęcony. Podobnie czyńcie z olejem. Po otwarciu każdej butelki lub puszki
wlejcie do niej kilka kropel poświęconego oleju, a będzie on fenomenalnie - bardzo skutecznie leczył rany
oparzeniowe powstałe w wyniku choroby popromiennej i kwaśnych deszczy, gdy się je tym olejem
nasmaruje. Absolutnie i bezwzględnie wszystkie okna, progi i zamki (dziurki od kluczy) w drzwiach muszą
być całkowicie zasłonięte i uszczelnione. Wszystkie okna i inne otwory ścienne również mają być zasłonięte
w wyżej wymieniony sposób - łącznie z tymi na strychach, w piwnicach, w gankach, na korytarzach, w
garażach, na klatkach schodowych itd. Złamanie przedmiotowego zakazu i podglądanie (nawet
przypadkowe) tego, co się wtedy będzie działo na zewnątrz, będzie Was drogo kosztować!!! Przypomnijcie
sobie ze Starego Testamentu to, co stało się z żoną Lota, która w czasie niszczenia Sodomy nie posłuchała
ostrzeżenia i odwróciła się, aby zobaczyć jak miasto wali się w gruzy. Pokropcie solidnie / szczodrze Wodą
Święconą cały Wasz dom / mieszkanie, a zwłaszcza wszystkie drzwi, okna i kratki wentylacyjne. Musicie
mieć koniecznie Krzyż (najlepiej Św. Benedykta, ale równie dobrze może być każdy inny) zawieszony na
zewnątrz, nad każdym wejściem, nad każdymi drzwiami, a ponadto wskazane byłoby, abyście Je zawiesili
lub nakleili (nawet takie malutkie, jak od Różańca Świętego) także na zewnątrz, na każdym oknie, tj. na
górnych częściach ich drewnianych / plastykowych ram, w taki sposób, aby były One widoczne z zewnątrz (z
drogi, z ulicy, z ogrodu lub z podwórka). Umieśćcie w mieszkaniach także Krzyżyki na każdej kratce
prowadzącej do przewodów wentylacyjnych. Najpierw jednak bardzo szczelnie zakryjcie te kratki
wentylacyjne np. reklamówkami foliowymi i oklejcie samoprzylepnymi taśmami pakowymi, a dopiero
później, na tej folii, naklejcie Krzyżyki. Wobec powyższego, czynność tę wykonajcie dopiero przed
bezpośrednim nadejściem „Trzech Dni Ciemności”, gdyż wcześniej nie będzie potrzeby zablokowywania
kanałów wentylacyjnych w Waszych mieszkaniach, a ponadto nie godzi się przecież, aby symbol
Najświętszej Męki Naszego Pana, Boga i Zbawiciela jakim jest Święty Krzyż wisiał na co dzień, w sposób
ciągły, na kratkach wentylacyjnych, gdzie swoje ujście z mieszkania ma wszelkie zepsute powietrze i
nieprzyjemne zapachy. Najlepiej byłoby, żeby wszystkie te Krzyże i Krzyżyki były wcześniej poświęcone i
to koniecznie przez Księdza, gdyż inne raczej nie zapewnią Wam ochrony. Jeśli jednak będzie to (z jakichś
naprawdę, ale to naprawdę bardzo ważnych przyczyn) niemożliwe, to proszę żeby Krzyżyki te były
przynajmniej pokropione przez Was Wodą Święconą poprzez uczynienie (z wielkim namaszczeniem i czcią)
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kropidłem Znaku Krzyża nad Nimi. W przypadku, gdy to Wy sami będziecie skrapiać Je Wodą Święconą, w
Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to w trakcie tej czynności odmawiajcie Pacierz i błagajcie Pana Boga
Ojca Wszechmogącego i Jedynego oraz Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego o pobłogosławienie i
uświęcenie tych Krzyży. Ci, którzy nie powieszą Krzyży, jako znaku swojej wiary - ucierpią, tak jak
ucierpieli pierworodni synowie Egipcjan w czasie „plag egipskich”. Jak zapewne pamiętacie z Biblii, oni nie
mieli wtedy (na znak przymierza/poddania się Panu Bogu Ojcu Wszechmogącemu i Jedynemu) pochlapanych
drzwi krwią zabitych baranków. Teraz natomiast takim znakiem będzie właśnie Krzyż umieszczony nad
drzwiami, oknami i innymi potencjalnymi wejściami do Waszych domów i mieszkań. Znak Krzyża teraz, tak
jak wtedy znak w postaci rozbryzgów krwi, będzie sygnałem dla Anioła Śmierci, aby ominął Wasz dom.
Proszę się nie przejmować, iż znaczna część Państwa sąsiadów będzie z Was szydzić, że wieszacie Państwo
te Krzyże w taki sposób, aby były one dobrze widoczne z dziedzińca / z podwórza / z ulicy i że staliście się
Państwo „moherowymi beretami”. Proszę pamiętać – „ten się śmieje, kto się śmieje ostatni”. Z Noego też
drwili, że na środku lądu buduje on potężną arkę. Zobaczymy, jak będą się ci złośliwcy śmiać, gdy nadejdą
słynne „Trzy Dni Ciemności”. Jakby to spuentować (używając starego polskiego porzekadła), zapewne będą
to robić „baranim głosem”. Trzymajcie Wodę Święconą i Sól Egzorcyzmowaną pod ręką. Trzymajcie także
Biblię, Różaniec Święty i inne poświęcone Dewocjonalia ze sobą. Wyłóżcie dużo pokarmu dla swoich
zwierząt hodowlanych oraz przyzagrodowych i nie martwcie się o nie. Ponadto, wszystkie zwierzęta
domowe (tzw. pupilki), a zwłaszcza psy muszą być wtedy bezwzględnie usunięte z lokali zajmowanych przez
ludzi, gdyż są one bardzo, ale to naprawdę bardzo podatne na przejmowanie władzy nad nimi przez demony.
Ci, którzy czytali Pismo Święte, wiedzą zapewne jak Pan Jezus Chrystus uleczył opętanego człowieka w
kraju Gerazeńczyków i wygnał z niego cały legion złych duchów, którym następnie pozwolił wejść w ciała
świń. Później te świnie, w szale obłędu, rzuciły się całym stadem z urwiska do jeziora i utonęły. Psy są o
wiele bardziej podatne na przyjmowanie złych duchów niż świnie, a taki „opętany szaleństwem” pies będzie
w tych trudnych dniach bardzo groźny, a wręcz zabójczy dla domowników. Tak zupełnie na marginesie
należy dodać, iż co do zasady, to psy, jako zwierzęta nieczyste, w ogóle nie powinny być trzymane w
poświęconych lokalach. Tym samym trzymając je w domach i mieszkając z nimi pod przysłowiowym
„jednym dachem” obrażamy Majestat Boga Najwyższego. Ważnym wydaje się również (zabrzmi to trochę,
jak zabobon, ale warto spróbować), abyście Solą Egzorcyzmowaną narysowali Krzyże (usypali z niej wzory
w postaci „Znaków Krzyża”) na podłogach w środku mieszkania / domu, na parapetach wszystkich okien
oraz przy drzwiach wejściowych, gdyż demony nie cierpią Soli Egzorcyzmowanej. Poznacie, że „Trzy Dni
Ciemności” nadchodzą po tym, jak słońce zmieni kolor na czarny, a księżyc na kolor krwi. Ziemia stanie się
bardzo zimna i zacznie drżeć. Zaczną się one prawdopodobnie w jakiś czwartek, a skończą w sobotę. To jest
czas abyście udali się do swoich mieszkań i zamknęli się w nich. Nie słuchajcie tych przy drzwiach
wołających do Was, jako że będą to demony szatana. Nie jest wykluczone, iż demony będą kłamliwie
podawać się za żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego tudzież innych
służb publicznych lub organizacji humanitarnych i mówić Wam, w sposób oszukańczy, że przyszli Was
ewakuować z terenu zagrożonego działaniami militarnymi lub jakąś katastrofą naturalną, ekologiczną lub
przemysłową. Demony mogą także podszywać się pod Waszych znajomych, przyjaciół lub krewnych i będą
nawet mówić ich głosami oraz wyglądać jak oni. Dlatego też musicie sprawdzić ich wiarygodność i zadać im
(przez zamknięte drzwi) kilka kontrolnych pytań, na które odpowiedź powinniście znać tylko Wy i osoba
przez Was przepytywana np. co dostała/dostał od Was w prezencie na 18-te urodziny, jakie urządzenie
pożyczył od Was podczas remontu mieszkania itp./itd. Zadając pytania i czekając na odpowiedzi myślcie
zupełnie o czymś innym np. jeśli poprawną odpowiedzią jest, że na urodziny daliście temu krewnemu lub
znajomemu zielony rower, to w myślach wyobrażajcie sobie, że daliście mu np. czerwony motocykl itp.,
gdyż demony mogą próbować wyczytać telepatycznie prawidłowe odpowiedzi z Waszych umysłów, z
Waszych myśli. Tym samym lepiej nie otwierajcie im w ogóle drzwi, gdyż demony mogą znać nawet i te
informacje oraz nie rozmawiajcie z nimi wcale - na żadne tematy (nie wolno dać się Wam wciągnąć w
dyskusje z nimi, gdyż w końcu Was ubłagają lub oszukają na tyle, iż wpuścicie je, na swoją zgubę, do
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środka mieszkania). Najlepiej będzie, jak po prostu poradzicie tym osobom - jeśli będą to prawdziwi ludzie,
żeby wrócili do swoich domów i tam, we własnym zakresie, przygotowali się na przetrwanie „Trzech Dni
Ciemności”. Pamiętajcie również o tym, że demony (upadłe anioły) same z siebie nie mogą w żaden sposób
sforsować żadnych drzwi skropionych Wodą Święconą (nawet, gdyby były one wykonane ze zwykłej tektury)
oraz nie mogą pokonać żadnych okien poświęconych wodą święconą i wejść do środka Waszych
poświęconych przez Księdza (np. w trakcie tzw. Kolędy) i dobrze oznakowanych Krzyżami (Krucyfiksami Symbolami Świętej Męki Pańskiej) mieszkań, gdyż nie mają takiego prawa (uniwersalna we Wszechświecie i
bezwzględnie przestrzegana przez wszystkie strony „duchowej walki" zasada poszanowania wolnej woli
każdej istoty świadomej własnego istnienia), to jest - demony nie mają na to zgody Samego Pana Boga
Jedynego i Najwyższego (Arbitra Uniwersum) oraz Pana Jezusa Chrystusa, Którego Dziedzictwem / Lennem
jest (między innymi) nasza Ziemia i cały ludzki Wszechświat. Analogicznie - odwracając sytuację, demony
mogą swobodnie wejść do Waszych mieszkań, jeśli Wy sami im słowem, myślą lub gestem, np. poprzez
uczynienie zapraszającego ruchu ręką lub poprzez skinięcie głową, zezwolicie na takie wejście. Tak to
właśnie działa - one bezwzględnie muszą mieć Waszą zgodę na takie wejście i dlatego będą udawać Waszych
krewnych i znajomych, abyście je sami zaprosili do środka. Gdy Was zwiodą i znajdą się już wewnątrz
Waszego mieszkania, wtedy przepadliście z kretesem, gdyż od tego momentu nabywają one prawa do
zrobienia z Wami tego, co tylko będzie im się żywnie podobało. Ostatnią „deską ratunku” w takiej sytuacji
jest powiedzieć, przynajmniej w myślach, ale najlepiej na głos, w sposób doniosły, iż: „W Imię Boga Ojca
Żywego, Najwspanialszego, Najwyższego, Wszechpotężnego i Jedynego, w Imię Jezusa Chrystusa - Syna
Boga Żywego i Jedynego, Króla Wszechświata i Zbawiciela ludzkości oraz w Imię Ducha Świętego,
ROZKAZUJĘ ci szatanie, smoku, wężu starodawny i belzebubie oraz wszystkim twoim sługom i wszystkim
demonom, jak również wszystkim upadłym aniołom - idźcie precz, odejdźcie stąd i nigdy nie wracajcie”. Do
tego należy jeszcze dodać zdanie: „Prawdziwy Jezusie Chrystusie - mój Panie Umiłowany i Ty Maryjo Przenajświętsza Panienko, Matko Boża, Królowo Nieba i Ziemi, błagam Was, POMÓŻCIE mi i mojej
Rodzinie”. Mając na uwadze powyższe, jeśli będziecie mieli choćby cień wątpliwości, co do tożsamości
tego, kto będzie stał przed Waszymi drzwiami, Waszymi oknami i prosił lub w inny sposób przekonywał Was
do wpuszczenia go do środka Waszego domu, powiedzcie mu tak: „Jeśli naprawdę jesteś wiernym sługą i
wyznawcą Prawdziwego Jezusa Chrystusa z Nazaretu - naszego Pana, Boga i Zbawiciela i uznajesz Go za
swojego Króla i Władcę oraz jeśli naprawdę jesteś wiernym sługą Maryi - Jego Przenajświętszej Matki,
zawsze Dziewicy i uznajesz Ją w pełni za swoją Zwierzchniczkę, Panią i Królową oraz działasz w Ich
Imieniu i z Ich polecenia, a ponadto, jeśli absolutnie nie jest twoim zamiarem skrzywdzić mnie, członków
mojej rodziny oraz żadnych innych osób przebywających w tym budynku, to proszę - odmów na głos i
powoli, tak abym wyraźnie cię słyszał, modlitwy: „Ojcze Nasz”, „Skład Apostolski” oraz „Zdrowaś
Maryjo”, a następnie otwórz sobie sam drzwi i wejdź do środka. Jeśli natomiast nie jesteś Ich prawdziwym
sługą i wyznawcą, to w Imię Prawdziwego Jezusa Chrystusa z Nazaretu - Naszego Boga, Zbawiciela, Króla
i Pana oraz w Imię Maryi - Jego Przenajświętszej Matki - naszej Pani i Królowej, rozkazuję ci, idź precz ty
oraz wszyscy twoi towarzysze i nigdy więcej tu nie wracajcie”. Oczywistym jest, że aby normalny, żywy i
prawdziwy człowiek mógł udowodnić Wam, iż nie jest on żadnym demonem, w odpowiedzi na wyżej
wymienione słowa, będzie mógł wejść do środka Waszego mieszkania, tylko wtedy, gdy Wasze drzwi będą
zamknięte wyłącznie na samą klamkę. Jeśli bowiem będą one zamknięte także i na klucz, to człowiek, z
oczywistych względów, nie pokona tego zabezpieczenie, no chyba, że jest on z zawodu ślusarzem lub
włamywaczem. Abstrahując od faktu, iż najlepiej byłoby gdybyście wtedy, tj. w czasie trwania tzw. „Trzech
Dni Ciemności” nie otwierali absolutnie nikomu drzwi i nikogo obcego nie wpuszczali do środka swoich
mieszkań, to test modlitwy, a zwłaszcza modlitwy „Zdrowaś Maryjo” powinien być nie do przejścia dla
demonów, bo o ile przed Bogiem Ojcem Wszechmogącym i Jezusem Chrystusem - Jego Boskim Synem,
demony (z bólem, bo z bólem, ale jednak) nagięłyby swoich „dumnych” karków, to Święte Imię Maryja (po
hebrajsku - Miriam) ugrzęźnie im po prostu w gardle i nie wypowiedzą Go za żadne skarby tego Świata oraz
nie powstrzymają się, aby przy tym nie bluźnić pod adresem Najświętszej Panienki (wiem to z egzorcyzmów).
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Szatan do tej pory nie może się bowiem pogodzić z tym, iż Bóg Ojciec Najwyższy - Pan Wszechrzeczy
postawił Ją – Maryję (czyli zwykłego człowieka, a na dodatek jeszcze kobietę, która 2.000 lat temu, żyjąc na
Ziemi w społeczeństwie patriarchalnych zajmowała zdecydowanie niższą pozycję niż mężczyźni) nad nim
samym - swego czasu najwyższym rangą aniołem, a ponadto dał Jej jeszcze i to, o czym on sam, od samego
niemalże początku marzył i marzy nadal, tj. uczynił Ją Królową Nieba. Jakby tego upokorzenia dla szatana
było mało, to Bóg Ojciec Wszechmocny dał Maryi, pod jej wyłączne rozkazy, także naczelne dowództwo
nad całą Armią Anielską. Jeśli otworzycie drzwi demonom w ludzkich ciałach, będziecie skazani na
potępienie wieczne, ponieważ było Wam powiedziane, aby trzymać drzwi zamknięte!!! Podczas tego okresu
ciemności i zimna, utrzymajcie zapaloną świecę, spędzajcie czas na modlitwie oraz czytaniu Pisma Świętego.
Świeca, którą będziecie wtedy palić musi być koniecznie poświęcona, gdyż inne, w trakcie „Trzech Dni
Ciemności”, nie będą prawdopodobnie dawać w ogóle światła. W tych strategicznych dniach,
prawdopodobnie nie będą działać także wszystkie inne źródła światła (wytwory techniki i cywilizacji). Po
trzech dniach ciemności (prawdopodobnie) będą już z powrotem działać zwykłe (żarówkowe) latarki, proste
(nieoparte na procesorach) agregaty prądotwórcze, akumulatory oraz prywatne, przydomowe elektrownie
wiatrowe i rzeczne (o ile nie będą miały elektronicznych sterowników), ale elektryczności (prądu) z zakładów
energetycznych i z ogólnokrajowych sieci energetycznych już nie będzie. W wyniku megaimpulsu
elektromagnetycznego, jaki prawdopodobnie rozejdzie się po Świecie w trakcie „Trzech Dni Ciemności”
(może to być spowodowane wieloma przyczynami np.: równoczesnym wybuchem wielu bomb atomowych,
zmianą pola magnetycznego Ziemi, przebiegunowaniem biegunów magnetycznych naszego Globu,
megaerupcją plazmy na słońcu, przejściem w pobliżu naszej planety innego ciała niebieskiego o
właściwościach magnetycznych, upadkiem na ziemię wielkiej asteroidy/komety/meteorytu itp. - Jak i kiedy
Pan Bóg Jedyny i Wszechmogący zamierza to przeprowadzić? - wie tylko On Sam) uszkodzeniu ulegną
wszystkie układy scalone, mikroprocesory i tranzystory. Tym samym zwarciu (przegrzaniu) ulegną również
wszystkie czipy, w tym i te umiejscowione w ludzkich ciałach – tzw. „znaki bestii”, a ich destrukcja
spowoduje przy okazji „spalenie” mózgów i śmierć w męczarniach ludzi, którzy przyjęli „znamię bestii”,
gdyż czipy te będą neurologicznie zintegrowane z ich mózgami, tj. będą stanowiły ważną i nierozerwalną
część ich centralnych układów nerwowych. Po „Trzech Dniach Ciemności” sprawność techniczną zachowają
tylko stare samochody i ciągniki (wyprodukowane przed rokiem około 1990-ym) oraz pozostałe „antyczne”
maszyny i urządzenia, które zostały wytworzone w czasach, zanim powszechnie zaczęto „faszerować” je
elektroniką. Pamiętajcie o tym!!! Na marginesie dodam, że jeśli chcecie zachować sobie jakieś urządzenia
elektroniczne lub elektryczne (np. latarki, baterie, lampy solarne, radia itd.) na przyszłość, to jest na czas po
rozejściu się impulsu elektromagnetycznego po świecie, to powinniście je wcześniej zabezpieczyć poprzez
szczelne owinięcie kilka razy folią aluminiową (pazłotkiem) lub trzymać w metalowej skrzynce / metalowej
puszce (tzw. skrzynce Faradaya). Wracając do sedna sprawy - jedna duża i poświęcona świeca powinna Wam
w zupełności wystarczyć, aby przy świetle przetrwać „Trzy Dni Ciemności”. Starajcie się nie palić większej
ilości świec niż to będzie potrzebne, gdyż ogień knota potrzebuje tlenu, aby móc się palić, który pobierze z
pomieszczenia, a biorąc po uwagę, że okna będą wtedy szczelnie zamknięte, może zabraknąć Wam powietrza
do oddychania. Ważnym jest, aby świeca lub świece, które sobie przygotujecie na ten ciężki okres były
wyprodukowane z przeznaczeniem do palenia ich w zamkniętych pomieszczenia, tj. mają to być takie
świece, które nie wydzielają toksycznego (trującego) i duszącego dymu podczas spalania. Nie mogą to więc
być, w żadnym wypadku, cmentarne znicze. Najlepiej by było, abyście już dzisiaj, mając na uwadze w/w.
znamienne wydarzenia, kupili lub w inny sposób przygotowali sobie świece wykonane tradycyjnie z
czystego pszczelego wosku. Aby zwiększyć dostęp do czystego powietrza w domu, należy wykorzystać całą
jego kubaturę, to jest - należy otworzyć wszystkie drzwi na korytarzu, do pokoi, kuchni i wszystkich innych
dodatkowych pomieszczeń typu piwnice, strychy, poddasza, garaże itd. Niemniej jednak, z możliwości
wykorzystania w/w. dodatkowych pomieszczeń będziemy mogli skorzystać tylko i wyłącznie wtedy, jeśli
wcześniej, przezornie zabezpieczymy je sobie przed wdzieraniem się do nich powietrza z zewnątrz - to
znaczy, jeśli ich okna, drzwi oraz wszelkie inne otwory i szparki dokładnie zasłonimy, zaciemnimy i
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uszczelnimy. Jest to ważne, gdyż w trakcie tych trzech dni będzie Wam, tak jak już wyżej wzmiankowałem,
potrzebne czyste powietrze do oddychania, a ponadto będzie ono potrzebne płomieniowi świecy, aby mógł
się palić. Ogień nie pali się bowiem bez dostępu tlenu i to prawo fizyczne jest chyba wszystkim dobrze
znane. Dlaczego o tym piszę? - ano dlatego, iż w mieszkaniu, w tym czasie, nie będzie również można mieć
otwartych żadnych lufcików, szybrów, tudzież innych kratek i przewodów wentylacyjnych, gdyż powietrze
na zewnątrz będzie wtedy, tj. w trakcie przedmiotowych „Trzech Dni Ciemności” potwornie skażone –
będzie się w nim znajdował bardzo trujący gaz oparty na związkach siarki. Innymi słowy, będzie ono
wyjątkowo toksyczne i niesłychanie zabójcze, ale tylko dla ludzi. Śpiewajcie cały czas pieśni ku Chwale i
Miłości Boga oraz czuwajcie dla Niego – waszego Pana i Stwórcy. Czyńcie akty przyjęcia Duchowej
Komunii Świętej, a także uczynki miłości i miłosierdzia. Módlcie się z wyciągniętymi rękami lub padając na
twarz, aby uratować wiele dusz. Należy przepraszać Boga Jedynego za grzechy. Cały czas odmawiajcie
wtedy „Wierzę w Boga Ojca” i Różaniec Święty, a po każdej dziesiątce dodawajcie: ,,O mój Jezusie
Chrystusie! Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze
do Nieba i pomóż tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia - Jezusie Chrystusie, ufam
Tobie”! Po odmówieniu Różańca należy dodać słowa: ,,Dziewico Maryjo, strzeż nas, kochamy Cię, pomóż
nam i całemu światu, ratuj nas”. Ci z Was, którzy klęcząc na kolanach lub leżąc na podłodze Krzyżem, z
pokorą i bojaźnią Bożą, powtórzą wtedy za Św. Michałem Archaniołem okrzyk: „Któż jak Bóg!!!” uznając,
tym samym, absolutne panowanie, niepodważalną władzę i niczym nieograniczoną potęgę oraz moc Pana
Boga Ojca Wszechmogącego, Jedynego i Najwyższego, mogą zostać oszczędzeni przez Niego od
przewidzianej dla nich kary i cierpienia. Będą trzy dni i dwie noce, podczas których nie będziecie spali, a
będziecie trwali w modlitwie. Dokładnie taka sama wizja została przekazana wcześniej, tj. w dniu
15.01.1957 roku, Św. Ojcu Pio z Pietrelciny we Włoszech, który był przez Pana Boga naznaczony
Stygmatami – Ranami Chrystusa Zbawiciela. W objawieniu danym wtedy Ojcu Pio ukazano ponadto, iż w
czasie przedmiotowych 3 dni zginie około jedna trzecia ludności Świata. W Polsce i w niewielkiej liczbie
innych wybranych krajów będzie jednak mniej ofiar, a to dzięki wstawiennictwu i w wyniku interwencji
Matki Bożej - Najświętszej Maryi Panny – Królowej Nieba oraz Ziemi i, co jest istotne w naszym przypadku,
także Królowej Polski. Przypominam Państwu bowiem, że w dniu 01.04.1656 roku Jan Kazimierz - Król
Polski obrał uroczyście, we lwowskiej katedrze, Matkę Boską za Królową wszystkich Ziem mu podległych, a
tym samym Przenajświętsza Panienka stała się oficjalnie Królową Polski. Wobec tego dziwić chyba nie
powinno to, iż w trakcie tzw. „Trzech Dni Ciemności” ochroni Ona nasz Kraj, który jest Jej Królestwem.
Bezpośrednim znakiem nadejścia tych strasznych dni, oprócz tego, że będzie wtedy bardzo zimno, słońce
zmieni się na czarne, a księżyc na kolor krwi, będzie także (wg Ojca Pio) potężny wiatr i głośne grzmoty.
Módlcie się wtedy modlitwami błagalnymi z Krzyżem w ręku słowami: „Pozdrawiam Cię, uwielbiam i
obejmuję Krzyż Mojego Zbawiciela. Jezusie Chrystusie, zbaw nas. Kocham Cię". Nie będziecie widzieli,
ani słyszeli, co się dzieje na zewnątrz. To będzie tak, jakbyście byli wyniesieni w obłoki. Kiedy te trzy dni
ciemności nastaną wypełnią się również Słowa Pisma Świętego: „dwoje ludzi w polu, jeden będzie wzięty, a
drugi pozostawiony”. Proszę moje dzieci, bądźcie radosnego serca, kiedy Jezus z Aniołami będzie zwalczał
demony i szatana. Jezus Chrystus oczyści Ziemię z tego wszystkiego, co jest złe i co pochodzi od zła. Jezus
położy głowę węża u Stóp Maryi, a Ona ją zmiażdży - Jej Niepokalane Serce zatriumfuje. Ziemia podczas
tego procesu oczyszczenia zostanie dotknięta ogniem z nieba. Wszystko to, co zostało uczynione przez zło i
jest złem, zginie w tym ogniu. Nastąpi jedna godzina spokoju, w czasie której Bóg pozwoli tym, którzy Go
odrzucili, aby okazali skruchę i wrócili do Niego, tj. aby wybrali Boga. Następnie ogień zejdzie z nieba na
ziemię oraz na wodę i nie będzie ucieczki dla zła, które odwróciło się plecami do Boga. Na trzecią noc
pokażą się gwiazdy na niebie, jako że Bóg przygotowuje Nową Ziemię dla swoich dzieci. Nie wolno Wam
otwierać ani drzwi, ani okien dla posłuszeństwa Bogu, aż do świtu dnia następnego. Kiedy otworzycie drzwi,
cała Ziemia będzie jak zrobiona na nowo, jakby nadeszła nowa wiosna. Wszystkie miejsca święte ocaleją.
Przetrwają również domy ludzi, którzy wierzyli w Boga i powtórne przyjście Jezusa. Jezus Chrystus będzie
panował na Ziemi z Wami przez 1000 lat. Niemniej jednak, już od teraz, w oczekiwaniu na „Trzy Dni
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Ciemności”, należy codziennie odmawiać następującą modlitwę: „Najdroższa Krwi i Wodo Jezusa, wylana
za nasze grzechy, oczyść to miejsce i jego mieszkańców, obejmij ten dom Twoją Opieką”.
Uzupełnienie. Nie wiem, czy to ma jakieś racjonalne uzasadnienie, ale od jakiegoś czasu mam
„tchnienia” dotyczące tego, iż żywność oraz nasiona przeznaczone na zasiew (w celu uprawiania własnych
zbóż i warzyw w przydomowych ogródkach lub na polach), które chcemy zachować sobie na czas Apokalipsy
również powinniśmy trzymać w metalowych beczkach lub metalowych bańkach / puszkach, ewentualnie w
pudełkach owiniętych szczelnie (ze 2, 3 razy) folią aluminiową. Być może w tym przypadku działa na mnie
sugestia niemieckiego profety Alois’a Irlmaiera, który twierdził, iż w czasie III Wojny Światowej ulegnie
skażeniu wszystko, co nie jest zabezpieczone w metalowych pojemnikach, a być może ma to jakieś inne
znaczenie. Nie wiem, jak to rozumieć. Niemniej jednak, mając na uwadze powyższe, gdy będziecie robić
zapasy to starajcie się (o ile będziecie mieć taką alternatywę) wybierać żywność w metalowych puszkach, a
nie w słoikach, opakowaniach foliowych z tworzywa sztucznego lub papierowych. Jeśli metalowe
opakowanie ma gumową, plastykową lub jakąkolwiek inną uszczelkę (np. bańka na mleko, kanister po
benzynie itp.), to dodatkowo, po zamknięciu pojemnika jego własnym wiekiem lub klapką, owińcie je (wieko
/ klapkę) szczelnie jeszcze folią aluminiową (pazłotkiem), a następnie wzmocnijcie ten „kaptur” taśmą
samoprzylepną, aby skażone i toksyczne powietrze nie miało dostępu do uszczelki, gdyż może ją „wyżreć”,
jak kwas, a wtedy zniszczy również zawartość pojemników, czyli Wasze zapasy.
PS. W analogiczny sposób (jak opisany powyżej) zabezpieczcie również zapas tzw. „chemii
gospodarczej” np. proszki do prania, płyny do mycia naczyń itd. oraz wszystkie kosmetyki, których później
będziecie chcieli używać i tym samym będą one miały kontakt z Waszymi ciałami (np. kremy, pasty do
zębów, mydła, szampony itp.) oraz papierosy, jeśli jesteście od nich uzależnieni, bo skażonymi papierosami
zatrujecie się na śmierć. Jest to ważne, gdyż z chemicznymi środkami bojowymi, które zostaną użyte w
trakcie III Wojny Światowej wejdą w reakcję chemiczną wszystkie produkty biochemiczne i w stosownym
procesie przemiany stworzą substancje o toksycznych właściwościach. Nie pytajcie mnie dlaczego szkło nie
będzie chroniło żywności, wody oraz kosmetyków przed skażeniem, a metal – tak, bo nie znam odpowiedzi
na to pytanie. Być może ma to związek z właściwościami molekularnymi tych materiałów, ale jak jest w
rzeczywistości? – nie wiem. Nie wiem również, czy plastykowe butelki i inne pojemniki wykonane z
tworzyw sztucznych (polimerowych) będą dawały wtedy dostateczną ochronę w/w. produktom, czy też nie.
Tym samym, na wszelki wypadek, aby nie ryzykować bez potrzeby i nie sprawdzać tego „na własnej skórze”,
najlepiej będzie jak zastosujecie wyłącznie metalowe opakowania (w tym folię aluminiową) i nie będziecie
sprawdzać, jak zachowają się wówczas tworzywa sztuczne.

Punkt 3
Szczepienia na NWO-wskie pandemie
W pewnym momencie (niestety nie wiem, w której fazie Apokalipsy, ale na pewno będzie to jeszcze
przed „Ostrzeżeniem”, „III Wojną Światową” oraz przed „Trzema Dniami Ciemności”) masońsko –
iluminackie władze podległe belzebubowi ogłoszą na całym Świecie program ogólnonarodowych i
powszechnych szczepień dla wszystkich ludzi, rzekomo przeciwko strasznej epidemii. Nie wierzcie
absolutnie im w to, że oni chcą się o Was troszczyć, gdyż tak naprawdę będzie Wam wtedy wstrzyknięta
powolnie działająca toksyna lub jakieś genetyczne „świństwo”, które zmodyfikuje i uszkodzi Wam kod
DNA, ewentualnie wstrzyknie się wtedy Wam jakiś groźny wirus, złośliwą bakterię lub inny śmiercionośny
patogen. Zostanie to Wam zrobione celowo i z pełną premedytacją, w ramach masońskiego programu
depopulacji (zmniejszenia ilości ludzi na Świecie), abyście np. po kilkunastu miesiącach musieli (w wyniku
powikłań poszczepiennych) zachorować, a następnie umrzeć. Ten zbrodniczy mord medyczny dotyczyć
będzie praktycznie wszystkich ludzi, a zwłaszcza osób starszych i przewlekle chorych, gdyż masoneria
uważa je za niepotrzebny i bezproduktywny balast, który przysparza samych problemów i niepotrzebnie
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obciąża system opieki zdrowotnej oraz system finansów publicznych poprzez pobieranie rent, emerytur i
zasiłków opiekuńczych. Istnieje także możliwość, iż szczepionki podawane Wam w pierwszym i drugim roku
programu ogólnoświatowych szczepień będą substancjami genetycznymi, których jedynym zadaniem będzie
zniszczenie Waszych układów immunologicznych, czyli naturalnego systemu odpornościowego organizmu,
jaki każdy z nas posiada od urodzenia. Tym samym, wbrew temu, co będą wtedy Wam mówili skorumpowani
politycy, sprzedajni medyczni eksperci oraz zakłamani dziennikarze, te nowatorskie preparaty wcale nie będą
Was uodparniać i chronić przed zakażeniami. Zapytacie mnie teraz zapewne - po co masoni mieliby to robić?
Odpowiem Wam - po to, abyście stali się bardzo mocno podatni na wszelkie czynniki chorobotwórcze i
mołoodporni na choroby zakaźne, tak aby w latach następnych byle grypa mogła Was powalić i zabić. Gdy
już będziecie mieć zniszczone układy odpornościowe za sprawą pierwszych szczepionek, to masoni
zaproponują Wam (w latach następnych) kolejne szczepionki, tym razem już prawdziwe, które rzeczywiście
będą chronić Was przed infekcjami, ale trzeba będzie przyjmować je np. co roku lub nawet częściej, bo
inaczej (nie mając już własnego układu odpornościowego) zachorujecie na cokolwiek i zaraz umrzecie. I w
tym tkwi cały sekret, bo osoby stare, kalekie i w inny sposób nieprzydatne masonom nie dostaną już
„późniejszych” szczepionek i będą musiały zachorować, a następnie skonać. Osoby nieposłuszne masonom
również nie otrzymają później produkowanych prawdziwych szczepionek i także będą musiały zejść z tego
Świata. Ponadto, gdy już ludzie będą uzależnieni od np. corocznego przyjmowania masońskich szczepionek,
to będzie można za nie żądać, w ramach monopolu, wręcz niewyobrażalnie dużych sum pieniędzy – tak, iż
będziecie musieli przeznaczać na ich zakup np. połowę swoich rocznych dochodów, bo jakie będziecie mieli
wtedy inne wyjście. Jeśli nie nabędziecie kolejnej szczepionki, to zachorujecie i umrzecie. Prawdziwe
szczepionki będą działały krótko – np. tylko pół roku lub rok i po tym czasie będziecie musieli kupić nowe i
się nimi zabezpieczyć na kolejny okres. Jak w abonamencie telefonu na kartę, będziecie musieli przedłużyć
zdrowotne doładowanie, aby dalej żyć i funkcjonować. Przy okazji zapłacicie fortunę za to „doładowanie”,
czyli za przedłużenie koncesji / licencji na życie Swoje i Swoich Rodzin, bo jeśli nie wykupicie nowego
abonamentu szczepiennego, to koniec z Wami. Ponadto, nie dość, iż następne szczepionki (mówimy tu już o
tych skutecznych) będą bajońsko drogie, to i tak będą one sprzedawane tylko ludziom posłusznym systemowi
masońskiej bestii. Ba, im bardziej będą oni wierni antychrystowi i im mocniej zdradzą Jezusa i wyprą się Go,
to tym większe zniżki będą mieć na zakup prawdziwych szczepionek. Ci, oświeceni światłem Chrystusa,
którzy nie zaszczepią się darmowymi (promocyjnymi) szczepionkami w pierwszych latach sztucznej
pandemii, a tym samym nie zniszczą sobie wtedy swoich własnych układów odpornościowych, nie będą
musieli później ze strachu o swoje zdrowie i życie zaprzedawać duszy diabłu i żebrać u antychrysta o
masońskie szczepionki (te prawdziwe), bo ich naturalne układy immunologiczne same (bez pomocy
jakichkolwiek szczepionek) będą sobie świetnie radziły w zwalczaniu kolejnych pandemii, które masoni
celowo będą cyklicznie wywoływać. Ponadto - co zrobicie, gdy Pan Bóg Ojciec Wszechmogący, po zaledwie
kilku latach lucyferiańskich rządów NWO - New Word Order (Nowego Porządku Świata / Nowego
Światowego Ładu), unicestwi wszelkie wylęgarnie zła i grzechu, a przy okazji zniszczy masońskie fabryki
szczepionek przy pomocy wulkanów, trzęsień ziemi, huraganów, meteorytów, wyrzutów koronalnych słońca
itd. – tak, iż nigdzie nie będzie można już nabyć masońskich szczepionek i tym samym nie będziecie mogli
(w sposób sztuczny) przedłużyć swojej odporności na kolejny cykl rozliczeniowy, a wirusy i bakterie na
potęgę będą wtedy mnożyć się, mutować i szaleć w powietrzu. No co wtedy zrobicie? Ja Wam odpowiem –
nic nie zrobicie, bo już nic w tej materii zrobić nie będziecie mogli i po prostu umrzecie, gdyż Wasze
organizmy (ze zniszczonymi układami naturalnej odporności) nie będą w stanie obronić się same nawet przed
najzwyklejszymi infekcjami w rodzaju wirusowej grypy, czy też bakteryjnego zapalenia oskrzeli, a tym
samym zachorujecie i zginiecie. Wówczas wypełnią się Słowa Biblii - Nowego Testamentu (Apokalipsa
według Św. Jana - rozdział 6, wers 8) – cytuję: „I ujrzałem: oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim
Śmierć, i Otchłań mu towarzyszyła. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i
głodem, i morem [zarazą], i przez dzikie zwierzęta”. Pamiętajcie o tym Kochani, zanim bezmyślnie polecicie
się zaszczepić, bo trupy tych, którzy przyjmą pierwsze (eksperymentalne) szczepionki, będą (zaledwie po
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kilku latach, nie dłużej niż po siedmiu) ścielać się gęsto na ulicach. Stanie się to szybko, tj. wtedy, gdy
masoński system polityczno - prawno - gospodarczy (NWO) zacznie walić się w gruzy. Pamiętajcie również i
o tym, iż Ci, którzy się zaszczepią, co do zasady, będą zmuszeni później także do przyjęcia „znaku bestii”, a
jakie będą konsekwencje takiego działania dla ciała i duszy? – odpowiedzi poszukajcie Sobie w Biblii (w
ostatniej księdze Nowego Testamentu, tj. w Apokalipsie wg Św. Jana). Ja dodam tylko, że będą one wręcz
niewyobrażalnie straszne i co najgorsze, to będą one wieczne, bo piekło również jest wieczne. Innymi słowy
– kategorycznie nie wolno dać się Wam zaszczepić podczas w/w. ogólnoświatowego programu szczepień.
Zanim jednak dojdzie do tych szczepień, wierny belzebubowi rząd ludzi będzie musiał sztucznie wywołać
jakąś ogólnoświatową zarazę, aby poprzez środki masowego przekazu (prasę, radio, telewizję, Internet itd.)
wskazywać na to zagrożenie, nagłaśniać i wyolbrzymiać je oraz „zasiewać” w Was strach, histerię i panikę, a
tym samym, aby móc mówić wszystkim obywatelom: „Patrzcie, jak szerzy się straszna epidemia, musimy
szybko wszyscy się zaszczepić, żeby uniknąć rozprzestrzenienia się tej choroby na cały Glob Ziemski”. A
dalej, to już będzie tylko krok do tego, aby ONZ i/lub WHO zarekomendowało liderom poszczególnych
państw i regionów wprowadzenie (na podległych sobie terenach) programu obowiązkowych i masowych
szczepień oraz zaleciło ograniczenie swobód obywatelskich (głównie tych, które dotyczyć będą
przemieszczania się i protestowania). Tak się to moi Drodzy niestety dokona. Gdy dojdzie do tych
przymusowych szczepień, to poproście pielęgniarkę ze swojego ośrodka zdrowia, aby wstrzyknęła Wam sól
fizjologiczną, a szczepionkę dla Was przeznaczoną wylała ukradkiem do zlewu – uwaga, szpiedzy i
donosiciele będą wtedy wszędzie!!! W karcie szczepień pani pielęgniarka lub inny zaufany pracownik
lokalnej służby zdrowia, który spełni Waszą prośbę, musi jednak (dla Waszego i swojego bezpieczeństwa)
odnotować, iż zostaliście zaszczepieni zgodnie z zaleceniami: ONZ, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO World Health Organization) i rządu. To jest naprawdę ważne – jest to sprawa Waszego życia lub śmierci!!!
Możliwym jest również wariant, ale ja w niego wątpię, iż masoni wytworzą poczucie deficytu
(ograniczoności) tej szczepionki i jej elitarności, co spowoduje, iż każdy będzie chciał ją zdobyć z własnej i
nieprzymuszonej woli, jako towar spod tzw. „lady”. Będzie zabiegał o nią sam, a wręcz walczył o nią i gdy
już ją zdobędzie, płacąc za nią „grubą kasę”, to szczęśliwy w swojej nieświadomości, jak ciele wiedzione na
rzeź, sam szybciutko się zaszczepi oraz zrobi to swoim najbliższym.
Aktualizacja z dnia 24.12.2020r. dla osób realizujących zadania zlecone w ramach rządowego
programu szczepień. Kochani Lekarze i Pracownicy Służby Zdrowia – Wy (w głębi duszy) czujecie,
a ponadto wiecie z racji posiadanego wykształcenia medycznego oraz doświadczenia zawodowego, jak
bardzo szkodliwe będą dla ludzi te eksperymentalne, nowatorskie i ekspresowo opracowane (tym samym
niedopracowane) szczepionki, które będą wchodzić w korelację z naszym DNA. Zróbcie więc proszę
wszystko, co w Waszej mocy, aby nie szczepić nimi Siebie, członków Swoich Rodzin oraz innych ludzi, gdyż
ich zabijecie (a przynajmniej ich znaczny odsetek) i będziecie mieli ich śmierć na sumieniu. Nie, nie umrą oni
od razu, tj. na Waszych oczach, ale za rok, 2 lata, czy też 3,5 roku, w wyniku powikłań poszczepiennych.
Jeśli odpowiedzieliście sobie na pytania, które zadałem Wam już wcześniej, w korespondencji indywidualnie
do Was kierowanej, to wiecie o tym doskonale, iż prawdopodobieństwo takiego obrotu sprawy jest bardzo
duże – większe nawet niż w tzw. „rosyjskiej ruletce”. Doradzajcie więc, proszę Was uniżenie, tym
wszystkim ludziom, którzy stawią się do Was na szczepienie, jak i dlaczego mają go uniknąć i podsuwajcie
im pomysły – jak, w majestacie prawa, „wykręcić się od nich”. Pamiętajcie również, iż producenci
szczepionek zagwarantowali sobie, w kontraktach z rządami państw, którym sprzedali ten (przepraszam za
słowo) syf, że nie będą ponosić odpowiedzialności za powikłania poszczepienne. Jak Państwo myślicie,
wobec powyższego przeciwko komu będą występować w powództwach cywilnych poszkodowani?
Oczywiście w pierwszej kolejności przeciwko Państwu Polskiemu reprezentowanemu przez Skarb Państwa i
PiS-owi, jako partii vel organizacji, czyli podmiotowi prawa gospodarczego oraz przeciwko funduszowi
gwarancyjnemu, ale oni sobie poradzą, gdyż sprawy, w których będą pozwani, zostaną przekazane do
procedowania „właściwym” sędziom, tj. sędziom pochodzącym z ich nadania i nominacji. Tym samym
poszkodowani szczepionkami na COVID-19, niezadowoleni z niewielkiej wysokości rządowego
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odszkodowania, czując możliwość wzbogacenia się na swoim kalectwie, czy chorobie poszczepiennej, będą
kontynuować cywilną drogę sądową w poszukiwaniu dodatkowych pieniędzy i wystąpią z kolejnym
powództwem, tj. powództwem rozszerzającym (np. „regresem”), tym razem przeciwko Lekarzom. Znam
nasz rząd z autopsji na tyle dobrze, aby zapewnić Was, iż pomimo obietnic, że pomoże Wam i dopilnuje, aby
się Wam nic nie stało, umyje od tego wszystkiego ręce i zostawi Was samych sobie, tj. rzuci Was na pastwę
losu, poszkodowanych oraz wymiaru sprawiedliwości i na nic zdadzą się ich obietnice i rozporządzenia
rzekomo Was chroniące, gdyż Sądy będą orzekać na podstawie Konstytucji i Ustaw Szczegółowych, a więc
aktów normatywnych wyżej rangi - tym samym nadrzędnych nad rozporządzeniami, tj. ważniejszych od nich
i stanowiących podstawę do ferowania wyroków. Nie wierzycie, że tak zrobią? – to proszę sobie
przypomnieć, jak obecny rząd (z Prezydentem i Prezesem PiS na czele) zaklinał się „na swoje życie”, że po
pierwszych wygranych wyborach przewalutuje na złotówki frankowe kredyty hipoteczne, w które banki
„wkręciły” swoich klientów i oszukały ich na „grube” miliardy. I co? - i nic, a minęło już kilka ładnych lat
od złożenia tej obietnicy. Jak to stanowi stare polskie porzekadło: „Obiecanki, cacanki, a głupiemu radość”.
Kochani, Was też (tak, jak frankowiczów) rząd oszuka, zdradzi i zostawi samych sobie i to pomimo
utworzenia ostatnio czegoś na kształt „Narodowego Funduszu Odszkodowawczego”, co niedawno zostało
szumnie ogłoszone w mediach. Nie łudźcie się – Skarb Państwa „jedzie” na galaktycznym wręcz deficycie, a
PKB Kraju (wbrew propagandzie sukcesu, która jest nam serwowana w państwowych mediach) „szoruje po
dnie”. Polska jest zadłużona „po same uszy”, a więc pieniądze w tym funduszu (pomimo słownych
gigagwarancji) będą symboliczne i naprawdę nie wystarczy ich dla wszystkich poszkodowanych
szczepionkami. Wtedy ci, co nie dostaną odszkodowania od Państwa Polskiego, pójdą po nie do Was, a w
Waszym przypadku cywilny proces sądowy, to już będzie loteria, a będzie tak dlatego, iż sprawy wniesione
przez pokrzywdzonych pacjentów będą rozpoznawane w Sądach zgodnie z tzw. „właściwością miejscową i
rzeczową” przez różnych Sędziów i nigdy niewiadomo na jakiego Sędziego traficie - a jak będzie to
antyszczepionkowiec lub będzie miał w rodzinie ofiarę szczepień, to jaki wyrok wyda – jak myślicie? Z
doświadczenia wiem, iż w podobnych przypadkach najczęściej są to wyroki skazujące na obowiązek wypłaty
jednorazowego zadośćuczynienia w kwocie od 100.000 do 200.000 zł. plus do tego wypłacanie
comiesięcznej renty w wysokości od 2.000 do 5.000 zł., w zależności od tego, jaki dochód (przed
wystąpieniem zdarzenia powodującego powstanie roszczenia finansowego) osiągał poszkodowany – np.
ofiara szczepień. Kochani, nawet jak powikłań doświadczy tylko 0,2% zaszczepionych (ja myślę, iż będzie to
ok. 10%, ale pożyjemy – zobaczymy), to i tak pokrzywdzeni szczepionką covidową (przepraszam za zwrot)
„puszczą Was z torbami”. Dla teoretycznych rozliczeń zostańmy jednak przy tym minimalnym progu, tj.
0,2%, a więc przeciętna gmina w Polsce ma ok. 15.000 mieszkańców. Osób dorosłych w tym jest –
przyjmijmy, że ok. 7.500. Połowa z nich, tych bardziej uświadomionych, będzie się „broniła rękami i
nogami” przed szczepieniami i nie stawi się na nie. Zostaje więc 2.500 zaszczepionych. Zakładając, że w
przykładowym Ośrodku Zdrowia jest 4 lekarzy, to każdy z nich dopuści 625 osób do szczepień, co
(pomnożone przez współczynnik 0,2%) daje 1,25 osoby z poważnymi powikłaniami, która będzie przypadać
na jednego lekarza. Niech nawet będzie to tylko jedna osoba (w co bardzo wątpię, gdyż z dużą dozą
prawdopodobieństwa można założyć, iż będzie ich znacznie więcej), to czy naprawdę chcecie wypłacać jej
jednorazowe odszkodowanie oraz dodatkowo (do końca jej życie) comiesięczną rentę w wyżej wskazanej
wysokości? – przecież to Was zrujnuje i staniecie się bankrutami. To już lepiej zaprosić taką osobę na kolejną
partię szczepień tym „cudem medycyny” sprowadzonym przez Morawieckiego oraz Niedzielskiego i dobić
nim ofiarę – to jest oczywiście żart.
Ludzie teraz są mądrzy i całkiem nieźle wykształceni - nawet ci mieszkający na wsi
i zajmujący się uprawą roli. Oni (lub ich dzieci) naprawdę przestudiują ulotkę szczepionki,
a następnie przyjdą do Waszych gabinetów i włączą w kieszeni ukradkiem dyktafon, magnetofon, kamerę lub
nagrywanie w komórce i powiedzą do Was i/lub Pań Pielęgniarek, że chętnie wykonają polecenie władz,
Ministra Zdrowia, GIS-u oraz wszelkich innych instytucji sanitarnych i zaszczepią siebie oraz swoje rodziny,
ale z ulotki wyczytali, iż przedmiotowa szczepionka może wywołać szereg niepożądanych skutków
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ubocznych dla zdrowia w związku z czym boją się, iż po przyjęciu tego eksperymentalnego specyfiku
przytrafi się im jakieś powikłanie poszczepienne (ze śmiertelnym włącznie), a więc przyjmą ją tylko wtedy,
gdy zapewnicie ich (wydacie oficjalne oświadczenie), iż absolutnie nic złego im nie się przytrafi i jeszcze
poproszą Was, abyście zrobili to na tyle głośno, aby dobrze się to nagrało na komórkę lub dyktafon.
Zapomniałem dodać, iż oni mają pełne prawo do tego, aby rejestrować te rozmowy, albowiem nagrania te,
zgodnie z art. 227 i art. 308 Kodeksu Postępowania Cywilnego, mogą stanowić dowód w sprawie, a ponadto,
jeśli Lekarz jest zarazem ordynatorem, kierownikiem oddziału, dyrektorem ośrodka zdrowia, szpitala itp., to
automatycznie, zgodnie z art. 115 § 13 Kodeksu Karnego, jest on funkcjonariuszem publicznym, gdyż pełni
funkcję publiczną i tym bardziej takie osoby można nagrywać. Pozostałych, tj. (przepraszam za to słowo)
„zwykłych” Lekarzy, można uznać za osoby pełniące funkcje publiczne na podstawie art. 44 ustawy z dnia 5
grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Czy Kochani weźmiecie wtedy na siebie
odpowiedzialność i podejmiecie ryzyko zaszczepienia ludzi „tym czymś”? - bo tak naprawdę, to
niewiadomo, co to jest w rzeczywistości. Czy nie będziecie się obawiać, że jakiś zaszczepiony może być tym
jednym przypadkiem na ileś tam, który rzeczywiście dozna powikłań poszczepiennych lub zachoruje w tym
czasie na jakąś inną chorobę (niekoniecznie mającą związek ze szczepieniami), którą będzie chciał przypisać
tej szczepionce przed Sądem, gdy będzie dochodził przed nim odszkodowania od Was w setkach tysięcy
złotych za błąd w sztuce lekarskiej, niedopełnienie lub przekroczenie obowiązków i narażenie jego życia
i zdrowia na poważny uszczerbek?
Mając na uwadze powyższe, to już jest moja osobista prośba do Was, błagam Was, abyście każdemu
(zanim go zaszczepicie lub dopuścicie do szczepień) proponowali wystawienie zaświadczenia o następującej
lub podobnej treści – cytuję: „Po dokonaniu wywiadu medycznego z pacjentem (wpisać imię, nazwisko, nr
PESEL oraz adres zameldowania / zamieszkania osoby mającej być zaszczepioną), z obawy o wystąpienie
powikłań poszczepiennych, których ryzyko zaistnienia jest znaczne, odstąpiono od zaszczepienia wyżej
wymienionego. Jednocześnie zaleca się w jego przypadku nie dokonywać takich szczepień w przyszłości” –
data, pieczęć i podpis lekarza lub innego pracownika służby zdrowia.
Jeśli jednak, pomimo argumentacji, która została Państwu przedstawiona w niniejszym liście, nie
zostaliście Państwo odwiedzeni od zamiaru zaszczepienia Siebie i koniecznie będziecie chcieli poddać się
wakcynacji, a przy okazji szczepić będziecie również Swoje Rodziny i (w przypadku pracowników Służby
Zdrowia) także Swoich pacjentów, to przynajmniej zróbcie to polską szczepionką, nad którą pracuje obecnie
zespół naukowców z Politechniki Warszawskiej pod kierownictwem prof. Tomasza Ciacha lub którąś z 2 (już
istniejących) chińskich szczepionek, tj. tą o nazwie CoronaVac z firmy Sinovac Biotech, ewentualnie tą,
którą produkuje firma Sinopharm, gdyż wszystkie te 3 produkty, to są klasyczne szczepionki inaktywowane,
czyli działające w stary i wypróbowany od wielu dziesięcioleci sposób. Upraszczając - działają one na tej
samej lub bardzo podobnej zasadzie, jak te, które my i nasze dzieci już wiele razy przyjmowaliśmy
(najczęściej bez żadnych negatywnych skutków ubocznych) – np. szczepiąc się na odrę, świnkę, różyczkę,
ospę wietrzną, rotawirusy itd. Dlaczego więc macie Państwo niepotrzebnie ryzykować i igrać z losem w grze
o Wasze życie poprzez szczepienie się jakimś genetycznym produktem eksperymentalnym (szczepionką
mRNA) od Pfizer’a lub Moderny, ewentualnie (równie podejrzanymi) szczepionkami wektorowymi z
AstraZeneca, Johnson & Johnson (Janssen), czy też pochodzącą od innych, im podobnych koncernów
farmaceutycznych, które w rzeczywistości dbają tylko o własny zysk, a nie o Wasze zdrowie. Ludzie kochani
– zastanówcie się, przecież szczepionki mRNA oraz tzw. „wektorówki” w żaden sposób nie zostały
sprawdzone (bo siłą rzeczy nie mogły być) pod kątem długoterminowych skutków ubocznych (powikłań), jak
również wpływu na płodność oraz na geny przekazywane potomstwu przez rodziców, którzy zostali nimi
zaszczepieni. Wybór zostawiam Wam. Powodzenia – z całego serca życzę Wam szczęścia. Osobiście
wolałbym jednak, abyście w ogóle nie szczepili się żadnymi szczepionkami na koronawirusy, gdyż
naprawdę nie widzę takiej potrzeby. Proszę, nie niszczcie Sobie sztucznymi i niesprawdzonymi
szczepionkami własnego układu odpornościowego, czyli naturalnego i najlepszego systemu
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immunologicznego na Świecie – systemu, który dał nam Sam Pan Bóg Ojciec Wszechmogący. Proszę
Was jeszcze raz bardzo, bardzo mocno - wybierzcie mądrze!!!

Punkt 4
Biblijny „znak bestii” – pieczęć antychrysta
Zanim przejdę do dalszej części niniejszego opracowania, chciałbym Państwa szczególnie uczulić na
coś, co w Apokalipsie Św. Jana (jedynej księdze proroczej Nowego Testamentu) opisane jest jako „znak
bestii” oraz wyjaśnić, co (według mnie) „znak bestii” oznacza i to zarówno ten, który będą przyjmować
ludzie, którzy zdradzą Boga, na rękę, jak i ten, który będą przyjmować na czoło (na twarz). Zanim jednak
przejdę do sedna, sięgnijmy do źródła, a więc do konkretnych cytatów z Apokalipsy, które odnoszą się do
przedmiotowego tematu, aby dalsze rozważania miały jakiś fundament, a więc: Biblia, Nowy Testament,
Apokalipsa Św. Jana, rozdział 13, wersy 16-17– cyt.: „I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni,
wolni i niewolnicy otrzymują znamię (znak) na prawą rękę lub na czoło [elektroniczny mikroczip płatniczo
– identyfikacyjny, skan biometryczny twarzy, podskórny elektroneuroczip itp.] i że nikt nie może kupić
ni sprzedać, kto nie ma znamienia (znaku) imienia bestii lub liczby jej imienia” oraz rozdział 14, wersy: 9-11
– cyt.: „A inny Anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: «Jeśli kto wielbi bestię i
obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga
przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych
Aniołów i wobec Baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w
nocy czciciele bestii i jej obrazu i ten, kto bierze znamię jej imienia»” (koniec cytatu). Teraz już wiecie
dlaczego nie możecie przyjąć zarówno czipa, jak i też nie możecie wyrabiać sobie nowych (biometrycznych)
dowodów osobistych, paszportów lub innych dokumentów, do wyrobienia których niezbędnym jest
przekazanie waszych fotografii i/lub wizerunków wykonanych na potrzeby biometrii (w technologii
biometrycznej). Niestety, w niektórych krajach, np. w Chinach, płacenie skanem twarzy już staje się modne i
powszechne, a i Europa wcale nie pozostaje w tyle we wdrażaniu tej demonicznej technologii - np. w
Hiszpanii, w sklepach Nestle również można już płacić w ten sposób, tj. za pomocą systemu opracowanego
przez startup „Payment Innovation Hub”. Generalnie polega to na tym, iż stajecie przed specjalną kamerką
w sklepie, a ona skanuje Waszą „buźkę” i porównuję ją z danymi biometrycznymi waszej twarzy, które są
zapisane w systemie elektronicznym np. banku, urzędu ewidencji ludności PESEL-CEL, Policji itp. Po
zidentyfikowaniu Was i potwierdzeniu, że Wy, to Wy, system elektroniczny banku ściąga odpowiednią kwotę
za dokonane zakupy z Waszych kont / rachunków bankowych. Czip wszczepiany pod skórę dłoni również
będzie miał głównie płatnicze zadanie, ale o tym szerzej napiszę później. Najważniejsze jest, abyście
zrozumieli, iż „znak bestii” (niezależnie od formy w jakiej wystąpi) będzie środkiem służącym do rozliczeń
płatniczych, tak jak teraz są mim karty kredytowe, bankomatowe, czy też „żywa gotówka”, którą stanowią
pieniądze (banknoty i bilon). To właśnie dlatego Św. Jan zaznaczył, iż bez „znaku bestii” nic się nie kupi, ani
też nie sprzeda. Jeśli zaś idzie o liczbę bestii, to myślę, iż może to być zarówno ciąg cyfr umieszczony pod
kodami kreskowymi, jak i też numer rachunku bankowego, który w niedalekiej przyszłości będzie „na
sztywno” powiązany z numerem PESEL - CEL, numerem NIP oraz numerem telefonu każdego z nas.

Punkt 5
Zgubny liberalizm antychrysta
Antychryst będzie się także podszywał pod Pana Boga / Pana Jezusa i będzie Go udawał, a ponadto
(on i jego nikczemne sługi) będą Wam wmawiać nieprawdę, twierdząc, iż miłosierdzie fałszywego mesjasza
jest tak ogromne i tak nieograniczone, iż nie musicie się już więcej modlić i że od teraz wszystko Wam
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wolno robić - wszystko, na co tylko macie ochotę. Będzie Was oszukiwał i utrzymywał w błędnym
przekonaniu, że wolno Wam używać życia na tzw. „maksa”, beztrosko bawić się, chodzić na dyskoteki,
potańcówki i tzw. „balangi”, a ponadto, że wolno Wam będzie opętańczo i szaleńczo tańczyć oraz słuchać, a
nawet jeździć na koncerty rock’owe, discopolowe, heavy metalowe i tym podobne „wyjnie” organizowane
przez ludzi i dla ludzi o ograniczonych walorach intelektualnych, o chwiejnej psychice i płytkiej duchowości.
Oszukają Was również, że wolno Wam bezkarnie upijać się, palić marihuanę, ćpać i zażywać dopalaczy,
wspomagaczy oraz „twardych” narkotyków, uprawiać wolną i niezobowiązującą miłość, flirtować, zdradzać
żonę/męża, pogrążać się w uciechach i rozpuście, homoseksualizmie, kazirodztwie, nekrofilii,
sadomasochizmie, zoofilii, jeździć na pracownicze imprezy integracyjne, które generują olbrzymią liczbę
zdrad małżeńskich oraz dokonywać aborcji, eutanazji i tym podobnych niecnych i zbrodniczych czynów oraz
będzie Was okłamywał, że wolno Wam, bez żadnych konsekwencji, popełniać samobójstwa – ba, ci
degeneraci będą Was nawet spowiadać, rozgrzeszać i udzielać Wam „Komunii Świętej” w chwili, gdy z
własnej ręki postanowicie zadać Sobie śmierć i poprosicie ich o to, aby udzielili Wam Sakramentów
Świętych zanim Sami wyprawicie się na „tamten Świat”. Podobnie będą rozgrzeszać i udzielać „Komunii
Świętej” homoseksualistom i transseksualistom żyjącym w tzw. „związkach partnerskich” oraz
cudzołożnicom i cudzołożnikom, którzy mając ważne śluby kościelne zawrą nowe, cywilne lub nawet
niesformalizowane, związki ze swoimi kochankami i będą z nimi współżyć seksualnie. Nie zdziwcie się
jednak, jak po Swojej śmierci traficie do piekła, gdyż rozgrzeszenia głowy NWO-wskiego i ujednoliconego,
uniwersalnego kościoła powszechnego, a zarazem fałszywego proroka oraz masońskich księży i
iluminackich biskupów nie są warte nawet „funta kłaków” i dla Prawdziwego Pana Jezusa Chrystusa nic one
nie znaczą. Antychryst wraz z antypapieżem oraz tymi księżmi i hierarchami kościelnymi, którzy zdradzą
naszego Zbawiciela, będą Was nieustannie i kłamliwie usprawiedliwić („rozgrzeszać”) i będą Wam mówić
bzdury w rodzaju, że grzech, tak naprawdę, nie jest grzechem, że wszystkie drogi i religie prowadzą do
Boga Jedynego i Wszechmogącego, że do Raju może dostać się nawet ateista i komunista, o ile był
dobrym człowiekiem oraz podobne głupoty i kłamstwa będzie Wam opowiadał. Wy jednak w to
absolutnie nie wierzcie, gdyż będą to wierutne bzdury, które mają Was zwieść i oszukać, tak abyście
odwrócili się od prawdziwych Boskich Praw i, w efekcie finalnym, trafili do piekła. Pamiętajcie, że
nieważne, kto i co mówiłby Wam i nie wiem jak wielkie „gruszki na wierzbie” obiecywałby Wam – to
absolutnie nigdy mu nie wierzcie, nawet gdyby czynił cuda i podawał się za samego Boga lub udawał
Jezusa Chrystusa!!! Wy, moi Najukochańsi, macie bowiem zawsze modlić się i zawsze, ale to
bezwzględnie zawsze macie słuchać 10 Przykazań Bożych oraz BIBLII / PISMA ŚWIĘTEGO!!!
Bezwzględnie i zawsze miejcie także w swoim sercu oraz swojej pamięci Słowa naszego Zbawiciela - Pana
Jezusa Chrystusa zawarte w Ewangelii spisanej według Świętego Jana (wersy 14.6,7 i 9), które brzmią w
następujący sposób (cytuję): „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak
tylko przeze Mnie. Jeśli Mnie poznaliście, będziecie znać także mojego Ojca. Zresztą już Go znacie, bo Go
zobaczyliście. Filipie! Tak długo z wami przebywam, a wciąż jeszcze nie wiesz, kim jestem? – odpowiedział
Jezus. – Kto Mnie zobaczył, zobaczył również Ojca ... ” (koniec cytatu). Pamiętacie Polacy, droga naszych
dusz do Boga Ojca Najwyższego i Jedynego wiedzie tylko i wyłącznie przez Pana Jezusa Chrystusa i
nie ma innej możliwości, aby wejść do Królestwa Niebieskiego, po prostu – nie ma”. Choćby Żyd,
muzułmanin, buddysta, hindus, wyznawca New Age lub jakiejkolwiek innej religii lub doktryny był
najbardziej prawym, dobrym i szlachetnym człowiekiem, to dopóty nie uzna on Jezusa Chrystusa za swojego
Pana, Boga, Króla i Zbawiciela, to nie wejdzie do Raju, gdyż nie ma takiej opcji!!! Zbawienie następowało
bowiem, następuje obecnie i następować będzie w przyszłości, tylko i wyłącznie poprzez Jezusa Chrystusa,
gdyż takie jest Prawo i Wola Pana Boga Ojca Wszechmogącego i Jedynego!!! I nawet Żydzi, którzy wierzą
przecież w Tego Samego Boga Ojca, co i Chrześcijanie, jeśli nie uznają Jezusa Chrystusa za swojego Boga,
Pana, Króla i Prawdziwego Mesjasza oraz jeśli nie zaczną Go czcić, jako Syna Boga Ojca Wszechmogącego,
to nigdy nie wejdą do Królestwa Niebieskiego, gdyż (jak stanowi Pismo Święte Nowego Testamentu, a
precyzyjniej - 1 List Św. Jana, rozdział 2, wers 23) – cytuję: „Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca,
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kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca” (koniec cytatu). Teraz już wiecie, moi Kochani, dlaczego szatan i
wszelakie jego ziemskie sekty tak zaciekle i mocno walczą z religię Chrześcijańską i odzierają za świętości
Matkę Bożą, a nie czynią oni krzywdy innym religiom i nie negują ich. Belzebub wie bowiem doskonale, iż
jedyną, prawdziwą wiarą jest wiara w Jezusa Chrystusa, i że to tylko Jezus Chrystus może ocalić i obronić
ludzi przed nim. On naprawdę doskonale to wie i dlatego z taką determinacją i zacietrzewieniem walczy z
Chrześcijaństwem, a zwłaszcza z Kościołem Rzymsko – Katolickim. Rodacy, Jezus Chrystus jest Waszą
absolutnie jedyną szansą na dotarcie do Boga Prawdziwego. Nie ma, nie było i zapewniam Was, iż
nigdy nie będzie innej możliwości, aby wejść do Raju, jak tylko za pośrednictwem naszego Zbawiciela
– pamiętajcie o tym zawsze, proszę Was o to z całego swojego serca i z całych swoich sił !!! Moi
Kochani, noście również zawsze w swoich sercach i zachowujcie także ciągle w swej pamięci najważniejsze
Słowa jakie będzie Wam dane usłyszeć w Waszej ziemskiej podróży i egzystencji, a mianowicie te, które
przytoczył Święty Paweł w Liście do Rzymian (wers 10.9-13): „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że
JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. Wszak
mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem, a
Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają.
Albowiem KAŻDY, KTO WEZWIE IMIENIA PAŃSKIEGO, BĘDZIE ZBAWIONY”. Tym samym,
ukochani Polacy, nie dajcie się proszę nabrać, różnym świeckim i kościelnym, „reformatorom” na tzw.
rozszerzony ekumenizm, który powoli kieruje się w stronę uznania, że wszystkie religie (Chrześcijaństwo,
islam, talmudyczny judaizm, buddyzm, hinduizm itd.) są sobie równe i tak samo dobre, ważne oraz święte. Ta
forma ekumenizmu zmierza bowiem do tego, aby z każdej światowej religii i doktryny wyznaniowej
powybierać jakieś poszczególne elementy, rytuały, obrzędy oraz kanony i wymieszawszy je wszystkie razem,
w przysłowiowym „jednym garze”, zrobić z tego jedną i ogólnoświatową religię uniwersalną, a jak to było
już wcześniej napisane, taka wspólna dla całej ludzkości religia (składająca się z elementów różnych
wierzeń) będzie, z cała pewnością, religią diabła (synagogą szatana). Wy, w poczuciu swojej nieprzemyślanej
tolerancji i pochopnej litości dla wyznawców innych religii, myślicie naiwnie, iż da się, pod „wspólnym
dachem” jednego multikościoła, pogodzić i wspólnie praktykować wiele kultów i wierzeń w myśl zasady:
„dla każdego coś dobrego” i, że każdy powinien mieć prawo wyznawania (nawet w naszych Świątyniach, tj.
Rzymsko-Katolickich) tego, co lubi i w co wierzy. Niebawem, o zgrozo, pozwolicie nawet na czytanie koranu
(świętej księgi muzułmanów) w naszych Kościołach, na przemian z Biblią, jakby te 2 księgi były sobie
równe. Takie myślenie i działanie jest jednak absurdalne i skrajnie nieodpowiedzialne, a zarazem jest ono
niewyobrażalnie ciężkim grzechem – bluźnierstwem i drwiną z Boga Naszego Jedynego. Kochani, zamiast
słuchać błędnej interpretacji Pisma Świętego, której dokonują modernistyczni zwodziciele o lewackim
zabarwieniu („wilki w owczej skórze”), powróćcie lepiej do Źródła i przypomnijcie Sobie, co Św. Paweł
(apostoł Pana Naszego - Jezusa Chrystusa) napisał na ten temat w 2-gim Liście do Koryntian (cytuję wersy:
6.14-17): „Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość
z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z
Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy
świątynią Boga Żywego - według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę
ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie
tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę” (koniec cytatu). Tym samym, jedynym ekumenizmem, który
jest dobry i ze wszech miar wskazany, jest ekumenizm SAMYCH CHRZEŚCIJAN i to tylko tych
Chrześcijan, którzy szczególnym szacunkiem, miłością i oddaniem darzą Przenajświętszą Panienkę – Matkę
Naszego Zbawiciela, gdyż powrót wszystkich odłamów naszej Wiary (zwłaszcza Katolicyzmu i Prawosławia)
do wspólnego i pierwotnego „Czystego Źródła”, jakim był, jest i będzie Jezus Chrystus, niewątpliwie byłby
dokonany na Chwałę Naszego Zbawiciela. Innymi słowy, wszystkie Chrześcijańskie strumyki (odłamy
Kościoła Świętego) znów powinny zlać się w jednej, piotrowej rzece - matce, jaką jest Kościół
Katolicki!!! W tym miejscu, jeszcze raz powtarzam Wam, moi Najdrożsi - nie dajcie się nabrać na bajeczki,
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iż istnieje inna, alternatywna droga do Boga Ojca Wszechmogącego i Jedynego niż ta, która wiedzie przez
Jego Umiłowanego Boskiego Syna, a naszego Zbawiciela. Tylko za sprawą JEZUSA CHRYSTUSA (jako
Chrześcijanie) możemy wejść do Raju i żadna inna religia nas do niego nie doprowadzi - zapewniam
Was o tym !!! Jezus Chrystus powinien być Waszym drogowskazem, drogą, latarnią oraz celem. Nawet
gdyby przyszedł do Was ktoś pod postacią anioła światła i mamiłby Was pięknymi opowieściami o miłości,
tolerancji, humanizmie, braterstwie, pokoju, szczęściu, szacunku itp., a jego słowa byłyby sprzeczne (w
jakimkolwiek stopniu - nawet w najmniejszym) z Biblią lub nie przystawałyby w pełni do Pisma Świętego, to
Wy tego absolutnie nie słuchajcie i w to nie wierzcie, gdyż pochodzić to będzie, z całą pewnością, od złego
ducha, który w/w. pięknymi słówkami i gładką mową będzie stwarzał tylko pozory dobra, aby Was zwieść na
swoją drogę, która prowadzi szybko i bezpośrednio do piekielnego księstwa ciemności i jego demonicznego
szefa. Proszę, błagam Was - zakodujcie to Sobie mocno w swoich umysłach (raz na zawsze), że jedyną i
absolutnie niepodważalną prawdę, pochodzącą od Samego Boga Ojca Wszechmogącego i Jedynego,
objawił nam tylko i wyłącznie Jezus Chrystus i żadnej innej prawdy nie ma, nie było i nie będzie zapewniam Was o tym !!! Więc, jeśli kiedykolwiek będziecie mieli jakieś rozterki duchowe, dylematy
moralne, czy wątpliwości i „załamania” religijne, to bezwzględnie zawsze zwracajcie się wtedy w stronę
naszego Pana - Jezusa Chrystusa i Jego Świętych Słów (Ewangelii), gdyż tylko i wyłącznie On jest
źródłem Życia Wiecznego oraz szansą na Wasze zbawienie i nikt inny. To Chrystus jest Waszym
filarem, kołem ratunkowym i jedyną ostoją prawdy i Waszego bezpieczeństwa oraz spokoju. On i tylko
On i nikt inny !!! Jeśli wybierzecie inną drogę do Boga niż tę, która wiedzie przez Jezusa Chrystusa, to z
całą pewnością zabłądzicie, gdyż droga ta wieść Was będzie na manowce i nigdy wtedy nie osiągniecie celu,
jakim jest Wasze zbawienie. Moi Kochani, to jest niepodważalny fakt i niech Wam nikt nie próbuje,
przepraszam za wyrażenie, „wciskać kitu”, że do Nieba można wejść z pominięciem Jezusa Chrystusa, gdyż
NIE MOŻNA, NIE MOŻNA i jeszcze raz podkreślam - NIE MOŻNA. Jeśli ktoś nie jest Chrześcijaninem i
nie uznaje Jezusa Chrystusa za Boga i Syna Boga Ojca Wszechmogącego, Prawdziwego i Jedynego, to niech
zapomni o Raju, gdyż nawet jeśli byłby bez grzechu i bez skazy, to niestety pozostanie pod jego bramami.
Jeśli bowiem, za życia ziemskiego, jakiś człowiek nie uznawał Jezusa Chrystusa za swojego Króla i Pana, to
jakim prawem ma on później (po swojej fizycznej śmierci) oczekiwać, że nasz Zbawiciel wpuści go do
Swojego Królestwa Niebieskiego? - pomyślcie o tym, moi Umiłowani.

Punkt 6
Kłamstwa antychrysta na temat pochodzenia „upadłych aniołów”
Już naprawdę niebawem, jeśli się Kochani nie nawrócicie i nie zaczniecie się modlić, pościć oraz
pokutować, to demony - nasienie węża, przywdziawszy mniej odrażające dla ludzkiego oka kształty (bardzo
mocno upodobnią się one do ludzi), całą swoją olbrzymią zgrają „wylezą” z czeluści piekielnych na
powierzchnię ziemi / zmaterializują się w naszym wymiarze egzystencji (część z nich już tu zresztą jest od
dawna - zajmują one szereg czołowych stanowisk w polityce, mediach, wojsku, policji, Kościele, sektorze
finansowym oraz w innych, strategicznych instytucjach państwowych i społecznych). I to właśnie one
przygotowują obecnie grunt pod przejęcie steru światowej władzy przez ich diabolicznego szefa – szatana,
który będzie rządził ziemskim globem sterując człowiekiem zatracenia (antychrystem), tj. za jego
pośrednictwem. Antychryst będzie bowiem wykonywał jego demoniczną wolę w świecie realnym /
materialnym. Na początku, demony, które w rzeczywistości są upadłymi aniołami, będą udawać gwiezdne
istoty i (przepraszam za ten slangowy zwrot) będą „wciskać nam wszystkim kit”, iż obecnie przybywają do
nas w pokoju, z innych planet (np. Saturna) i układów słonecznych oraz galaktyk, głównie z Oriona i
Syriusza, ale nie tylko oraz że chcą z nami żyć w przyjaźni, partnerstwie i przy okazji pomagać nam w
rozwoju duchowym, społecznym, ekonomicznym i technologicznym. Tę bajeczkę bardzo szybko podchwycą
wszyscy fascynaci literatury i filmu z gatunku science – fiction i fantasy oraz wyznawcy New Age. Gdy
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demony będą już na powierzchni Ziemi, to ujawnią ludzkości szereg historycznych i archeologicznych
artefaktów, świadczących o tym, iż one już kiedyś tu u nas były w postaci cielesnej i tysiące lat temu, w
starożytności, pomagały ludziom tworzyć szereg zaawansowanych kultur i cywilizacji np. w starożytnym
Egipcie, Grecji, Ur, Mezopotamii, państwie Sumeryjskim, Babilonie, Imperium Azteckim, Inkaskim itp.
Przypomną Wam, iż nasi pra-pra-praprzodkowie uważali ich za bogów (np. Baal'a, En-Ki'ego, Marduk’a,
Molocha, Belfegora, Mammon’a, Samaela (Samuela), Isis, Horusa, Ra, Ozyrysa, Isztar, Thora, Zeusa,
Quetzalcoatl’a, Kali, Peruna, Marzannę, Swaroga, Światowida, Strzybga, Trzygłowa itd.) i ich czcili. Ci
obłudni kłamcy powiedzą Wam również (częściowo zgodnie z prawdą - jak rzadko kiedy), że u zarania
dziejów zmienili w pewnym stopniu genotyp człowieka np. poprzez płodzenie dzieci (nefilim'ów – gigantów
opisanych w Biblii) z córkami człowieczymi. Niektóre z demonów, w swej żądzy władzy, posuną się jednak
tak daleko, iż będą Wam perfidnie kłamać „prosto w oczy”, że to one, a nie Bóg Ojciec Wszechmogący i
Jedyny, stworzyły człowieka od podstaw, a więc teraz będą wymagać od ludzi, w zamian za to, wdzięczności,
hołdów, posłuszeństwa i poddaństwa. Powiedzą Wam także (i jest to po części zgodne z prawdą), że to one
wymyśliły wielkie, starożytne, pogańskie kulty i religie, jak również te, które w znacznej mierze istnieją do
tej pory na Świecie (np. buddyzm, islam, hinduizm itd.), a tym samym uzmysłowią Wam, że religie te są tylko
zwykłymi systemami polityczno-społeczno-prawnymi, które one same, w swej łaskawości dla nas, jako
„nierozgarniętych dzikusów i barbarzyńców” opracowały, abyśmy się nawzajem, ze strachu przed „boską
karą”, nie powybijali dzidami i kamieniami. Ewentualnie, będą Was okłamywać, że wszystkie religie
wymyślili ziemscy księża, kapłani, szamani, druidzi itp. duchowni, aby trzymać lud w ciemnocie i „doić” go
z kasy oraz naciągać na składanie ofiar i wszelkiego rodzaju datków i wotów dziękczynnych. Demony
celowo jednak „zapomną” przy tym dodać, to jest świadomie i z pełną premedytacją zatają przed Wami
jedną, niezmiernie istotną rzecz, a mianowicie ukryją przed Wami fakt, iż CHRZEŚCIJAŃSTWO (tak, jak
wcześniej religia mojżeszowa) jest jedyną, autentyczną i prawdziwą Religią we wszechświecie i że zostało
Ono ustanowione z Mocy Samego Pana Boga Ojca Najwyższego i Jedynego, Który stworzył zarówno ludzi,
jak i też wszystkie anioły (w tym i upadłe, którymi one są). Te nikczemne sługi szatana (za żadne skarby tego
świata) nie powiedzą Wam prawdy w tym zakresie. Mało tego, spośród wszystkich istniejących obecnie
religii, demony (rękoma swoich ludzkich sług, wywodzących się z grup okultystycznych, ruchów
syjonistycznych, łóż masońskich i iluminatów) ze szczególną determinacją, a wręcz zaciekłością, będą
negować, podważać i dyskredytować właśnie Chrześcijaństwo (np. poprzez uwypuklanie i nagłaśnianie
skandali pedofilskich w Kościele i rozciąganie przestępstw seksualnych popełnianych przez pojedynczych
Księży na cały stan duchowieństwa, a następnie poprzez negatywne ocenianie wszystkich Księży, nawet tych
dobrych, prawych, skromnych i szlachetnych, poprzez pryzmat tych nielicznych Kapłanów, którzy zeszli na
drogę grzechu i mamony). Generalnie jednak, będą oni zwalczać i ośmieszać wszelkie religie, tak, aby
wszelka wiara, ale ze szczególnym naciskiem na wiarę Rzymsko – Katolicką, stała się niemodna,
zaściankowa, nienowoczesna oraz nieatrakcyjna, a tym samym, aby wierni wstydzili się ją okazywać
publicznie oraz żeby wstydzili się przed swoimi sąsiadami, znajomymi, kolegami, współpracownikami itd.
swojej pobożności i faktu, że są Chrześcijanami. Ludzie służący szatanowi oraz demony w ludzkich skórach
będą Wam mówić wyżej wymienione ohydne rzeczy na temat wszystkich ziemskich religii, gdyż będą po
cichu liczyć na to, iż ludzie odwrócą się wtedy od tych religii i zaczną je traktować, jak bajki lub (w
najlepszym razie) tak, jak teraz traktujemy starożytną mitologię Greków i Rzymian. Tym samym, demony
spowodują to, że podjudzeni przez nie (głównie za pośrednictwem telewizji i innych środków masowego
przekazu) ludzie, na fali swojej wściekłości na wszelkiej maści kapłanów różnych istniejących obecnie na
świecie religii, za to, że ci duchowni rzekomo przez tysiące lat oszukiwali różne społeczeństwa w zakresie
prawdy religijnej i źródła pochodzenia wierzeń, odwrócą się w swym rozpędzie i szale nienawiści od
wszelkich wyznań, a przy okazji, w swojej głupocie, odwrócą się także i od Religii Prawdziwej, to jest od
Chrześcijaństwa, a zwłaszcza od Kościoła Rzymsko – Katolickiego. I o to właśnie, tak naprawdę, demonom
w tym wszystkim będzie chodzić, gdyż odwrócenie się ludzi od Pana Jezusa Chrystusa automatycznie
zamknie im drogę do Prawdziwego i Jedynego Boga, Raju i Zbawienia, a wtedy już na zawsze pozostaną oni
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własnością szatana, gdyż Zbawiciel zabierze Swoich ludzi, a po tych oszukanych i zwiedzionych przez diabła
już nie powróci. To właśnie jest (między innymi) kolejny element tzw. wielkiego oszustwa / wielkiego
zwiedzenia, które ma się dokonać w tzw. „czasach końca”. Gdy znaczna część z nas da się oszukać
demonom i zostanie „oddzielone ziarno od plew”, a Zbawiciel zabierze ze Sobą swoich wiernych
wyznawców do „Nowego Jeruzalem”, to demony wtedy zrzucą swoje przyjacielskie maski i pokażą
oszukanym ludziom swoje prawdziwe oblicza. Abstrahując od tego, iż fizycznie (w sposób dosłowny) będą
one gadzie, obmierzłe, nieskończenie potworne i przerażające, to pokażą one wtedy ludziom także swoje
prawdziwe oblicza duchowe – czarne, złe, mściwe, drapieżne, nienawistne oraz chciwe – żądne krwi,
zaszczytów, hołdów i materialnych dóbr tego Świata. Zanim jednak do tego dojdzie, to jest zaraz po
masowym przybyciu demonów na Ziemię, w czasie gdy jeszcze będą podawać się za naszych wybawicieli,
bogów i kosmicznych braci, będą uzdrawiać ludzi przy pomocy szatańskich i zakazanych przez Boga
sposobów (bioenergoterapią, radiestezją, hipnozą, reiki, jogą itp.) oraz będą rozdawać nam belzebubie
urządzenia i przedmioty medyczne wykrywające choroby i jednocześnie leczące skondensowaną energią
wszystkie dolegliwości np. wykonane z kryształu lub dowolnie innego materiału dwudziestościenne bryły,
piramidki, bransoletki, pierścienie Atlantów, różdżki, wahadełka itp. Jeśli już teraz macie Państwo takie
urządzenia w domu, to natychmiast je spalcie , tak, jak i karty tarota oraz wszelkie szatańskie tablice do
wywoływania duchów typu "Charlie Charlie Challenge" lub OUIJA, kabały, senniki itd. Proszę także,
abyście w trybie natychmiastowym przestali czytać horoskopy i stawiać je sobie lub innym ludziom oraz
abyście zaprzestali chodzenia do wszelkiego rodzaju wróżbitów, szamanów, zaklinaczy, cyganek, znachorów,
różdżkarzy, tzw. uzdrowicieli, joginów, reiki’nów, bioenergoterapeutów, hipnotyzerów, czarowników,
radiestetów i tym podobnych ludzi wykorzystujących, niedozwolone przez Pana Boga Jedynego i
Najwyższego, techniki. Pamiętajcie wszelkie odstępstwa od Boskich Praw będą Wam policzone i możecie za
to zapłacić nawet własną duszą. Bóg Nasz Jedyny przecież wyraźnie powiedział (Biblia Tysiąclecia, Księga
Powtórzonego Prawa 18.10-12): "Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień
swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał
duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni" (koniec
cytatu). Przenigdy nie wierzcie również demonom (niezależnie od postaci w jakiej występują, albowiem
potrafią one przybrać dowolny wygląd - nawet tzw. obcego z kosmosu, zwykłego człowieka, zwierzęcia lub
anioła światła), że jest jakaś alternatywna (inna) droga, która wiedzie do odnalezienia nieustającego
szczęścia, zrozumienia najskrytszych tajemnic Wszechświata, otrzymania wiecznej młodości, zdrowia i życia
w błogostanie, raju / nirwanie itp., to jest droga (tao), która wiedzie np. poprzez rzekomo oświeconych
mistrzów, buddyjskich mnicho – nauczycieli, channeling’owców, nawiedzonych duchowych guru itp., gdyż
takiej drogi nie ma, nie było i nigdy nie będzie, gdyż absolutnie jedynym Dawcą wiecznego szczęścia i
życia był, jest i będzie, tylko i wyłącznie, Bóg Ojciec Wszechmogący Pan Nasz Jedyny i Umiłowany, a
jedyną drogą, jaka do Niego wiedzie, jest, tylko i wyłącznie, Jego Boski Syn – Jezus Chrystus. Jeśliby
więc ktokolwiek wmawiał Wam, że jest inaczej i twierdziłby, że są inne, poza Jezusem Chrystusem, drogi
prowadzące do Raju, to jest zwykłym kłamcą, oszustem i szatańskim zwodzicielem. Widzicie teraz moi,
umiłowani Rodacy, że praktykowanie wszelkiego rodzaju zaklinactwa i guseł oraz uprawianie czarów,
voodoo (wudu), wróżbiarstwa, magii i tym podobnych szatańskich obrzędów, to nie są tylko bajki dla dzieci,
lecz realne i demoniczne działania, które oddalają nas od źródła Bożej Miłości i w sposób bezpośredni
zagrażają naszym duszom i naszemu zbawieniu oraz czynią nasze umysły podatnymi na opętania złych
duchów. Ponadto, wywołując duchy nigdy nie wiecie, co za istota na takie wezwanie może Wam, w
rzeczywistości, odpowiedzieć, tym bardziej, iż najczęściej są to potwory z najgłębszych czeluści piekielnych,
które nigdy nie wracają do swoich mrocznych otchłani bez ofiary, którą zazwyczaj jest „pierwszy lepszy”
napotkany człowiek, czyli ten, który je ściągnął do naszego wymiaru egzystencji, tj. na ten Świat. Te istoty,
które Wy najczęściej, w sposób niezamierzony oczywiście, ściągacie na Ziemię, w trakcie różnych seansów
spirytystycznych, zamiast Waszych zmarłych krewnych lub znajomych, są tak „czarne”, mroczne i
demonicznie straszne oraz złe, iż grozy ich wyglądu oraz cech ich charakteru i psychiki nie jest w stanie
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oddać nawet najkrwawszy hollywoodzki horror, czy thriller (dreszczowiec). Wy podczas wywoływania
duchów otwieracie, w sposób dosłowny, portal (bramę) do innego wymiaru, do świata metafizyki, a przez
otwarte drzwi może do Was, bez żadnych przeszkód, przyjść każda ohyda i każdy demon – pamiętajcie o
tym!!! Tym samym, wywołując duchy i uczestnicząc w seansach spirytystycznych, tudzież innych
„zabawach”, w których zadaje się pytania zmarłym, narażacie się na straszny Gniew Boga Ojca
Wszechmogącego i Jego surową Karę oraz ogromnie ryzykujecie, iż przyplącze się wtedy, do Was, jakiś
piekielny potępieniec, który Was opęta i zniewoli na wszystkich płaszczyznach Waszego życia, a nadto
będzie chciał wykorzystywać Wasze ciało, aż do Waszej śmierci, a następnie przeżuci się na ciało np.
Waszego Dziecka, Rodzica lub innej bliskiej Wam osoby, na której Wam zależy, gdyż on zrobi absolutnie
wszystko, co w jego mocy, aby nie utracić fizycznego ciała człowieka, które posiadł / zdobył – Waszego
ciała i nie musieć wracać do piekła, gdzie czeka go tylko niewyobrażalne cierpienie. Wobec powyższego
zadam Wam teraz pytanie - czy chcecie narażać, w ten sposób, ludzi, których kochacie i którzy są bliscy
Waszym
sercom? Jeśli nie, to natychmiast zakończcie, w sposób definitywny, raz na zawsze,
eksperymentowania z okultyzmem, czarami, magią i wywoływaniem duchów oraz wszelkimi innymi
formami spirytualizmu, a ponadto, wyspowiadajcie się z takich niecnych praktyk, jeśli je czyniliście
wcześniej, tj. do tej pory. W przypadku, gdy poprzez uczestnictwo w seansach spirytystycznych i w
wywoływaniu duchów, Wy lub Wasi znajomi, nabawiliście się już niestety pasożyta – demona, który w Was
bytuje i który Was opętał (przejął nad Wami, w jakiejś części władzę), to proszę udać się po pomoc do
Księdza egzorcysty z Waszej Diecezji. Czasami faktu, iż zostaliście opętani możecie nawet nie zauważyć,
niemniej jednak sygnałem ostrzegawczym dla Was, iż coś się z Wami złego dzieje w tym zakresie, mogą być
uwagi kierowane pod Waszym adresem przez ludzi z Waszego otoczenia np. gdy będą Wam mówić (wprost
lub pośrednio), iż zmieniliście się na gorsze, nie do poznania, pod względem cech osobowości / charakteru,
że staliście się np. mściwi, chytrzy, złośliwi, bezwzględni, rozwiąźli seksualnie, sprośni, wulgarni, uparci,
kłótliwi, nadmiernie gadatliwi, kłamliwi, niesprawiedliwi, agresywni, pyskaci, apodyktyczni itp. lub np.
zauważycie, iż coś Was odwodzi od modlitwy i czujecie awersję (wstręt) do obrazów i figurek Pana Jezusa
Chrystusa i Matki Bożej oraz innych Świętych, ewentualnie, że drażni Was to, jak ktoś inny się modli lub
chodzi do Kościoła. Takie symptomy ewidentnie świadczą o jakimś stopniu szatańskiego opętania. Opętany,
najczęściej jednak, w ogóle nie zauważa, iż zmienił się, przez fakt opętania go, na gorsze, gdyż zły duch,
który tego dokonał stosuje tzw. hipnozę demoniczną względem swojej ofiary (swojego nosiciela, na którym
bytuje w sposób pasożytniczy), tak, iż opętany cały czas myśli, iż z nim jest wszytko w najlepszym porządku
i że to inni stali się jacyś tacy inni i źli, a nie on sam. Pamiętajcie również o tym, że jeśli ktoś umarł, to umarł
i bynajmniej nie włóczy się on po żadnych zaświatach, lecz przebywa (śpi snem wiecznym) w miejscu, które
w Starym Testamencie nazywa się „Szeol” i do życia powróci dopiero przy zmartwychwstaniu. Tym samym,
to coś z czym rozmawiacie w trakcie wywoływania duchów (w trakcie seansów spirytystycznych) nie jest, bo
być nie może, żadnym Waszym zmarłym krewnym, czy też znajomym. To coś, to po prostu demon, który
podszywa się pod zmarłą osobę i (bazując na tym, że zna wiele faktów z jej i Waszego życia) perfidnie Was
oszukuje, co do swojej tożsamości i zwodząc Was nakazuje Wam podejmowanie różnych działań, które są
niezgodne z Wolą Boga Ojca Wszechmogącego Pana Naszego Jedynego. Realizując wskazówki i wytyczne
takiego demona doprowadzicie się, w efekcie finalnym, wprost do piekła. Wbijcie więc sobie do głów, proszę
Was uniżenie, raz na zawsze, że wywoływane przez Was duchy nie są, nie były i przenigdy nie będą duchami
tych, których myślicie, że wywołujecie, gdyż absolutnie nie ma takiej możliwości, aby były to dusze ludzkie.
Tym samym, każda zjawa, która z Wami rozmawia i udaje Waszego zmarłego ojca, brata, matkę, córkę, syna
itd., to zwykły, podły demon, który skorzystał, że seansem spirytystycznym otworzyliście portal do innego
wymiaru i żeruje na Waszej naiwności oraz bawi się Waszymi uczuciami udając np. zmarłego członka
Waszej Rodziny. Błagam Was, nigdy nie słuchajcie tego gada, gdyż jest on zawsze kłamcą (jak jego szef szatan) i natychmiast zaprzestańcie odprawiania wszelkich guseł i seansów mających na celu wywoływanie
duchów zmarłych. To słudzy belzebuba sprytnie złagodzili negatywny wizerunek i wydźwięk okultyzmu,
spirytualizmu, ezoteryki i wszelkiego rodzaju innych, tajemnych nauk czarnoksięskich w społecznej
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świadomości poprzez wprowadzenie tych szatańskich praktyk do literatury, opery, teatru, filmu i pozostałych
dziedzin sztuki. Słudzy lucyfera (masoni, iluminaci, lewacy i liberałowie) czarną magię wpuścili „szerokim
strumieniem” nawet do zwykłych bajek – popatrzcie chociażby na idoli cieszących się, u Waszych małych
Pociech, wielką popularnością np. na czarodzieja Papę Smerfa, czarnoksiężnika Merlina z dworu Króla
Artura, księżniczkę – czarodziejkę Celestię, zaklinacza Tree Fu Tom, maga Gumisia Zami’ego, Harry’ego
Potter’a, dżinki Shimmer i Shin itp./itd. Ci ludzcy zwyrodnialcy będący na służbie „sił zła”, poprzez w/w.
działania oraz indoktrynację, reklamę i zwykłą propagandę, sugerują i wmawiają Waszym dzieciom, już od
ich najmłodszych lat, same kłamstwa, jakoby w czarach i magii nie było nic złego oraz że czarownicy i
wiedzmy to w sumie są fajni i zabawni goście, a nie osobnicy, którzy są potępieńcami na usługach piekła.
Masoni i iluminaci realizując ten swój podły i perfidny plan zamienili nawet zwykłe obchodzenie imienin
Andrzeja na tzw. „Zabawy Andrzejkowe” podczas, których (niby dla zabawy) leje się wosk i wróży się na
szereg różnych sposobów. My naiwnie myślimy, iż to jest zwykła ludowa tradycja i element polskiego
folkloru, a tymczasem nieświadomie bierzemy udział w odprawianiu belzebubich obrzędów godnych sabatu
czarownic, a nie prawdziwych Chrześcijan. Wiem, iż podczas „Andrzejek” odprawiacie Państwo te gusła nie
dlatego, że chcecie, w ten sposób, uczcić szatana, lecz dlatego, że myślicie, iż jest to fajna zabawa, ale
wiedzcie i pamiętajcie o tym, od teraz już zawsze, że w rzeczywistości, w ten sposób, składacie hołd
samem diabłu, a tym samym kara Pana Boga Ojca Wszechmogącego i Najwyższego za kultywowanie tego
ohydnego zwyczaju może już nie być taka zabawna oraz wesoła i może już Wam wtedy nie być do śmiechu.
Bóg i Pan Nasz Jedyny, w Swojej Miłości i Miłosierdziu dla Was, wybaczy Wam oczywiście wcześniejsze
praktykowanie w/w. guseł, obrzędów, wróżb andrzejkowych itp., ale od dzisiaj nie grzeszcie już więcej w ten
sposób - proszę Was o to pokornie, to dla Waszego dobra, naprawdę!!! Tym samym, mam nadzieję, iż od
teraz (jeśli zależy Wam na swoich dzieciach i je kochacie) to już nigdy więcej nie puścicie swoich pociech na
zabawy andrzejkowe. Imieniny Andrzeja można uczcić przecież celebrując je w taki sam sposób jak imieniny
każdej innej osoby, tj. złożyć życzenia i dać prezent, a nie odprawiać szatańskie gusła. Będąc przy wątku
nieświadomego składania poddańczych hołdów szatanowi, proszę Was również o kategoryczne zabronienie
dzieciom odmawiania wyliczanki „deus meus kosmateus”, gdyż nie jest to zwykły, niewinny, rymowany,
dziecięcy wierszyk, lecz jest to słowne wyznania wiary i posłuszeństwa samemu diabłu. Wyliczanka ta
bowiem, po przetłumaczeniu jej na polski z częściowo łacińskich słów (słowo kosmateus jest bowiem
hybrydalną kompilacją), brzmi mniej więcej tak: „bogiem moim jest kosmaty”, a kosmatym Kochani, w
ludowej nomenklaturze określano samego szatana. Najdrożsi, jeśli nie znacie łaciny, to nie powtarzajcie
proszę głupot za innymi jak papugi, bo nieświadomie możecie powiedzieć coś, co krwawo przypieczętuje
Wasze losy i zawrzecie ustny cyrograf z lucyferem. Wracając jednak do głównego tematu niniejszego
opracowania dotyczącego zachowania demonów, bezpośrednio po ich objawieniu się na Ziemi, tj. w
pierwszej fazie ich masowego ujawnienia się ludziom, należy powiedzieć, iż zaproszą one wszystkich
chętnych do oglądania swoich "niebiańskich pojazdów" mówiąc, iż każdy kto tam wejdzie zostanie uleczony.
W tym przypadku (jak mało kiedy) rzeczywiście będą mówić prawdę, ale przy okazji ukryją przed Wami to,
że każdy kto z takiej pomocy medycznej skorzysta lub przyjmie i użyje ich uzdrawiających gadżetów
(przedmiotów) zostanie jednocześnie opętany – zniewolony psychicznie, fizycznie i duchowo. Tym samym,
już na zawsze zostanie własnością szatana i nie dostąpi Zbawienia. Pamiętajcie o tym!!! Lepiej dożyć swych
dni w chorobie i trafić po śmierci do Raju niż za byle zabieg medyczny i za zwykłe urządzenia lecznicze,
zaprzedać duszę diabłu. Jak Pan Bóg będzie chciał, to Sam was uzdrowi i nie będzie do tego potrzebował
maszyn, medycyny i technologii. On po prostu dokona Cudu, gdyż On jest Bogiem Jedynym i Najwyższym,
a tym samym Ma taką Moc. A tak, na marginesie, przypominam Wam, iż Pan Bóg Ojciec Wszechmogący nie
pochwala robienia sobie tatuaży oraz nakłuwania i nacinania własnych ciał, aby je „upiększać” (sznyty po
samookaleczeniach) lub, aby umieszczać tam jakiekolwiek ozdoby (kolczyki, implanty tzw. kształtki, koła,
tunele, piercing itp.). Wracając do tematu głównego. O ile natychmiast nie zaczniemy przepraszać Pana Boga
Ojca Wszechmogącego i Jedynego, i nie ubłagamy Go, aby wziął nas w opiekę, to w/w. demony, przy
pomocy sprzedajnych ludzi - masonów i iluminatów utworzą wkrótce jeden, ogólnoświatowy, rząd zwany:
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„Nowym Porządkiem Świata” lub w zależności od sposobu tłumaczenia z języka angielskiego: „Nowym
Ładem Świata” (NWO – New World Order) i zrobią to na bazie Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii
Europejskiej, USA, Izraela, Arabii Saudyjskiej, Niemiec i innych, pomniejszych, państw, które zaprzedały się
diabłu. Jednocześnie, dokonają tego przy znacznym wsparciu ze strony sekt spod znaku „New Age” czytać
„Niu Ejcz”. To oni także (demony wespół z masonami i iluminatami) specjalnie „rozkręcają” obecnie liczne
konflikty zbrojne na Ziemi (np. Rosja – Ukraina, kraje arabskie itd.), niszczą wewnętrzne bezpieczeństwo
społeczno – socjalne narodów Unii Europejskiej poprzez „zalanie” ich niekontrolowaną falą rzekomych
uchodźców syryjskich oraz destabilizują, przy okazji, sytuację ekonomiczną (np. nagła aprecjacja kredytów
nominowanych we frankach szwajcarskich - CHF, czy też notoryczne bessy - załamania na Światowych
Giełdach Papierów Wartościowych i upadki wielkich banków). Robią oni to dlatego, aby móc, za niedługo,
mówić Wam, że jest potrzebny jeden, silny i charyzmatyczny człowiek, który przejmie całość władzy na
Ziemi i zrobi wreszcie porządek na Świecie, to znaczy taki, który wygasi wszystkie konflikty zbrojne oraz
przywróci stabilizację ekonomiczną sektora finansowego. Gdy my ludzie damy już temu człowiekowi
(antychrystowi) - rzekomemu wybawcy taką pełnię władzy, to demony i sprzedajni politycy, po prostu,
przestaną (na jego cichy rozkaz) „podgrzewać” światowe konflikty i sytuacja rzeczywiście, sama z siebie,
natychmiast się unormuje i uspokoi. Wtedy antychryst przypisze sobie z miejsca zasługę za to dzieło. Nie
powie on Wam jednak nigdy prawdy, to jest nigdy się przed Wami nie przyzna do tego, iż wcześniej, to on
sam te konflikty prowokował, generował i wywoływał przy pomocy demonów (upadłych aniołów) oraz
swoich ludzkich sługusów będących aktualnie u sterów władzy poszczególnych państw. Innymi słowy - nie
powie on Wam nigdy, ale to przenigdy, tego, iż obecnie, to on sam (z ukrycia jako tzw. szara eminencja)
„pociąga za sznureczki” i w rzeczywistości kieruje działaniami liderów politycznych Świata oraz wszystkimi
terrorystami (niezależnie od ich orientacji polityczno - społecznej), którzy są jego kukiełkami/marionetkami,
a tym samym, że to właśnie on zaognia obecnie sytuację polityczną i ekonomiczną na Ziemi w celu
wywołania powszechnych zamieszek, regionalnych i ogólnokontynentalnych wojen, rewolucji, zamachów
terrorystycznych, buntów, strajków itp. – tak, aby na fali tego niezadowolenia społecznego, ogłosić się
wielkim reformatorem i przechwycić jednocześnie całkowitą władzę nad Światem. Czy Wy – moi Kochani,
naprawdę nie widzicie, jak np. kontrolowany przez masonów Prezydent USA - Barack Obama (notabene o
drugim, islamskobrzmiącym imieniu Hussein) obłudnie udaje zaniepokojenie o losy światowej demokracji i
światowego pokoju, a w rzeczywistości dąży do wzrostu napięć na arenie międzynarodowej, rozpętania
licznych wojen kontynentalnych, regionalnych i domowych oraz lokalnych konfliktów zbrojnych i
wywołania licznych puczy - przewrotów wojskowych (głównie na Półwyspie Arabskim i w Północnej
Afryce)? Czy nie widzicie Rodacy, iż to wszystko jest robione wyłącznie po to, żeby wywołać globalny chaos
i zdestabilizować sytuację na Świecie oraz zasiać powszechny strach w ludziach, tak, aby za chwilę mógł
pojawić się, na politycznej scenie, człowiek (biblijny antychryst), który powie Wam, że on zakończy wszelkie
wojny, przywróci (na całej Ziemi) bezpieczeństwo, ład, zdrowie i porządek oraz zaprowadzi powszechny
pokój, ale w zamian za to, zażyczy sobie utworzenia jednego, ogólnoświatowego rządu i władzy nad nim, a
zarazem władzy nad całym Globem Ziemskim? Pomyślcie o tym!!! Moi Kochani, niestety antychrystowi uda
się (na kilka lat zwanych „uciskiem” – 3,5 roku i „wielkim uciskiem” – kolejne 3,5 roku) to przejęcie
ogólnoświatowych rządów (na początek w sposób ukryty i o zasięgu regionalnym, a później już oficjalnie i na
globalną skalę), gdyż my sami mu tę władzę oddamy i jeszcze, w swojej głupocie, będziemy się cieszyć z
tego, że on zechciał ją od nas przyjąć!!! Będziemy, w swojej naiwności, błędnie myśleć, że daliśmy władzę
wybitnemu, mądremu, pobożnemu, dobremu i prawemu mężowi stanu, który na stałe przywróci pokój i
bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie i w pozostałych częściach Świata, a w rzeczywistości oddamy
władzę oszustowi, słudze szatana i bestii w ludzkiej skórze. Nie można również wykluczyć (istnieje bowiem i
taka alternatywa), że już bladym świtem dnia następnego po dniu, w którym zostanie podpisany (jak na
ironię, chyba w Świętym Mieście, tj. w Jerozolimie, ewentualnie w Rzymie / Watykanie lub innym znanym
miejscu kultu Żydów i/lub Chrześcijan) pakt światowego porozumienia w zakresie globalnego pokoju,
rozpęta się prawdziwa III Wojna Światowa, która przejdzie do historii jako największa i najbardziej krwawa
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wojna religijna w dziejach ludzkości. Dla uspokojenia dodam tylko, iż (w efekcie finalny) zakończy się ona
definitywnym i ostatecznym zwycięstwem Chrześcijaństwa nad islamem, innymi wyznaniami oraz
ateizmem. Tym samym, wypełnią się słowa Św. Pawła - Apostoła zawarte w Pierwszym Liście do
Tesaloniczan (5.2-3), które brzmią: „Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak
złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i bezpieczeństwo» - tak niespodzianie przyjdzie na nich
zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą”.

Punkt 7
Broń palna do samoobrony w czasach apokaliptycznych
Wiem, iż nie powinienem Państwu rekomendować (polecać) broni palnej, gdyż „ten kto mieczem
wojuje, ten od miecza ginie”, ale z uwagi na trudny okres przejściowy, tj. wywołane niebawem (przez
masonów i iluminatów oraz będących na ich usługach polityków liberalno – lewicowych) wojny domowe i
międzynarodowe, zamieszki uliczne, powstania i rewolucje, jakie będą mieć wtedy miejsce na Świecie oraz z
uwagi na nieodłącznie towarzyszące tym kryminogennym zjawiskom bandy grasujących rabusiów,
szabrowników, gwałcicieli i innych zwyrodnialców, powinniście Państwo rozważyć kwestię zakupu jakiegoś
rewolweru lub pistoletu w celu obrony siebie i swojej rodziny. Wiem, iż zdobycie pozwolenia na
współczesną broń (na naboje scalone) może być bardzo trudne, a wręcz awykonalne, wobec czego (jeżeli nie
dostaniecie, z jakichś przyczyn, pozwolenia na nią), sugeruję Wam zakup (w sklepach stacjonarnych lub
internetowych z militariami, uzbrojeniem, amunicją i akcesoriami myśliwsko - łowieckimi) broni palnej –
czarnoprochowej (rozdzielnego ładowania), wykonanej np. w XIX wieku lub jej funkcjonalnych (w pełni
sprawnych technicznie) nowiutkich replik, to jest np. takiej broni, jakiej masowo używali amerykańscy
kowboje, rewolwerowcy, żołnierze walczący z Indianami, ranczerzy i traperzy na całym tzw. „Dzikim
Zachodzie”, o czym zapewne doskonale wiecie z westernów i książek przygodowych. Zdaję sobie doskonale
sprawę z tego, iż broń taka (np. rewolwer „Cattelman 1873” marki „Colt”) jest trudniejsza w obsłudze, a
zwłaszcza w ładowaniu oraz trzeba z nią postępować wyjątkowo ostrożnie, gdyż przy jej nabijaniu prochem,
zakładaniu kapiszonów zapłonowych, wbijaniu pocisków do komór i wymianie bębna z ołowianymi kulami
można przypadkowo i bardzo łatwo postrzelić śmiertelnie siebie lub kogoś postronnego, ale (po
znowelizowaniu ustawy o broni i amunicji) nie trzeba teraz posiadać na takie rewolwery pozwolenia, gdyż
wystarczy wyrobić sobie w Wydziale Postępowań Administracyjnych swojej macierzystej (właściwej dla
miejsca swojego zamieszkania) Komendy Wojewódzkiej Policji, za około 100 zł., Europejską Kartę Broni
Palnej, aby móc posługiwać się nimi w pełni legalnie, a nawet móc wywozić je za granicę naszego Kraju.
Pamiętajcie jednak, iż broni tej wolno Wam używać tylko i wyłącznie w ostateczności, w celu odstraszania
napastników poprzez oddanie strzału ostrzegawczego w powietrze (w tzw. „bezpiecznym kierunku”) lub w
ziemię, pod nogi agresorów, gdyż każda rozlana krew, nawet krew bandyty, jest rozlaną krwią, za którą
będziemy sądzeni przez naszego Zbawiciela. Dopiero, gdy nie pomogą strzały ostrzegawcze, a nam samym
lub naszej rodzinie rzeczywiście, i to w sposób dosłowny oraz obiektywny, nadal będzie groziło śmiertelne
niebezpieczeństwo, możemy strzelić (w ramach tzw. „obrony koniecznej” lub „stanu wyższej konieczności”)
do tego, kto przyszedł nas zamordować lub w inny sposób poważnie skrzywdzić. Starajmy się jednak strzelać
tak, aby go tylko zranić i wyeliminować z walki, tj. mierzcie w jego ręce lub nogi. Jeśli pomimo tego, iż
Waszym prawdziwym zamiarem nie będzie odebranie bandycie życia, zdarzy się tak, iż agresor Wam
zagrażający zostanie przez Was (niechcący) postrzelony w sposób śmiertelny, to on sam wtedy będzie winien
własnej śmierci, gdyż miał wybór i nikt nie kazał mu się zajmować rozbojami, napadami, gwałtami i
mordami. Ponadto, po oddaniu strzałów ostrzegawczych w jego kierunku mógł przecież zaniechać swej
przestępczej działalności i uciec. Pamiętajcie jednak o tym zawsze, iż zabijać celowo, z tzw. „zimną
krwią”, z góry powziętym zamiarem i z premedytacją oraz bezbronnych i niezagrażających Wam, jak
również ze zwykłej zemsty, nie wolno Wam – zabraniam kategorycznie Wam tego robić!!! I jeszcze
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jedno, jak już kupicie sobie ten rewolwer, który jest, jak najbardziej bronią prawdziwą i śmiercionośną, to
popatrzcie w Internecie, na YouTube (wpisując np. hasło „rewolwer czarnoprochowy Remington”), jak się z
tą bronią bezpiecznie obchodzić i jak z niej strzelać oraz bezwzględnie przeczytajcie instrukcję jej obsługi,
a ponadto, w domu trzymajcie ją oraz proch i kapiszony do niej absolutnie zawsze zamknięte w solidnej,
drewnianej szafce (nie metalowej, bo może z niej przeskoczyć iskra i spowodować wybuch prochu)
zamkniętej na dobrej jakości kłódkę z zamkiem szyfrowym (nie na kluczyk, gdyż Wasze dziecko może go
Wam niepostrzeżenie wyjąć np. gdy będziecie spali lub gdy go nie zabierzecie ze sobą, wychodząc gdzieś), do
której kod / szyfr będziecie znali tylko i wyłącznie Wy oraz inne, odpowiedzialne osoby dorosłe, aby
przypadkiem Wasze dzieci się do niej nie dobrały i nie zrobiły sobie nią krzywdy. Należy również zawsze
stosować ogólne zasady bezpieczeństwa i obchodzenia się z bronią palną np. nigdy nie wolno (nawet dla
żartów) mierzyć / celować w kogoś. Gdy broń jest nienabita też nie wolno tego robić, gdyż kiedyś możecie
się pomylić lub zapomnieć o tym, iż w komorze został nabój i przypadkiem możecie kogoś lub siebie samego
uśmiercić – takie wypadki zdarzają się nader często i to nawet osobom obeznanym z obsługą broni
strzeleckiej. Zawsze również mierzcie, przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności z tą bronią (np.
czyszczenie, konserwowanie, naprawianie, ładowanie itp.) w miękką ziemię lub podłogę jeśli jest ona
wykonana z desek lub drewnianego parkietu, gdyż w razie padnięcia niechcianego i niekontrolowanego
strzału, kula trafi po prostu w glebę lub w deskę i się w nie wbije, a nie w beton, ścianę, posadzkę, terakotę
(płytki / kafelki / gres), metal lub inne twarde powierzchnie, od których zrykoszetuje i się odbije, a tym
samym stworzy (dla Was i stojących w Waszym pobliżu ludzi) śmiertelne niebezpieczeństwo. Pamiętajcie –
broń palna, to nie jest zabawka i zawsze oraz wszędzie musicie obchodzić się z nią wyjątkowo ostrożnie
i uważnie, pamiętając przy tym bezwzględnie o wszelkich zasadach bezpieczeństwa!!!
Ci z Was, którzy byli poborowymi i odbyli zasadniczą służbę wojskową lub służyli, jako tzw.
„zawodowi”, w Wojsku Polskim, Straży Granicznej i tym podobnych formacjach mundurowych, mogą
stosunkowo łatwo i szybko uzyskać pozwolenie na prawdziwą i nowoczesną (współczesną) broń oraz
amunicję do niej poprzez zapisanie się (nawet przez Internet) do jakiejkolwiek organizacji / stowarzyszenia,
które zajmuje się popularyzacją strzelectwa (np. do „Nadwiślańskiego Towarzystwa Strzeleckiego”) i, w
dalszej kolejności, poprzez wystąpienie ze stosownym wnioskiem do Wydziału Postępowań
Administracyjnych (właściwej dla siebie) Komendy Wojewódzkiej Policji o przyznanie prawa do posiadania
broni palnej (wraz z amunicją do niej) w celach kolekcjonerskich. Przebyte szkolenia: wojskowe i strzeleckie
(np. wojskowa służba zasadnicza, WSO, SPRy itp.) zwalniają Was bowiem z licznych egzaminów i
kosztownych badań. Po szczegóły (dotyczące procedury uzyskania tzw. broni i amunicji kolekcjonerskiej)
odsyłam Państwa na odpowiednie strony internetowe.
Pożądanym i wielce wskazanym byłoby także, abyście tę broń i amunicję do niej, wzorem naszych
dzielnych powstańców, którzy w XIX wieku walczyli z caratem, dali do poświęcenia Księdzu Rzymsko –
Katolickiemu oraz wygrawerowali na niej Znak Krzyża Świętego (wg wzoru Krzyża Św. Benedykta) wraz z
Imieniem Pana Jezusa: „IHS” i/lub np. nakleili na niej maleńki medalik z Przenajświętszą Panienką i naszym
Zbawicielem, a ponadto, abyście wygrawerowali na jej lufie napis – dewizę, którą nasze wojsko z dumą
kiedyś umieszczało na swoich proporcach, w postaci słów: „Bóg Honor Ojczyzna”, a jeszcze lepiej byłoby,
abyście wygrawerowali na niej słowa: „In Nomine Patris - Jahwe, et Filii - Iesus Christus, et Spiritus
Sancti + Amen”, co w swobodnym tłumaczeniu z łaciny znaczy: „W Imię Ojca – Boga, i Syna – Jezusa
Chrystusa, i Ducha Świętego + Amen (hebr. niech się stanie)”. Jeśli nie będziecie w stanie spowodować
poświęcenia przedmiotowej broni przez Księdza, to sami uczyńcie nad nią znak Krzyża Świętego, pokropcie
ją Wodą Święconą, zmówcie pacierz oraz poproście Przenajświętszą Trójcę o jej uświęcenie /
pobłogosławienie. Niedługo nastanie bowiem taki czas, iż nasz Zbawiciel zawezwie Swoich rycerzy, którymi
Wy jesteście, abyście stanęli pod sztandarem z Jego Świętym Znakiem (z Różańcem Świętym w jednej ręce i
mieczem / bronią w drugiej) do ostatecznego boju z szatanem i siłami zła.
Proszę Was również, a nawet nakazuję Wam, i to bezwzględnie, PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE I W
CAŁOŚCI, przed pierwszym użyciem przedmiotowej broni, instrukcję jej obsługi, a zwłaszcza zagadnienia
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dotyczącego postępowania z niewypałami, tj. załadowanymi kulami/pociskami, które z przeróżnych
przyczyn nie opuściły przewodu lufy rewolweru lub jego komory nabojowej.

Punkt 8
Znaki Apokalipsy
Kochani moi, w tym miejscu jeszcze raz Wam przypominam, iż te kryzysy ekonomiczne, problemy
migracyjne z rzekomymi uchodźcami islamskimi i lokalne konflikty zbrojne (wojny o zasięgu, który
obejmuje dwa, „góra” kilka państw), które teraz mają miejsce (np. w Syrii i na Ukrainie), to nie jest jeszcze
III-ecia Wojna Światowa. Mało tego, III-ecią Wojną Światową nie będzie nawet tzw. „Nowa Zimna Wojna”
pomiędzy Federacją Rosyjską, a państwami zrzeszonymi w ramach NATO, nie będzie nią również konflikt
rosyjsko - europejski oraz wewnętrzne napięcia pomiędzy Izraelem, a Palestyną/Arabami. III-cią Wojną
Światową nie będą także starcia w USA pomiędzy białymi, prawicowymi republikanami, a lewako liberałami i czarnymi afroamerykanami z obozu tzw. demokratów oraz nie będą nią również krwawe
potyczki pomiędzy białymi, rdzennymi mieszkańcami: Niemiec, Francji, Włoch, Grecji, Hiszpanii, Belgii i
innych państw europejskich z, mieszkającymi tam, muzułmanami oraz separatystami, chociaż antychryst
zapewne chciałby, aby ludzie tak właśnie myśleli. Te lokalne konflikty zbrojne, rewolty oraz zamieszki, a
także kryzys bankowo – finansowo – monetarny, który niebawem powinien nastąpić, są tylko preludium
(wstępem) do III-ciej Wojny Światowej i są one celowo wywoływane przez sługi szatana, którymi są:
światowi liderzy polityczni (na czele z kanclerz Niemiec - Angelą Merkel), inne głowy państw i zwierzchnicy
różnych religii, gdyż są one potrzebne antychrystowi. Fałszywy mesjasz – ekonomiczny dobrodziej,
militarny opiekun i polityczny wybawca Żydów (czyli właśnie antychryst), który ma się niebawem
„objawić” nie może bowiem zaistnieć na arenie polityki światowej bez oszukańczych cudów, a jednym z
takich cudów będzie to, iż zakończy on (szybko i sprawnie) wszystkie konflikty, powstania, stany wyjątkowe,
rewolucje, zamieszki i wojny o zasięgu ogólnokontynentalnym, regionalne oraz domowe, jak również
zakończy światowy kryzys ekonomiczny i uzdrowi sektor finansowo – bankowy oraz zlikwiduje ogniska
chorób zakaźnych (epidemie i pandemie). No cóż, łatwo mu będzie to zrobić, zwłaszcza, iż to on sam te
problemy teraz generuje (tworzy) i, co do zasady, wystarczy jeden jego rozkaz, aby wojny się zakończyły,
gdyż większość wielkich polityków i głowy wszystkich liczących się państw oraz zwierzchnicy różnych
religii natychmiast, bez szemrania i potulnie, posłuchają go oraz, bez dyskusji, wykonają jego polecenie w
tym zakresie, a posłuchają go dlatego, iż już od dawna (w sposób potajemny) mu poddańczo i lojalnie służą.
Obecne konflikty oraz konflikty z niedalekiej przyszłości, jak również kryzysy ekonomiczne i choroby
cywilizacyjne oraz pandemie są bowiem i będą nadal wywoływane sztucznie, celowo i z premedytacją przez
nich, tylko po to, aby on (ich pan antychryst) mógł się wykazać, jako wybitny strateg, genialny polityk,
wielki przywódca religijny, wspaniały mediator, sprawny przywódca oraz znakomity mąż stanu i je
zakończyć, a jednocześnie, aby mógł wam powiedzieć kłamliwie, iż udało mu się tego dokonać, gdyż jest
Bogiem – Mesjaszem Żydów, Jezusem Chrystusem, Allachem, Buddą i wszystkimi innymi bogami razem
wziętymi. Nie wierzcie mu jednak, gdyż jest on zwykłym kłamcą i nikczemnym oszustem. Ponadto,
prawdziwa III-ecia Wojna Światowa wybuchnie prawdopodobnie, gdyż nie wykluczam, że może to nastąpić
wcześniej lub później, dopiero po oficjalnym mianowaniu antychrysta z NWO na władcę Świata, która to
demoniczna uroczystość, transmitowana na cały Świat przez media, może mieć, z dużą dozą
prawdopodobieństwa, miejsce w Rzymie / Watykanie lub w Izraelu, w Świątyni Salomona mieszczącej się w
Jerozolimie, która niebawem powinna zostać odbudowana, o czym pisałem już wcześniej. Jaki będzie
scenariusz najbliższych zdarzeń? – osobiście myślę (jest to jednak tylko moje prywatne zdanie), iż emigranci
muzułmańscy powinni wywołać chaos i „zasiać” strach w Europie Zachodniej (głównie w Niemczech, Belgii,
Francji, Włoszech, Szwecji i Wielkiej Brytanii) i, tym samym, powinny wybuchnąć tam zamieszki oraz
rozruchy. Jednocześnie, Żydzi prawdopodobnie wysadzą w powietrze muzułmańskie sanktuarium nazywane
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„Kopułą na Skale” i meczet Al-Aksa, które to budowle usytuowane są na Wzgórzu Świątynnym w
Jerozolimie i, na ich miejscu, odbudują (po raz kolejny) Świątynię Salomona, która została zniszczona
(ostatnim razem) w roku 70-ym naszej ery przez wojska starożytnego Rzymu pod dowództwem Tytusa
Flawiusza – późniejszego Cesarza Imperium Romanum. Może też zdarzyć się i tak, iż fałszywy mesjasz,
pogodziwszy Żydów i Arabów, pozwoli Żydom na odbudowanie Świątyni Salomona w tej części Jerozolimy,
która nosi nazwę „Miasto Dawida”, ewentualnie na „Wzgórzu Ofel” alias „Az-Zahura” lub na rzekomej
bazie historycznych fragmentów zabudowy świątynnej, która jest zwana „Ścianą Płaczu”, tj. obok w/w.
islamskiego meczetu, tak, iż obydwa sakralne przybytki, dwóch wielkich religii monoteistycznych, będą stały
(przez jakiś krótki czas) przy sobie, przylegając do siebie niemalże ściana w ścianę. Kiedy to wszystko
nastąpi? – czytając Biblię, Która nigdy nie kłamie oraz nigdy się nie myli, i starając się zinterpretować Jej
zapisy, myślę (nie mam jednak 100% pewności), iż już niebawem. Mogę oczywiście mylić się w zakresie
dekryptażu (rozszyfrowania) tego czasu, gdyż jestem tylko ułomnym człowiekiem, niemniej jednak, w
Apokalipsie – Objawieniu, które zostało dane Świętemu Janowi (Nowy Testament), w rozdziale 12, w
wersach 1-4, czytamy: „Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod
jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki
rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć
rogów - a na głowach jego siedem diademów. I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na
ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię” (koniec
cytatu). W tym miejscu trzeba zaznaczyć, iż smoka należy prawdopodobnie rozumieć przynajmniej dwojako:
po pierwsze - religijnie, jako samego szatana i/lub jako część jego armii, która (oprócz drugiej części
wywodzącej się z krajów muzułmańskich) będzie pochodzić z Chińskiej Republiki Ludowej, czyli z
komunistycznych Chin. Smok to jest przecież powszechnie i od zamierzchłych czasów stosowany symbol
Chin, a barwa ognia, czyli kolor czerwony jest podstawowym kolorem, a jednocześnie określnikiem państw
o ustroju komunistycznym vel socjalistycznym – np. czerwone Chiny, a po drugie, smoka należy
prawdopodobnie rozumieć również astronomicznie, tj. jako żarzącą się kometę / płomienistą asteroidę.
Możliwy jest również i trzeci wariant, w którym zaszyfrowano pod zwrotem: „smok barwy ognia”
najgroźniejszą dla Chrześcijaństwa organizację o nazwie: „masoneria”, a dokładniej zaszyfrowano (w ten
właśnie sposób) jej lucyferiańskich przywódców, którzy wywodzą się z rodziny najbogatszych na świecie
lichwiarzo – bankierów o nazwisku Rothschild (fonetycznie: Rotszild), co w języku niemieckim znaczy: roth
– czerwony, a schild, to po prostu szyld. Prorocze objawienie Św. Jana nakazuje nam patrzeć na niebo, aby
zobaczyć ten Znak, a więc patrzmy, i co tam widzimy? - Niewiastę, która pod względem religijnym
symbolizuje lud wierny Panu Bogu Ojcu Wszechmogącemu i Jedynemu oraz Prawdziwy Kościół
Chrystusowy, a pod względem astronomicznym (znany już w starożytności) tzw. „Gwiazdozbiór Panny”.
Może to Was zdziwi, ale w dniu 20.11.2016r. (notabene w Święto Pana Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata) wyżej wymieniony układ / rozmieszczenie ciał niebieskich, tj. Jowisza (królewskiej planety,
która symbolizuje Władcę - Dziecię Boże), księżyca, słońca i pozostałych gwiazd, pojawił się na nieboskłonie
- po raz pierwszy od prawie 6.000 lat, tj. po raz pierwszy (od czasów Adama i Ewy) gwiazdy, planety i nasz
naturalny satelita, tak właśnie się usytuowały na firmamencie niebieskim. Tego dnia, tj. 20.11.2016r., planeta
Jowisz (odnosząca się do Króla - Bożego Pomazańca) weszła bowiem w „łono” Gwiazdozbioru Panny (czyli
nastąpiło poczęcie) i pozostanie w nim do września 2017r., kiedy to (po ponad 9 miesiącach) opuści układy
planetarne przedmiotowego gwiazdozbioru – czyli, na jesieni 2017 roku, nastąpi poród i narodzi się (z Ludu
Bożego) Król, Który później będzie rządził całym Światem. W bliskim (po tej dacie) okresie,
prawdopodobnie kometa / asteroida (smok barwy ognia) stanie naprzeciw „Gwiazdozbioru Panny”, a z jego
ogona (ogona komety) posypią się meteoryty (spadające gwiazdy), które uderzą z ogromną siłą i w
masowych ilościach o Ziemię, tak, iż zabiją bardzo wielu ludzi. Jednocześnie, mniej więcej w tym samym
czasie, tj. w czasie ciąży i porodu Niewiasty, antychryst (dorosły mężczyzna) też powinien zacząć się
ujawniać na scenie światowej polityki, gdyż, jak napisano w Biblii, będzie chciał zabić nowonarodzone
Dziecko, które później, w swoim czasie, zostanie Królem Ziemi, a po wtóre, w naszym 2017 roku kończy się
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żydowski rok 5777, który (z uwagi na 3 siódemki, które symbolizują Boga Ojca Wszechmogącego i
Jedynego) jest, według Izraelitów, rokiem mesjańskim, w którym oczekują oni przyjścia (lub przynajmniej
ujawnienia się) swojego opiekuna, wybawcy i wyzwoliciela Jerozolimy oraz pozostałych ziem starożytnego
„Wielkiego Izraela” spod okupacji arabskiej, a więc oczekują fałszywego mesjasza – oszusta, który będzie
podawał się za Zbawiciela, a być może nawet za samego Jezusa Chrystusa i który (oprócz dbania o
polityczne, gospodarcze i militarne interesy Izraela) będzie chciał dać chazarsko – masońskim Żydom prawo
do rządzenia wszystkimi narodami Świata oraz będzie chciał „dopaść”, a następnie zabić (Pismo Święte
używa słowa: „pożreć”) wyżej wymienioną Chrześcijańską Dziecinę, Której boskim przeznaczeniem jest
rządzić całym Globem Ziemskim. W tym też (mniej więcej) czasie, ludzie wierni Panu Bogu Ojcu
Wszechmogącemu i Jedynemu oraz starej, niezmienionej wierze naszych przodków (zarówno „czyści”,
nietalmudyczni i niekabalistyczni Izraelici, którzy, w międzyczasie, przejdą na Chrześcijaństwo, jak i też sami
Chrześcijanie) będą musieli uciekać i ukrywać się przed prześladowaniami oraz szykanami antychrysta,
który będzie udawał Boga przez 3,5 roku. W tym czasie, Bóg Ojciec Wszechmogący Pan Nasz Jedyny, za
pośrednictwem służących Mu aniołów, będzie pomagał na wszelkie sposoby wiernym i prawym ludziom,
którzy Go wielbią i szanują, tak, aby przetrwali ucisk belzebuba. Pamiętajcie więc, zawsze i wszędzie, że
rzekomy zbawiciel, a raczej tylko wybawiciel i opiekun narodu żydowskiego, który ujawni się w
najbliższym czasie, a następnie zasiądzie na tronie (prawdopodobnie) w Rzymie / Watykanie lub w
Jerozolimie, którą będzie chciał uczynić stolicą Izraela i Świata oraz istotnie przyczyni się do
odbudowania Świątyni Salomona i namaści się na władcę Świata oraz będzie kazał się czcić jako Bóg i
siłą będzie zmuszał ludzi, aby oddawali mu i jego narodowi hołd i bili pokłony oraz będzie nas czipował
i oznaczał „znakiem bestii”, to będzie zwykły oszust i antychryst – nędzna gadzina, a nie prawdziwy
Bóg. Na Ziemi antychryst swoją armię utworzy z Arabów i wszelkich wyznawców Allacha (zarówno szyitów,
jak i też sunnitów), czyli z muzułmanów oraz z „czerwonych” Chińczyków, a ponadto, z wszystkich innych
ludzi, którzy sprzeniewierzyli się Boskim Prawom i zawiedli Pana Boga Ojca Jedynego i Wszechmocnego dotyczy to zwłaszcza: tych z Żydów, którzy nie nawrócą się na Chrześcijaństwo, masonów, iluminatów,
Chazarów, satanistów, ateistów, innowierców, aborcjonistek, lichwiarzy, ludzi bez żadnych skrupułów,
zbrodniarzy, wszelkiej maści zboczeńców seksualnych, feministek, komunistów, liberało-socjalistów,
hedonistów i wszystkich tych, którym Bóg i sumienie przeszkadzają w dobrej zabawie i beztroskim
używaniu życia na tzw. „maksa”, tj. ludzi bez żadnych zahamowań, rozterek i dylematów moralnych. Po
przeciwnej stronie barykady staną Chrześcijanie i innowiercy, którzy nawrócą się do Prawdziwego Pana
Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Na marginesie dodam, iż masoneria z całych swoich sił dąży obecnie do
rozpętania III Wojny Światowej i wywołania globalnej pożogi wojennej, jako alternatywy dla obecnego
podboju Świata, który realizuje ona drogą uzależniania go ekonomicznie / finansowo, gdyż mają oni
nadzieję, iż (w jej trakcie) wyznawcy 3 wielkich i monoteistycznych religii (Chrześcijanie, Żydzi wierni
Torze oraz muzułmanie) wzajemnie powyrzynają się i unicestwią, a tym samym religie, które wyznają (siłą
rzeczy), pójdą w zapomnienie, co ma znacznie ułatwić masonom oraz iluminatom, po zakończeniu III Wojny
Światowej, okrzyknięcie antychrysta jedynym władcą Świata i bezproblemowe stworzenie jednolitego i
globalnego państwa niewolniczo - totalitarno - zbrodniczego, gdzie jedyną religią będzie lucyferomultireligia
zamaskowana pod pozornie niewinnym słowem, jakim jest: „humanitaryzm” alias „humanizm”. To dlatego
obecnie masoni inspirują i koordynują na masową skalę, która nie miała dotąd precedensu, zwożenie do
Europy całych milionów zdrowych, zradykalizowanych religijnie i roszczeniowo nastawionych Arabów w
wieku poborowym - rzekomych muzułmańskich uchodźców i prowokują zamachy terrorystyczne z ich
udziałem, gdyż chcą oni napuścić muzułmanów na Chrześcijan oraz na nietalmudycznych Żydów i vice
versa, tak, aby rozpoczęła się między nami wielka, krwawa i długa wojna religijna (najpierw w Europie, a
później na całym Świecie). Dodam jeszcze, iż pomysł z wywołaniem III Wojny Światowej nie jest
bynajmniej nowym pomysłem masonerii, gdyż powstał on już w XIX wielu, a więc na długo przed
wybuchem zarówno I-ej, jak i też II-ej Wojny Światowej. Jeśli kogoś interesuje źródło tej koncepcji, to
polecam Państwu do przeczytania list Alberta Pike (generała armii amerykańskiej i, w swoim czasie,
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głównego lidera masonerii), jaki skierował on w roku 1871 do Giuseppe Mazziniego (przywódcy
tajnego stowarzyszenia o nazwie Karbonariusze), a ponadto rekomenduję Wam do zapoznania się
obszerniejszy dokument, który znany jest pod roboczym tytułem: „Protokoły Mędrców Syjonu” (dostępny
jeszcze np. w Internecie), gdzie dokładnie opisano sposoby i harmonogram przejmowania władzy nad
Światem przez masonerię oraz kabalistycznych i talmudycznych Żydów chazarskich, jak również opisano
tam sposoby na zniszczenie Chrześcijaństwa. Masoni, odkąd protokoły te wyciekły przypadkowo (chociaż ja
jestem pewien, iż było to „Zrządzenie Boże”) do wiadomości publicznej, uparcie twierdzą, że to
kompleksowe i inteligentnie opracowane dzieło jest fałszywką i prowokacją stworzoną przez carskie służby
bezpieczeństwa wewnętrznego (rosyjską „Ochranę”) po to, aby ich oczernić i zdyskredytować, ale w
rzeczywistości tak nie jest, a po ich przeczytaniu sami Państwo stwierdzicie, że prawie wszystko, co tam
napisano, zostało już, do tej pory, konsekwentnie zrealizowane, a reszta wypełnia się dalej, krok po kroku,
zgodnie z przyjętym scenariuszem, co ewidentnie pokazuje, iż w/w. protokoły są autentycznym planem
zagłady, którą przygotowali nam masoni – chazarscy, kabalistyczni i talmudyczni Żydzi pod kierownictwem
iluminatów, a nie żadnym wytworem czyjejś nazbyt wybujałej wyobraźni. Dla osób inteligentnych i
ciekawych Świata jest to lektura warta przeczytania – wręcz obowiązkowa, gdyż (po zapoznaniu się z nią) w
szybki sposób zrozumiecie przyczyny wszystkich konfliktów, wojen, krachów finansowych, upadku wartości
moralnych w społeczeństwach, laicyzacji i innych problemów, które dręczą nas od ponad wieku. Dla
uspokojenia dodam tylko, że masoni i inni odstępcy od Prawdziwej Wiary Chrystusowej naiwnie
myślą, iż z III-ej Wojny Światowej to oni wyjdą zwycięsko, jako panowie Świata i obsadzą (przy
pomocy pozostałych przy życiu resztek wyczerpanej i wymęczonej wojną ludzkości) na tronie całego Globu
Ziemskiego ostateczną wersję NWO-wskiego antychrysta, czyli globalnego i szatańskiego cesarza, ale
mylą się całkowicie, gdyż zwycięsko z tej wojny wyjdzie tylko i wyłącznie Chrześcijaństwo, a z państw
tego Świata – głównie Polska, chociaż i nas nie ominą katastrofy naturalne i inne klęski, niemniej
jednak będą one zdecydowanie mniej niszczycielskie niż te, które dotkną pozostałych rejonów Świata.
Tym samym, nawet jeśli, bezpośrednio po III-ej Wojnie Światowej, masonom, iluminatom i syjonistom
uda się stworzyć (podczas kolejnej już próby) jeden ogólnoświatowy rząd i uda się im powierzyć ster
rządów nad całym Światem swojemu panu, czyli antychrystowi - bestii, to obsadzą go na tym tronie
tylko na bardzo, ale to naprawdę bardzo, krótki czas, gdyż Bóg Ojciec Wszechmogący nie będzie
tolerował zbyt długo rządów tej bluźnierczej gadziny. Generalnie rzecz ujmując, mogę się mylić, co do
dat, gdyż Biblijny tekst źródłowy jest trudny do rozszyfrowania oraz jest pełen metafor, symboliki,
przenośni, porównań i wieloznaczności i, co najważniejsze, jest „zapieczętowany” przez Samego Pana Boga
Ojca Wszechmogącego i Jedynego przed przedwczesnym odkodowaniem go. Jeśli jednak pomyliłem się, to
myślę, iż jest to raczej kwestia „góra” kilku - kilkunastu lat, no chyba, że Pan Bóg Wszechmocny
Ojciec Nasz Jedyny i Umiłowany wysłucha naszych modlitw, błagań oraz lamentów i się nad nami
ulituje i, tym samym, znacznie bardziej odroczy w czasie Armagedon i/lub złagodzi jego skalę oraz
skutki, jak to już miało miejsce w przeszłości (vide: Niniwa). Pewnym jest tylko jedno, iż go nie odwoła,
gdyż wszystko, co napisano w Biblii musi się wykonać/wypełnić. Kochani moi, co mam napisać, aby
pomóc Wam (materialnie) przetrwać te trudne czasy, które szybko nadchodzą (głód, wojny, plagi, zarazy,
katastrofy naturalne i kosmiczne itp.)? - może tylko tyle, żebyście kupili sobie, i to szybko, trochę srebrnych i
złotych monet bulionowych o wadze jednej uncji trojańskiej (1 oz.) każda, o nazwie: „Britannia”,
„Australijski Kangur”, „Kanadyjski Liść Klonu”, „Wiedeńscy Filharmonicy” itp. oraz po kilkanaście sztabek
złota i srebra inwestycyjnego, które będzie opakowane w tzw. certipaki /certicard’y, tj. sztabki te powinny
być zatopione, wraz z papierowym certyfikatem dotyczącym: próby kruszcu, jego masy, autentyczności i
producenta, w przezroczysty plastyk. Najlepiej jest kupić sztabki o wadze 10 - 20 gram każda (jeśli idzie o
złoto/gold) i o wadze 100 gram każda (jeśli idzie o srebro/silver) w mennicach lub przez Internet. Teraz, są
one relatywnie tanie, niemniej jednak, gdy antychryst doprowadzi do konfliktu Izraelsko - Arabskiego i
muzułmańskiej rewolucji w Europie Zachodniej, a w późniejszym efekcie finalnym, do III Wojny Światowej
oraz gdy kryzys walutowy, wywołany przez bandytów zwanych bankierami i megakorporacje lucyfera,
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sprowadzi papierowe pieniądze do roli śmieci (makulatury), to zdrożeją one drastycznie i wtedy właśnie je
szybko sprzedajcie, gdyż (w tym ogólnoświatowym chaosie) jedynie metale (kruszce) szlachetne będą miały
wartość płatniczą. Wartość płatniczą będzie posiadał jeszcze barter, tj. handel wymienny - towaru za towar
np. mąki za kaszę, zapałek za chleb, benzyny za konserwy, wódki za cukier itp. Według Św. Jana (po
przeliczeniu na współczesne realia, z zachowaniem parytetów i adekwatności siły nabywczej waluty) za dzień
pracy, tj. za małego, srebrnego denara – rzymskiego denarius’a z czasów nowotestamentowych, czyli za
około 100 współczesnych polskich złotych (zł. / PLN) będzie można kupić tylko około jednego kilograma
(kwartę / choiniks) pszenicy lub około trzech kilogramów jęczmienia. Innymi słowy, tona pszenicy (w
krajach basenu Morza Śródziemnego, które najbardziej ucierpią) będzie kosztowała około 100.000 zł., a tona
jęczmienia ponad 33.000 zł. Głód i nędza oraz śmierć głodowa będą powszechne w Europie i na całym
Świecie. Będzie on tak wielki, iż za trudnoosiągalny rarytas będą uważane nawet liście mleczu, młode
korzonki, gałązki i kora drzew i krzewów (np.: olchy, topoli osikowej, brzozy, klonu, sosny, borówki
amerykańskiej, jeżyny, sosny) oraz żołędzie dębu, które ludzie będą wygrzebywać z ziemi, jak robią to dziki,
obłuskiwać i gotować w zmienianej kilkakrotnie wodzie, aż do utraty przez nie gorzkiego smaku i
szkodliwych substancji / związków chemicznych. Pamiętajcie jednak o tym, proszę Was, gdyż jest to
niezmiernie ważne, żeby w czasie „wielkiego głodu”, który niebawem zapanuje na całym globie
ziemskim, gdy przypadkiem „wpadnie” Wam w ręce większa partia pożywienia, nie najeść się od razu
zbyt łapczywie i zbyt dużo, gdyż Wasze zaciśnięte z głodu jelita popękają wtedy (dostaniecie tzw.
„skrętu kiszek”) i umrzecie w męczarniach, jak to często przydarzało się więźniom wyzwalanym z
niemieckich obozów koncentracyjnych, którzy zbyt szybko, po wielu miesiącach przymierania głodem,
najadali się konserw i innych pokarmów, które podarowali im alianccy żołnierze. Z głodówki należy bowiem
wychodzić powoli i przez przynajmniej kilka dni poprzez stopniowe zwiększanie racji (porcji)
żywnościowych, a zaczynając od słodzonej wody, kompotów lub soków i gotowanych, drobniusieńko
zmielonych, kaszek, przecierów, budyniów, papek, kiśli, długo rozgotowywanych i utłuczonych warzyw oraz
owoców i różnych kleików, jak również rozmoczonego w wodzie chleba/bułek, które to pokarmy należy
przyjmować po kilka łyżek stołowych, co kilka godzin – zaczynając od 3 łyżek stołowych, co godzinę
(dawkowanie dla dorosłego w pierwszym dniu wychodzenia z głodówki) oraz proporcjonalnie mniejszych
dawek dla dzieci i jeszcze mniejszych dla niemowląt. Następnie, należy stopniowo zwiększać, każdego dnia,
dawkowanie przez około tydzień. Później możecie już jeść normalnie, tj. zróżnicowane posiłki i w miarę
zapotrzebowania Waszych organizmów, niemniej jednak, z umiarem. Wracając do tematu metali
szlachetnych (złota i srebra), za uzyskane, z ich sprzedaży, środki pieniężne pospłacajcie natychmiast
wszystkie swoje kredyty, a za resztę pieniędzy kupcie sobie (Ci, którzy nie są rolnikami) domy na wsi wraz z
ziemią, maszynami i innymi środkami do uprawy zbóż, warzyw i owoców oraz zróbcie sobie zapas paliwa
(głównie zimowego oleju napędowego - zimowego ON), tj. paliwa do traktorów i innych pojazdów z
silnikiem diesel’a, które nie żeluje się w minusowych temperaturach, a jeśli macie ropę letnią, to należy
dokupić do niej preparat zapobiegający wytrącaniu się parafiny - np. niedrogi depresator z polskiej firmy o
nazwie „Organika S.A.”, który zapobiega galaretowieniu się oleju napędowego podczas mrozów. Ponadto,
powinniście posiadać zapas opału (węgiel, koks, gaz, drewno, olej opałowy itp.). Obowiązkowo, na swoim
podwórku musicie także zlecić fachowcom wykopanie studni w ziemi, a następnie zabezpieczcie ją, przed
zasypaniem się i zawaleniem, betonowymi „kręgami”, tak, aby móc wódę czerpać ręcznie, tj. wiadrem na
kołowrocie. Zabezpieczcie ją również solidną i ciężką pokrywą, aby nie powpadały Wam do niej dzieci
lub Wy sami przez przypadek. Wodą macie się dzielić, nieodpłatnie (za darmo), z wszystkimi, którzy będą
jej potrzebowali. Wspólnie (wszyscy mieszkańcy osady / wsi / dzielnicy / miasteczka itd.) musicie dbać o
studnie - powinniście je utrzymywać w stanie nienagannym i wspólnie je remontować oraz wspólnie i
solidarnie kupować, do niej, wiadra, liny/łańcuchy, bosaki i smar do nawijaka korbowego. Okres gwałtownej
zwyżki cen złota i srebra będzie trwał jednak krótko, gdyż, gdy antychryst (w ramach rzekomego cudu
gospodarczego) uzdrowi sektor bankowo - finansowo - ekonomiczny, to cena metali szlachetnych
gwałtownie spadnie. Wzrośnie ona ponownie i to znacznie, po raz drugi, dopiero w trakcie trwania III-ciej
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Wojny Światowej. Tym samym, wyżej wymienione transakcje wymiany złota i srebra na „twarde” waluty, a
następnie zakup (za te „dewizy” lub bezpośrednio za same sztabki złota i srebra, ewentualnie za złote i
srebrne monety bulionowe) gospodarstw rolnych wraz z jego wyposażeniem musicie przeprowadzić bardzo
szybko, tzn. - musicie to zrobić w czasie, gdy na Zachodzie Europy (głównie w Niemczech, ale nie tylko)
rozpęta się walka z muzułmanami i z wspierającymi ich anarchistami oraz lewakami, a na Bliskim
Wschodzie będzie trwał Izraelsko - Arabski konflikt zbrojny.
Nie jest również wykluczonym, bo i tak też może się zdarzyć, i na co już wcześniej Was uczulałem, iż
III Wojna Światowa wybuchnąć może niespodziewanie szybko, z zaskoczenia i naprawdę już niebawem, to
jest, gdy obecne i najbliższe konflikty zbrojne o zasięgu lokalnym i regionalnym (na przykład w Syrii, na
Ukrainie, w Palestynie itd.) przekształcą się w Wojnę Powszechną i Globalną, która obejmie swoim
zasięgiem całą Kulę Ziemską, w sposób płynny i bezpośredni, bez wyraźnie rozgraniczonych etapów walk i
linii frontów, co znaczy, że III Wojna Światowa równie dobrze wybuchnąć może z pominięciem fazy
krótkotrwałego pokoju antychrysta i z pominięciem uroczystości jego oficjalnego i publicznego mianowania
/ koronowania na władcę Świata, która to ceremonia zostanie wtedy, tj. w takim przypadku, przeniesiona
przez masonów i lucyferian na okres przypadający po zakończeniu III Wojny Światowej, to jest na okres po
tym, jak wojna ta (i jej pochodne skutki w postaci głodu, chorób, przestępczości rozbójniczej itp.) zredukują
liczbę mieszkańców naszego Globu w sposób drastyczny, bezprecedensowy i na niewyobrażalną wręcz skalę.
Innymi słowy, spadek wartości kruszców szlachetnych (złota, srebra itd.) zostanie wtedy również odroczony
(przesunięty) w czasie, aż do momentu zakończenia III Wojny Światowej, bo i tzw. „pokój oraz nowy ład
antychrysta” zostaną wtedy przesunięte na czas dalszy. Tym samym, poprzez analogię, jeszcze raz
podkreślam, iż może również nie być wtedy wcześniejszej fazy „pokoju i nowego ładu antychrysta”, która
przebiegałaby w okresie pomiędzy zakończeniem się ogólnoświatowego napięcia, które obserwujemy
obecnie, a wybuchem III Wojny Światowej, co byłoby równoznaczne z tym, iż nie będzie również wtedy, w
tym przejściowym okresie względnego i fałszywego pokoju belzebuba, spadku wartości metali szlachetnych,
gdyż, o ile historia potoczy się akurat według tego wariantu, to i „pokój oraz nowy światowy ład
antychrysta” (szatański jeden światowy rząd NWO) zostaną wtedy przesunięte na czas przypadający dopiero
po zakończeniu III Wojny Światowej. Musicie więc, moi Kochani, bardzo uważnie obserwować
wydarzenia na Świecie, aby ustalić lub przynajmniej z dużą dozą prawdopodobieństwa wytypować,
którą linią czasu, tj. którym wariantem zdarzeń, podążać będzie bieg toczącej się, za Waszymi oknami,
historii, żeby móc reagować w sposób właściwy i adekwatny do stanu zmieniającej się rzeczywistości.
Jednocześnie, przypominam Wam uprzejmie, po raz kolejny, iż powinniście być, o Najdrożsi mojemu sercu,
gotowi na wybuch III Wojny Światowej każdego dnia, już od dzisiaj, bo nie znacie dnia, ani godziny, kiedy
apokaliptyczna zagłada nadciągnie na Was i „zapuka” do Waszych drzwi.
Jednocześnie, korzystając z okazji, iż do Was piszę, pragnę zwrócić się, z apelem, do rolników,
młynarzy, piekarzy i właścicieli elewatorów (składów) zbożowych oraz do posiadaczy hurtowni paszowych –
proszę Was uniżenie, abyście już (od tego roku) zaczęli gromadzić całe zboże na zapas, na długie, chude,
głodne i nieurodzajne lata, a następnie, gdy już zacznie się czas „Wielkiego Ucisku” i czas wszelkiego
rodzaju wojen, klęsk żywiołowych, głodu, kataklizmów, tragedii globalnych, epidemii i innych nieszczęść,
proszę je (zgromadzone przez Was zapasy jedzenia) rozdysponować w następujący sposób: 15% zapasów
zboża proszę sobie zostawić na zasiew, 25% macie przeznaczyć na sprzedaż, 25% powinniście zostawić
sobie do konsumpcji (do spożycia) dla Swoich Rodzin, a 35% macie obowiązek rozdać (za darmo) biednym i
głodnym, którzy się do Was zgłoszą po pomoc. Nie rozdawajcie jednak, tego wszystkiego, co macie rozdać,
na raz, lecz reglamentujcie (stopniowo wydzielajcie) to pożywienie, tj. codziennie wydawajcie niewielkie
porcje (minimalne, tygodniowe stawki żywieniowe, które są potrzebne do przeżycia) na każdego członka
rodziny osoby żebrzącej o Wasze wsparcie – na przykład, gdy zgłosi się do Was jakaś biedna kobiecina i
będzie błagała Was o wsparcie dla siebie i swojego męża oraz 2 dzieci, to dajcie jej (na tydzień) 5 kg zboża,
0,5 litra oleju, 5 kg ziemniaków lub innych warzyw/owoców, 2 konserwy, 200 gram cukru, 50 gram soli.
Jeżeli jej/jego rodzina będzie liczniejsza, to odpowiednio (proporcjonalnie) zwiększcie te proporcje. Jeśli nie
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podzielicie się z ubogimi oraz umierającymi z głodu i nie rozdacie im 35% ze wszystkich Swoich zapasów
żywności (35% zbóż, ziemniaków, konserw, cukru, oleju, weków itd. (i tak dalej), to odpowiecie za to przed
Samym Panem Bogiem Ojcem Wszechmogącym Jedynym i Najwyższym, a kara Wasza będzie straszna.
Błagam Was, proszę, proszę i jeszcze raz mocno proszę, zacznijcie robić już teraz, natychmiast, zapasy
leków, opału, żywności, butelkowanej wody, paliwa, świec, zapałek, zapalniczek, latarek, baterii, ciepłych
ubrań, garnków, wiader, lin, koców, namiotów, śpiworów, narzędzi (zwłaszcza siekier, pił, motyk oraz
szpadli) i innych surwiwalowych przedmiotów, abyście stali się niezależni i samowystarczalni, a tym samym,
abyście nie musieli przyjmować, niebawem, „znaku bestii”, czyli czipa służącego do dokonywania płatności,
który, przy okazji, zabierze Wam dusze i wyśle Was wprost do piekła. Gromadząc bowiem, już teraz, wyżej
wymienione zapasy, nie będziecie ich musieli kupować, w niedalekiej przyszłości, poprzez płacenie za
nie w/w. czipem, co będzie równoznaczne z tym, że przetrwacie (biednie, bo biednie, spartańsko i w
warunkach prymitywnych, ale zawsze) krótki okres „Wielkiego Ucisku”, bez utraty życia oraz, co
najważniejsze, bez uraty duszy na rzecz szatana i bez konieczności żebrania, u ludzi lucyfera, o chleb,
jak również bez konieczności przyjmowania / wszczepiania sobie, pod lub na skórę prawej ręki,
ewentualnie skórę czoła, jego demonicznego czipa, za pomocą którego, tylko i wyłącznie, będzie można,
za czasów rządu bestii, dokonywać transakcji kupna – sprzedaży wszystkich towarów. Jednocześnie,
módlcie się, często i dużo się módlcie, aby Bóg Ojciec Wszechmogący i Jedyny Pan Nasz Umiłowany, w
Swojej Wielkiej Miłości i Miłosierdziu, ulitował się nad grzesznym Światem i odwołał kary zaplanowane,
przez Siebie, dla krnąbrnej ludzkości lub przynajmniej, aby raczył znacznie je opóźnić, zmniejszył ich liczbę
i rodzaj oraz złagodził skalę tych tragedii. MÓDLCIE SIĘ o to i zamawiajcie Msze Święte w tej intencji –
proszę Was pokornie, bardzo Was proszę. U Pana Boga Ojca Wszechmocnego Jedynego i Miłosiernego
wszystko jest bowiem możliwe, jeśli tylko On, w Swej Olbrzymiej Łaskawości, zechce to uczynić. To
naprawdę jest sprawa naszego życia lub śmierci, raju wiecznego lub niekończącego się piekła, zbawienia lub
potępienia wiekuistego – pamiętajcie o tym i weźcie sobie to do serca, błagam Was o to, z całych swoich
sił!!!
Punkt 9
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Najdrożsi moi, mając na uwadze, iż w tych kryzysowych i megatrudnych czasach, które właśnie
nadchodzą, będziecie mieli utrudniony dostęp do Służby Zdrowia (szpitali, klinik, ośrodków zdrowia,
pogotowia, przychodni itp.), a wręcz będziecie go pozbawieni całkowicie, radzę Wam, abyście już dzisiaj, w
trybie natychmiastowym, kupili sobie książkę o udzielaniu tzw. „pierwszej pomocy”. Ja postaram się Wam,
w tym podpunkcie, pokrótce, pobieżnie i bardzo ogólnie nakreślić tylko skromne minimum, które musicie
bezwzględnie wszyscy wiedzieć i opanować, ale to, i tak, nie zwalnia Was z obowiązku nabycia w/w.
książki, gdyż tam znajdziecie dokładniejsze opisy, a ponadto będą one zobrazowane ilustracjami i zdjęciami,
które pokażą Wam, jak macie postępować w nagłych i kryzysowych sytuacjach - krok, po kroku. Ponadto,
wskazane byłoby abyście zapisali się również na kurs udzielania pierwszej pomocy:
1. Reanimacja krążeniowo-oddechowa. Podczas reanimacji osoby (zarówno dorosłej, jak i też
dziecka), u której doszło do zatrzymania oddychania i/lub pracy serca, należy ją ułożyć na plecach, na
twardym i równym podłożu (w przypadku kobiet w zaawansowanej ciąży podkładamy jej dodatkowo klin
pod prawy bok, aby nie utrudniać dopływu krwi do płodu). Reanimację zaczynamy od delikatnego odgięcia
głowy poszkodowanego do tyłu, rozwarcia mu ust i sprawdzenia, czy nie ma tam jakichś ciał obcych
(przedmiotów), które spowodowały blokadę dopływu powietrza - jeśli są, to należy je wyjąc palcami.
a. Reanimacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej. W dalszej kolejności, proszę o uklękniecie
przy rannej osobie dorosłej i dwukrotne, długie wdmuchnięcie jej (własnymi ustami) powietrza do płuc. Na
wybranym, na klatce piersiowej osoby ratowanej, miejscu ucisku kładzie się własną dłoń, przy czym palce
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powinny być odgięte ku górze, by nie dotykały klatki piersiowej. Drugą dłoń kładziemy na grzbiet pierwszej,
to jest dolnej ręki i zaczynamy rytmicznie ugniatać klatkę piersiową poszkodowanego - tzn. naprzemiennie
naciskamy i zwalniamy ucisk na mostek (tam, gdzie jest serce). Mostek naciskamy na odpowiednią
głębokość w kierunku kręgosłupa z częstotliwością około 100 razy na minutę (należy uważać, aby, przy tym,
nie połamać żeber zbyt głębokimi uciśnięciami). Co 30 uciśnięć mostka, robimy 2 zastępcze oddechy
(wdmuchujemy rannemu/poszkodowanemu/nieprzytomnemu powietrze). Czynność ratowniczą prowadzimy
do czas odzyskania, przez osobę ratowaną, funkcji życiowych jej organizmu.
b. Reanimacja krążeniowo-oddechowa u dziecka jest niemalże identyczna, jak u dorosłego, z tą
tylko różnicą, iż akcję ratunkową zaczynamy ją od 5 oddechów ratowniczych, bo u dzieci do zatrzymania
akcji serca dochodzi najczęściej wskutek ustania oddychania. Najpierw więc trzeba natlenić ich organizm.
Następnie, powtarzamy sekwencję: 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 wdechy i tak „w kółko”, aż do
odzyskania funkcji życiowych. Uciskamy klatkę piersiową dziecka płycej niż osoby dorosłej, tj. na
głębokość 4-5 cm i robimy to tylko jedną ręką (u niemowląt robimy to palcami). Wykonując oddechy
ratownicze u niemowląt obejmujemy swoimi ustami całe usta niemowlęcia wraz z jego nosem i wtedy
dopiero wdmuchujemy mu powietrze do płuc.
2. Zatrucia substancjami żrącymi. Jeśli kogoś bardzo boli brzuch i/lub nadbrzusze, ma biegunkę,
wymioty lub zawroty głowy albo gorączkę, a ponadto widzimy opakowania po substancjach chemicznych /
środkach czystości i osoba zatruta ma pieczenie w jamie ustnej i gardle, zmiany w jamie ustnej (rany
oparzeniowe, białe lub czarne naloty), utrudnione lub bolesne połykanie i obrzęk, trudności w oddychaniu,
spłycenie/zwolnienie oddechu, zwężone lub nadmiernie poszerzone źrenice, ból głowy, zaburzenia
świadomości (z jej utratą włącznie), drgawki, oparzenia, zaczerwienienia i pęcherze, to możemy założyć, iż
doszło do zatrucia substancjami żrącymi.
a. Jeśli spożyta została substancja żrąca w postaci kwasu, którą w naszych domach jest najczęściej
np. wybielacz, niektóre kosmetyki (peelingi, toniki, kremy), kapsułki do zmywarek oraz kapsułki do prania, a
poszkodowany jest przytomny i w kontakcie logiczny, to podajemy mu do picia zwykłą, niegazowaną
wodę – maksymalnie dużo. Jeśli nie wiemy, jaką substancję spożył zatruty, tj. nie wiemy, czy wypił/zjadł
produkt zawierający kwas, czy też zasadę, to postępujemy z nim tak, jakby spożył kwas.
b. Jeśli natomiast połkniętą substancją jest zasada, którą w naszych domach jest najczęściej kret preparat do udrażniania rur, a poszkodowany jest przytomny i rozmawia logicznie, to podajemy mu mleko +
białka jajka kurzego i nakazujemy mu to wypić, w ilościach, jak największych.
c. Przy zatruciu czadem i innymi gazami wynosimy poszkodowanego z zagazowanego
pomieszczenia uważając na własne bezpieczeństwo (oddychamy przez bardzo mokry ręcznik lub inną
bawełnianą szmatkę) i otwieramy wszystkie okna na oścież, aby przewietrzyć dom.
3. Udławienia (zachłyśnięcia / zakrztuszenie). Zakrztuszenie lub zachłyśnięcie zdarzyć się może
zawsze i wszędzie. Dochodzi do niego, gdy jakiś przedmiot (na przykład niedokładnie przeżuty kawałek
jedzenia) zamiast w przełyku znajdzie się w krtani, tchawicy, czy oskrzelach, blokując (przy tym) przepływ
powietrza i poważnie utrudniając oddychanie. Zablokowanie dróg oddechowych przez ciało obce, które się w
nich znalazło może doprowadzić do poważnego niedotlenienia mózgu, które niejednokrotnie kończy się
śpiączką, a w skrajnych przypadkach natychmiastową śmiercią. Pamiętajcie, że jeśli zadławiony straci
przytomność, to powinniście zastosować mu (opisaną wyżej, w punkcie nr 1 a oraz b) reanimację
krążeniowo-oddechową.
a. Jeśli do zadławienia doszło u osoby dorosłej lub u starszego dziecka, to proszę zastosować tzw.
manewr Heimlicha, tj. stojąc za plecami zadławionego, obejmujemy go od tyłu, na wysokości jego brzucha, a
następnie złączamy razem i zaciskamy obydwie swoje dłonie w dużą pięść (mocno zaplatając miedzy sobą
palce obu rąk). W dalszej kolejności, kładziemy nasadę swoich złączonych dłoni między pępkiem, a dolnymi
żebrami osoby ratowanej i ściskając oraz przyciągając do siebie, lekko w górę, zdecydowanym ruchem,
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własne dłonie zaplecione w uścisku w pięść, wypychamy powietrze z dolnej części płuc poszkodowanego.
Wykonuje się 5 serii takich ruchów po 5 razy każda seria. Uciśniecie powinno być na tyle zdecydowane, iż
powinno leciutko unieść, na palcach stóp, ratowanego człowieka. Możecie Państwo spróbować także starego
sposobu udrażniania dróg oddechowych, to jest kilku silnych uderzeń pięścią lub otwartą dłonią w plecy
zadławionego, a dokładniej miedzy jego łopatki, aż do złapania przez niego oddechu i pozbycia się z jego
dróg oddechowych ciała obcego. W trakcie uderzania w plecy zadławiona osoba powinna być lekko
pochylona do przodu.
b. Jeśli do zadławienia doszło u niemowlęcia, to żelazną zasadą pierwszej pomocy w przypadku
zakrztuszenia jest zachowanie spokoju i jak najszybsze wezwanie pogotowia o ile ono wtedy będzie jeszcze
funkcjonować (nr tel. 999 z telefonu stacjonarnego lub nr 112 z komórki). Zanim fachowa pomoc dojedzie,
należy ostrożnie sprawdzić, czy ciało obce, zalegające w drogach oddechowych, nie jest widoczne w jamie
ustnej dziecka i czy nie da się go delikatnie wyjąć z pomocą małego palca. Gdy jest to niemożliwe, to proszę
nie ponawiaj próby i nigdy nie wyciągać przedmiotu na tzw. ślepo, gdyż (prawie na pewno) grozi to
wepchnięciem przedmiotu głębiej! Gdy ciało obce na dobre utkwiło w drogach oddechowych dziecka, należy
udzielić mu pierwszej pomocy wedle reguł opracowanych przez lekarzy. Na początku, wsłuchaj się uważnie,
jaki niemowlę wydaje z siebie kaszel - jeśli jest to kaszel efektywny, głośny, wyraźny, a dziecko może
nabrać powietrza do płuc, płacze i reaguje na Twoje sygnały, to trzymaj je na rękach główką do góry i zachęć
je do samodzielnego „wykaszlenia” ciała obcego z dróg oddechowych. Jeśli jednak jest to kaszel
nieefektywny, cichy, bezgłośny, a dziecko nie może oddychać, krzyczeć, płakać i sinieje, to musisz mu
natychmiast pomóc. Najpierw połóż niemowlę na Swoim przedramieniu głową/ustami w dół (do ziemi), w
taki sposób, by Twoja dłoń trzymała jego bródkę, a nóżki maluszka dotykały zgięcia stawu łokciowego
Twojej ręki. Ręka ma za zadanie przytrzymać główkę, która u niemowląt jest ciężka i wiotka. W dalszej
kolejności, uderz dziecko mocno (ale z umiarem, aby mu krzywdy nie zrobić) nadgarstkiem drugiej dłoni 5
razy między łopatkami – dzięki temu powinno ono wykrztusić połknięty przedmiot. Następnie, odwróć
dziecko na plecy i sprawdź, czy przedmiot został usunięty - jeśli nie, to 5 razy uciśnij, dwoma swoimi
palcami, klatkę piersiową niemowlęcia tuż powyżej miejsca, gdzie żebra łączą się z mostkiem, drugą ręką
podtrzymuj główkę, a potem znów, na zmianę, połóż dziecko (odwrócone twarzą do ziemi) na Swojej ręce i
uderzaj między łopatkami i tak „w kółko”, aż do czasu wypadnięcia przedmiotu, ciała obcego, które
zablokowało drogi oddechowe. Jeśli, w międzyczasie, dziecko straci przytomność, to powinniście
zastosować mu (opisaną wyżej, w punkcie 1 b) reanimację krążeniowo-oddechową dla dzieci / niemowląt.
4. Zranienie. Każdą ranę pozostawiamy w stanie, w jakim ją zastaliśmy, przykrywając jedynie,
możliwie szybko, jałowym materiałem opatrunkowym, aby zatamować krwawienie. W czasie opatrywania
ranny powinien leżeć lub przynajmniej siedzieć. Nie należy usuwać ciał obcych tkwiących w ranie, gdyż
zapobiegają krwawieniu. Jeżeli rana nogi lub ręki krwawi intensywnie (mocno), to w trybie ekspresowym
(pilnym) silnie zaciśnijcie, na krwawiącej kończynie poszkodowanego, pasek, sznurek lub nawet splećcie
powróz/sznur z własnej koszuli lub podkoszulki. Następnie, ten sznur/pasek załóżcie i zaciśnijcie na
krwawiącą rękę lub nogę, ale powyżej rany, to jest pomiędzy korpusem ciała, a raną, aby zrobić tamę/zator
krwi, która płycie od serca do rany. Przy złamaniach, pierwsza pomoc polega na unieruchomieniu dwóch
stawów sąsiadujących ze złamaną kością (np. stawu nadgarstkowego i stawu łokciowego, ewentualnie stawu
łokciowego i stawu barkowego i analogicznie, na nodze) lub dwóch sąsiednich kości, jeżeli uszkodzony jest
staw. Jeśli kość przebiła skórę i rana obficie krwawi, zatamujcie krwawienie w wyżej opisany sposób, ale nie
próbujcie sami nastawiać kości, ani oczyszczać rany, jeśli się na tym nie znacie. Załóż tylko jałowy
opatrunek i natychmiast wezwij pomoc. Nie przesuwaj ofiary, jeśli ma uszkodzony kręgosłup, szyję lub
miednicę.
5. Oparzenie. Drobniejsze oparzenia, jak najszybciej ozięb zimną wodą lub przyłóż kostki lodu, a w
warunkach traperskich przyłóż chłodny kamień lub wykop trochę chłodnej ziemi i włóż ją do foliowej
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reklamówki lub, w ostateczności, we własną koszulę, a następnie, taki chłodny pakunek przyłóż na ranę
oparzeniową. Nie stosuj żadnych maści, ani też tłuszczów. Pęcherze na skórze przykryj sterylnym
opatrunkiem. Nie przebijaj ich, ani nie wyciskaj.
Wracając, jeszcze raz, na krótko, do porad – jak leczyć się, w niedalekiej przyszłości, tj. w czasie, gdy
nie będzie już szpitali, ośrodków zdrowia, aptek, a nawet podstawowej opieki medycznej i lekarzy? - pragnę
Wam podać również sposób na kuracje kilku powszechnych (niżej wymienionych) schorzeń, a mianowicie:
A. Zapalenia i/lub zaburzenia pracy pęcherza moczowego (zwłaszcza u kobiet, ale nie tylko).
Zaburzenia pracy pęcherza dotyczą, w większości, kobiet. Do najczęściej spotykanych
mikroorganizmów, odpowiedzialnych za zapalenie pęcherza moczowego, należą bakterie z gatunku
Escherischia coli. Bakterie te docierają do pęcherza moczowego bardzo łatwo, z okolic krocza i odbytu, co
ułatwia im budowa układu moczowo-płciowego u kobiet. Zakażenia mogą być też wywołane
drobnoustrojami, przenoszonymi drogą płciową, np. rzęsistkiem pochwowym. Dość poważnym problemem
jest fakt, iż kłopot z zapaleniem pęcherza często powraca. Czynniki predysponujące do powtarzalnych
infekcji pęcherza moczowego to: ciąża, obniżona odporność organizmu, wady anatomiczne w obrębie układu
moczowego, współistniejąca kamica nerkowa, nierozpoznana cukrzyca, wcześniejsze zakażenia górnych
dróg moczowych - nerek i moczowodów, stosowanie środków antykoncepcyjnych, duża aktywność
seksualna kobiet itd. Istotną sprawą, szczególnie dla kobiet, jest dbanie o odpowiednią higienę układu
moczowo-płciowego, zwłaszcza w przypadku korzystania z publicznych pryszniców, basenów i toalet. Sauna
to także jedno z ulubionych miejsc bytowania, głównych winowajców zapalenia pęcherza moczowego, a
więc bakterii Escherischia coli. Częste używanie, silnie perfumowanych, płynów do higieny intymnej oraz
obcisłej i/lub nylonowej bielizny także może być czynnikiem wyzwalającym nawroty choroby. Pamiętajcie
również o unikaniu przeziębień, wysypianiu się, dobrym odżywianiu oraz noszeniu ciepłej i suchej bielizny,
ocieplanych kaloszy/gumowców lub ciepłych i suchych kozaków, szczególnie w okresie jesienno-zimowo wiosennym. Nie leżcie także, nigdy, na zimnej podłodze i „gołej” ziemi oraz nie chodźcie boso w chłodne
i/lub deszczowe (wilgotne) dni. Ponadto, przenigdy nie noście mokrych / przemoczonych skarpet i butów.
Aby zapobiegać zapaleniom pęcherza i leczyć tę chorobę w „prymitywnych” (domowych i surwiwalowych)
warunkach, jeśli przezornie nie zrobiliście sobie wcześniej zapasów tabletek opartych na Furaginum (np.:
Furaginy, Neofuraginy, Dafurag max, UroFuraginum itp.) lub gdy takie zapasy już się Wam wyczerpią,
powinniście wzbogacić Swoją, codzienną, dietę o świeże owoce żurawiny (łacińska nazwa Vaccinium
macrocarpon) lub jej suplementy. Roślina ta jest bowiem bogata w związki czynne, które mają dobroczynny
wpływ na drogi moczowe, a więc: proantocyjanidyny, taniny, fruktozę, kwasy organiczne (cytrynowy,
benzoesowy), witaminę C oraz w składniki mineralne: wapń, potas i sód. Niemniej jednak, kluczową rolę, w
zapobieganiu infekcjom dróg moczowych, odgrywają proantocyjanidyny (PAC), które są związkami z grupy
flawonoidów. Związki te (zawarte np. w owocach, soku i suszu z żurawiny) utrudniają bakteriom
chorobotwórczym przylegania do komórek nabłonka dróg moczowych, co uniemożliwia ich namnażanie się
oraz zwiększają wydalanie mikroorganizmów z moczem, a ponadto, obniżają pH moczu, co czyni
środowisko układu moczowego mniej przyjaznym dla rozwoju mikroflory chorobotwórczej. Antybakteryjne
składniki (zawarte w żurawinie), po przyjęciu doustnym, są najpierw wchłaniane w jelicie, a następnie
docierają do tkanki docelowej. W przypadku dysfunkcji (choroby) dróg moczowych, aby składniki te były
skuteczne, muszą pojawić się w moczu w odpowiednim stężeniu. Dlatego nie wystarczy włączenie do
codziennej diety owoców żurawiny. Według badań, aby dostarczyć organizmowi profilaktycznej dawki
proantocyjanidyn - należałoby zjeść, co najmniej, kilogram przetworów z żurawiny lub wypić około litra
soku z niej, na dzień, a kurację stosować jeszcze, przynajmniej, przez 3 dni od ustania objawów
zapalenia pęcherza. Uwaga - na preparaty z żurawiną powinny uważać osoby ze współistniejącą kamicą
nerkową. Przeciwwskazanie to wynika z faktu, iż surowiec z żurawiny zawiera w swym składzie
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szczawiany, które (w zbyt dużej koncentracji) wykazują tendencję do krystalizacji i mogą pogarszać stan
chorego. Ponadto, związków tych należy unikać u pacjentów z osteoporozą, gdyż nadmiar szczawianów
blokuje jelitowe wchłanianie wapnia.
B. Biegunka
Pisałem już Państwu o biegunkach, ale jeszcze dodam, gdyż ta, z pozoru prozaiczna, przypadłość nie
jednego już uśmierciła, że oprócz tego, iż już dzisiaj powinniście zrobić sobie pokaźny zapas leków na nią
(zwłaszcza Stoperanu oraz węgla medycznego) powinniście także pamiętać, iż w trakcie przedmiotowego
schorzenia łatwo się odwodnić i, z tej przyczyny, „zejść z tego Świata”. Mając na uwadze powyższe, aby
zapobiec odwodnieniu organizmu, które jest nieodzownym elementem biegunek i wymiotów, należy
(pisałem już wcześniej Państwu o tym) wtedy pić bardzo często (np. co 10 minut), ale z umiarem (np. po 50
mililitrów / ok. 1/4 szklanki na raz), aby nie zwymiotować, płyny (elektrolity), którymi, w warunkach
traperskich / polowych, może być słaby roztwór letniej wody z solą kuchenną (zwykła, lekko osolona woda)
pity naprzemiennie z letnią, lekko osłodzoną wodą - tzn. raz jedno, a raz drugie. Pamiętajcie, aby nie
mieszać, w „jednej wodzie”, zarówno soli, jak i też cukru (na raz), gdyż tego czegoś w ogóle nie dałoby się
wypić. Jednocześnie, pisałem Wam o tym już wcześniej, ale jeszcze raz powtórzę, gdyż jest to dość ważne pamiętajcie proszę, aby do słodzenia wody, kompotów i innych płynów używać wyłącznie prawdziwego
cukru i/lub prawdziwego miodu, gdyż wszelkie inne (sztuczne) słodziki, to czysta chemia (trucizna) bez
żadnych właściwości wzmacniających i bez żadnych wartości odżywczych, a ponadto, słodzik o nazwie
„Aspartam” (ukrywany czasami, na etykietach z oznaczeniem składu produktów spożywczych, pod kodem:
E951) jest wyjątkowo silną substancją chorobotwórczą, a zwłaszcza rakotwórczą. W uproszczeniu,
„Aspartam” przyczynia się do znacznego wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe, tj. właśnie na raka.
Rewelacyjnym, a nawet lepszym od w/w. roztworów cukru i soli, uzupełniaczem płynów (w trakcie
biegunek, zatruć i wymiotów) jest tzw. „MARCHWIANKA”, którą należy przygotować w następujący
sposób: Dokładnie umyć, a następnie obrać 1 kilogram marchewek. Odciąć i wyrzucić zielone końcówki. W
dalszej kolejności, marchewki pokroić w plasterki lub w kostkę i wrzucić do garnka. Zalać około 2 litrami
czystej wody. Gotować pod przykryciem, na wolnym ogniu, aż marchewki staną się miękkie (rozgotowane).
Następnie, odcedzić (nie wylewać do zlewu wody, w której marchew się gotowała) i zmiksować lub
przetrzeć przez sito. W dalszej kolejności, na powrót wrzucić ten przecier do wody, w której wcześniej
gotowała się marchew, lekko osolić i ponownie zagotować (na małym ogniu), cały czas mieszając. Po
zagotowaniu, ostudzić i podawać, do picia, choremu - bardzo, bardzo często np. co 10 minut, ale w
niewielkich dawkach np. po ćwierć szklanki na raz. Marchwiankę gotować i podawać przez cały okres
trwania wymiotów i biegunki, a nawet do 2 dni od momentu ustania objawów choroby. Gdy ugotowana
marchwianka skończy się Wam, a chory nadal będzie cierpiał, to należy ugotować kolejną jej porcję i
podawać mu ją.
C. Depresje i schorzenia dotyczące tzw. „huśtawki nastroju”
Kochani moi, mając na uwadze fakt, iż ludzkość (niebawem) zostanie ukarana, o czym Wam już
pisałem, asteroidą lub olbrzymim meteorytem, który uderzy w naszą Planetę (najprawdopodobniej w Ocean
Atlantycki), co spowoduje (oprócz ogromnych trzęsień ziemi i fal tsunami) także wybuch, prawie wszystkich
lub nawet wszystkich, wulkanów na naszym Globie, a to, z kolei, spowoduje dostanie się do atmosfery
ogromnych ilości pyłów wulkanicznych, które (na około 3 lata) zaćmią słońce, tak iż będzie panowała
permanentna szarówka (półmrok) i tzw. „zima nuklearna”, proszę Was, abyście kupili sobie (zgromadzili),
już dzisiaj, zapas (oprócz witamin: „C” i „B”) także witamin z grupy „D”, gdyż, bez słońca, Wasz organizm
nie będzie jej wytwarzał, co grozi wywołaniem (oprócz problemów z układem kostnym) także depresji i
psychoz. Ponadto, aby uniknąć stanów depresyjnych i załamań nerwowych, powinniście zrobić sobie
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również zapas magnezu z witaminą „B” - np. „MagneB6”. Jeśli nie zrobicie sobie zapasów suplementów
diety (w/w. pigułek) to wiedzcie, że duża ilość witaminy „D” znajduje się w: żółtkach jaj, tłustych rybach
(np. z śledziach), w wątróbce, serze żółtym, drożdżach itp. Witaminy z grupy „B” występują natomiast w:
produktach zbożowych - pełnoziarnistych, mięsie, roślinach strączkowych (np. w fasoli, grochu, soi),
ziemniakach, pestkach dyni i słonecznika, przetworach mlecznych, jajkach, rybach i warzywach liściastych.
Z kolei, o występowaniu witaminy „C” pisałem Wam już wcześniej, tj. przy okazji opisywania sposobów na
łagodzenie objawów astmy i alergii, a więc proszę - odszukajcie sobie ten fragment i jeszcze raz go
przeczytajcie. Jeśli zaś idzie o magnez, to występuje on (w największych ilościach) w: kaszy gryczanej,
nasionach roślin strączkowych (soja, groch, fasola, soczewica, łubin), orzechach, kakao, czekoladzie gorzkiej
i ciemnym pieczywie.
D. Bóle żołądka, zgagi, łagodzenie podrażnienia skóry, odleżyny, stany zapalne skóry, alergie skórne,
ukąszenia owadów, oparzenia słoneczne, wysypki, zatkany nos, stany zapalne gardła, higiena jamy
ustnej (w tym mycie zębów) itp.
Dobrym lekiem na wszystkie, opisane w tym punkcie, utrapienia jest soda spożywcza / soda
oczyszczona (kwaśny węglan sodu), o której pisałem już szerzej (w piśmie głównym), jako o leku na zgagę /
nadkwaśność oraz jako roztworze wodnym do neutralizacji skażenia radioaktywnego. Przedmiotową sodą
można również leczyć: bóle żołądka i zgagi (poprzez picie 1 łyżeczki od herbaty sody wymieszaj w połowie
szklanki wody), łagodzić podrażnienia skóry, odleżyny, stany zapalne skóry, alergie skórne, ukąszenia
owadów, oparzenia słoneczne i wysypki (poprzez kąpanie się w wannie, w której rozpuścimy np. 1 szklankę
sody lub poprzez przemywanie rany roztworem (mieszaniną) wody z sodą w proporcjach 1 (jedna) łyżka
stołowa na szklankę wody. Takim samym roztworem można również płukać chore i zainfekowane gardło
oraz wlewać go do inhalatora lub do ręcznego atomizera (wykonanego np. z pustej i umytej butelki po płynie
do mycia szyb w spryskiwaczu) i inhalacjami udrażniać zatkany nos, oskrzela i płuca. Pamiętajcie jednak o
tym, aby inhalacji nie wykonywać bezpośrednio po posiłku, ani wtedy, gdy czujemy głód. Jeśli nie mamy
inhalatora, to do miski (zawierającej około 1 litra wrzątku) dodajemy łyżkę stołową sody oczyszczonej,
głowę nakrywamy ręcznikiem i nachylamy się nad miską wdychając parę - opary, które się z niej
wydobywają. Proszę pamiętać, aby powietrze wdychać nosem, a wydychać ustami. Przy przeziębieniach
inhalacje należy stosować 2-4 razy dziennie, po 10 minut za każdym razem. Sodą można również umyć zęby,
tj. należy (najprostszy sposób) zmoczyć wodą szczoteczkę do zębów, a następnie nasypać, na jej włosie,
trochę sody i natychmiast przystąpić do czyszczenia uzębienia. Można (z sody) również zrobić sobie pastę do
zębów, tj. należy zmieszać (w równych proporcjach) np. 3 łyżki sody i 3 łyżki oleju kokosowego, który
działa bakteriobójczo. Po wymieszaniu tych substancji powstanie nam coś, co będzie przypominało pastę.
Jeśli nie będziemy mieć olejku kokosowego, to możemy użyć (nie będzie tak dobry, jak kokosowy, ale
„lepszy rydz niż nic”) oleju jadalnego np. rzepakowego, słonecznikowego itp. Jeśli mamy nadwrażliwe zęby,
to proszę je myć, w obliczu braku pasty w sklepach, tylko zmielonymi na miałko skorupkami jajek (np.
zmielonymi w młynku do kawy lub w młynku do pieprzu, tudzież dokładnie ubitymi i rozdrobnionymi w
moździerzu).
E. Zakażenia grzybicze jamy ustnej, skóry, narządów rodnych i ogólnoustrojowe, które zostały
wywołane (najczęściej) drożdżakami - Candida i innymi fungi'ami.
Mając na uwadze, że w spartańskich warunkach czasu tzw. „Wielkiego Ucisku”, który zbliża się do
nas w tempie iście ekspresowym, tj. czasu, gdy na całym Świecie zapanuje kompletny chaos, pożoga
wojenna i paraliż gospodarczy oraz całkowitemu załamaniu ulegnie służba zdrowia, a rządy państw i ich
organy władzy, jak również instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego, samoistnie ulegną likwidacji - wszyscy
obywatele będą musieli radzić sobie wyłącznie sami i to na każdej płaszczyźnie życia. Wobec powyższego,
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warto także poznać ludowe (naturalne) sposoby leczenia grzybic, gdyż Amfoterycyny, Clotrimazolu,
Myconafine i tym podobnych farmaceutyków nigdzie nie kupicie, albowiem apteki będą już wtedy tylko
mglistym wspomnieniem poprzedniej epoki. Do najprostszych specyfików przeciwgrzybicznych należy
regularne spożywanie zsiadłego mleka, które działa leczniczo, jak również probiotycznie. Zsiadłym mlekiem
kobiety mogą również obkładać swędzący, bo zainfekowany grzybem, srom (wargi sromowe) oraz wejście
do pochwy, a nawet mogą wypełnić nim (całkowicie) samą pochwę, gdyż reguluje/stabilizuje ono jej pH, a
dodatkowo zawiera kwas mlekowy, który jest pogromcą chorób grzybiczych oraz posiada, w swoim składzie,
pożyteczne bakterie, które są antagonistami grzybich drobnoustrojów. Równie dobrym lekarstwem, na
zakażenia grzybicze, jest rozwodniony (np. w proporcjach pół na pół / jeden do jednego) miód pszczeli,
którego należy używać jako maści służącej do smarowania zainfekowanych miejsc, ale także należy go
często jeść i pić. Ponadto, świetnym lekarstwem na zakażenia grzybicze są soki i papki z surowej cebuli oraz
surowego czosnku, które zawierają (działającą przeciwgrzybiczo) siarkę. Oprócz smarowania się takimi
sokami / papkami i konsumowania (zjadania i picia) ich, zaleca się również regularne spożywanie (na
surowo) tych warzyw. Ważna jest także profilaktyka w zapobieganiu chorobom grzybiczym, a więc nie
wolno Wam nosić obciślej i nieoddychającej (plastikowej, poliestrowej) bielizny, należy ograniczyć liczbę
stosunków seksualnych, a z osobami zarażonym grzybicami zaniechać ich całkowicie, należy także
dezynfekować deskę klozetową przed skorzystaniem z sedesu, unikać kąpieli i bytności w akwenach, z
których korzysta duża ilość ludzi (np. baseny / sauny itd.) oraz stosować, przy kuracjach antybiotykowych,
probiotyki - np. kupowane w aptece, a jeśli ich nie będzie w sprzedaży farmaceutycznej, to ich substytuty
(zamienniki), to jest jogurty i zsiadłe mleko.
Z uwagi na fakt, iż miód pszczeli oraz wosk pszczeli będą w przyszłości bardzo cenne i
trudnodostępne, gdyż powszechnie będzie się ich używało do jedzenia, w medycynie, kosmetyce, do
słodzenia oraz do wyrobu świeczek, powinniście kupić sobie, już dzisiaj, praktyczny poradnik (książkę)
hodowcy pszczół / vademecum pszczelarza, aby (w niedalekiej przyszłości) móc samemu prowadzić
niewielką pasiekę (np. 5-10 uli) i być samowystarczalnym, gdyż będzie w przyszłości mnóstwo czystych
ekologicznie i nieskażonych łąk, pól i lasów, ale dużych aglomeracji miejskich już nie będzie, tak, jak nie
będzie przemysłu i energii elektrycznej. Jeszcze raz Wam przypominam – będziecie żyli w warunkach
przypominających polską wieś z przełomu XIX i XX wieku – będzie to trochę przypominało epicką
opowieść o Jagnie i Borynie z powieści Władysława Reymonta pod tytułem „Chłopi”. Jednocześnie,
sugeruję Wam pokornie, o moi Kochani, abyście z tych samych względów, co wyżej wymienione, kupili
sobie książki akademickie (przynajmniej po jednej sztuce z każdej dziedziny) z zakresu uprawy roślin
(zboża, okopowe, strączkowe, oleiste, pastewne etc.), sadownictwa (drzewa i krzewy owocowe) oraz
ogrodnictwa (warzywa i owoce), jak również z zakresu hodowli zwierząt gospodarskich. Mile widzianym
byłoby także, żebyście kupili sobie również wędkę do połowu ryb w jeziorach, stawach i rzekach wraz z
akcesoriami do niej (haczyki, żyłki, spławiki itp.) oraz praktyczny poradnik wędkarza.
F. Wzmacnianie odporności i przywracanie równowagi flory bakteryjnej po kuracji antybiotykami.
Kochani moi, oprócz powszechnie znanych, i od setek lat stosowanych, produktów wzmacniająco –
uodparniających, takich jak: miód, czosnek, cebula itd., ważne są również substancje probiotyczne, które nie
tylko uodparniają organizm przed powtórnymi zakażeniami (dotyczy głównie infekcji górnych i dolnych
dróg oddechowych, ale nie tylko), ale również przywracają prawidłowe funkcjonowanie układu
pokarmowego i regulują funkcje trawienne. Stosowanie namiastek probiotyków w postaci jogurtów
naturalnych, zsiadłego mleka, kiszonych warzyw (kapusta, ogórki itp.) powinno być, dla Was i Waszych
Rodzin, codziennością i powinno stanowić stały i codzienny element Waszych posiłków, albowiem w
przypadku wystąpienia (i to już niebawem) kataklizmów naturalnych, wojen, rewolucji i kryzysów
ekonomicznych, o których pisałem Wam wielokrotnie, nie będziecie mieć, ani pieniędzy na zakup takich
paramedykamentów, ani też dostępu do aptek i służby zdrowia (z uwagi na ich zanik lub zamknięcie), a
str. 37

ponadto, nie będą one produkowane, gdyż zakłady farmaceutyczne „staną” na skutek braku prądu, surowca
oraz pracowników, gdyż ci (z uwagi na permanentny chaos polityczno – gospodarczo – komunikacyjny i
zamieszki społeczne) nawet nie dojadą do tych fabryk, nie mówiąc już o tym, iż wyjście z domu, w takich
okolicznościach, będzie skrajnie nieodpowiedzialnym i przysłowiowym „szukaniem guza”, albowiem mordy,
rabunek, podpalenia, gwałty i grabieże będą powszechne na ulicach, ale to jest normalne w
zdestabilizowanych krajach, gdy potrzeba uzyskania pożywienia, opału, wody, leków i ubrań dla siebie i,
przymierającej głodem, rodziny staje się podstawową i najważniejszą, a nie ma jak jej zaspokoić w sposób
legalny poprzez dokonanie zakupów. Jeśli jednak, jakimś cudem, uda się Wam wtedy zdobyć antybiotyki
oraz apteczne probiotyki (osłonki układu pokarmowego), które stosuje się równocześnie z tymiż właśnie
antybiotykami, to zadbajcie o to, aby rozmnożyć ten probiotyk. Pamiętajcie bowiem o tym, iż taki probiotyk,
to zwykłe szczepy bakteryjne, które jest łatwo hodować, a mianowicie: jeśli macie probiotyk w płynie (w
kropelkach), to po zużyciu połowy opakowania, uzupełnijcie je na powrót, to jest, dolejcie do tej buteleczki
czystej, przegotowanej, ciepłej (ale nie gorącej) wody lub zaparzonej, 2 łyżeczki na szklankę wody i również
nie gorącej, kawy zbożowej np. Inki, a dodatkowo dodajcie do tej buteleczki kilka kryształków cukru. Całość
dobrze wymieszajcie poprzez wielokrotne wstrząśnienie, a następnie trzymajcie w temperaturze pokojowej,
w zaciemnionym miejscu, gdyż bakterie nie lubią światła słonecznego. Po upływie około 24 godzin, bakterie
probiotyczne, które pozostały w niezużytej połówce opakowania namnożą się same, tak, iż w dolanej wodzie
(minimalnie osłodzonej) lub (również bardzo lekko osłodzonej) kawie zbożowej będą także obecne. Cykl
hodowli, opisany powyżej, należy ciągle powtarzać, dzięki czemu zawsze będziecie mieli „pod ręką” tani i
łatwodostępny, ale równie skuteczny, co apteczny, probiotyk, a tym samym, możecie go stasować, całą
Waszą Rodziną, codziennie po 15 kropli na osobę, co przywróci (Wam i Członkom Waszych Rodzin)
prawidłową pracę układu pokarmowego w trakcie i bezpośrednio po antybiotykoterapii, jak również
wzmocni Waszą odporność na wszelkie zachorowania. Z probiotykiem suchym (w kapsułkach) postąpcie
podobnie, to znaczy, rozpuśćcie (w takich samych płynach, jak te opisane wyżej) proszek, wydobyty np. z 10
kapsułek, w małej, około 10 – 15 mililitrowej, ciemnej buteleczce, a następnie dawkujcie kropelkami i
namnażajcie dokładnie w taki sam sposób, jak ten opisany powyżej. Pamiętajcie także, aby za każdym razem
i każdego dnia, bezpośrednio przed podaniem probiotyku, dobrze wstrząsnąć (minimum kilkanaście razy)
buteleczką, aby cenny osad, który zebrał się na jej dnie, dobrze się wymieszał.
G. Zakażenia pasożytami (np. owsikami, glistą ludzką itp.)
Sposób 1. Znanym, ludowym sposobem pozbycia się niechcianych lokatorów (pasożytów) z naszego
organizmu jest wypijanie syropu zrobionego z roztartych, surowych główek czosnku i wody z kiszonych
ogórków. Lekarstwo to robimy w następujących proporcjach: 5 główek surowego czosnku rozcieramy na
papkę i mieszamy z wodą pochodzącą z kiszonych ogórków (1 szklanka). Następnie, pijemy tę miksturę
przez 21 dni w ilości: 1 łyżka stołowa rano i jedna łyżka stołowa na noc (dotyczy osób dorosłych). Dzieci
powinny pić po 1 łyżeczce od herbaty rano i 1 łyżeczce od herbaty na noc. Zrobiony przez nas specyfik
przechowujemy w chłodnym i ciemnym miejscu (w zakręcanym słoiku) przez tydzień. Po tygodniu należy
zrobić świeżą miksturę. Jeśli w domu panuje owsica, to kuracji powinni poddawać się jednocześnie wszyscy
domownicy. Zaleca się również zrobienie specjalnej maści z kilku ząbków rozgniecionego czosnku, który
należy wymieszać ze smalcem lub wazeliną. Taką maść należy nakładać bezpośrednio na okolice odbytu,
jako kurację wspomagającą w/w. leczenie czosnkiem i wodą po ogórkach kiszonych.
Sposób 2. Zjeść na noc 1/2 szklanki surowych pestek dyni. Rano zrobić lewatywę z wymieszanych razem
składników w postaci: 0,5 1itra mleka, 1 łyżeczki herbacianej oleju roślinnego (np. rzepakowego) i 1
łyżeczki herbacianej roztartego czosnku (surowego). Powtórzyć zabieg 3 razy z 7-dniowymi przerwami. W
międzyczasie, w dowolnych ilościach i o dowolnych porach, jeść surową marchewkę. Po zabiegu, za każdym
razem, zmienić pościel, a bieliznę 2 razy dziennie.
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Sposób 3. Zjeść rano, na czczo, 1 szklankę oczyszczonych pestek z dyni, 2 surowe żółtka i mały kawałeczek
śledzia z cebulą. Położyć się z termoforem na prawym boku na 2 godziny i w tym czasie, co 30 minut, zjadać
po kawałeczku śledzia (razem zjeść 4 kawałeczki). Cykl trwa 3 dni. Po 3 dniach owsiki giną. Przy pomocy
tych zabiegów, w ciągu 5-6 dni, można uwolnić się także od solitera i lamblii. W czasie leczenia pestkami
dyni wymagana jest całkowita cisza.

Punkt 10
Niezbędna literatura na czasy apokaliptyczne
Skoro już jestem przy tematyce medycznej, to proszę Was również, i jest to ogromnie ważne, abyście
kupili sobie, w trybie natychmiastowym (przez Internet lub w księgarniach naukowych), akademickie
podręczniki dotyczące położnictwa / akuszerstwa (np.: „Położnictwo Praktyczne i Operacje Położnicze”
autorstwa Joachima Dudenhausen'a i/lub całe 4 tomowe dzieło pod redakcją Grzegorza Bręborowicza pt.
„Położnictwo” lub przynajmniej jego tom 2 i 3, które noszą podtytuły: „Medycyna Matczyno - Płodowa”
oraz „Operacje w Położnictwie” i/lub „Położnictwo - Ćwiczenia” Michała Troszyńskiego itp./itd., gdyż
nikomu nie życzę, aby (w czasach, które właśnie nadchodzą, w tempie iście ekspresowym) musiał
patrzeć na śmierć swojej matki, żony, siostry lub córki przy skomplikowanych porodach. Pamiętajcie,
lekarzy w przyszłości praktycznie nie będzie, tak, jak nie będzie szpitali, przychodni zdrowia i klinik. Tym
samym, może się tak zdarzyć, iż to Wy sami będziecie zmuszeni „przyjmować” takie porody, a być może
nawet będziecie musieli przeprowadzać tzw. „cesarskie cięcia”. Niemniej jednak, aby wiedzieć - jak i kiedy
je przeprowadzić, musicie mieć chociaż blade pojęcie na temat przebiegu ciąży, anatomii kobiety oraz
samego porodu. Tym samym, w warunkach spartańskich, rodem z XIX wiecznego „Dzikiego Zachodu”,
które niebawem zapanują, powinniście, w każdym domu, posiadać w/w. literaturę fachową (bogato
ilustrowaną i/lub opatrzoną mnóstwem specjalistycznych fotografii), kilka skalpeli, dobre nici i igły do
zszywania ciała, zapas antybiotyków i środków przeciwbólowych oraz spirytus - mocny alkohol (w
warunkach traperskich np. bimber) do dezynfekcji i odkażania narzędzi chirurgicznych oraz ran. Aby móc
posiadać i wytwarzać samemu bimber (w celach medycznych oczywiście, gdyż alkoholizowanie się nim jest
i będzie grzechem pijaństwa) już dzisiaj powinniście kupić sobie (np. przez Internet) prostą i niedrogą
aparaturę do destylacji alkoholu lub samemu ją sobie zrobić (pod kierunkiem jakiegoś doświadczonego
„smakosza mocnych trunków”) z garnków i metalowych rurek. Jednocześnie, zapytajcie się w/w. „lokalnego
opoja” - jak i z czego wytwarza się bimber? i niech Wam, przy okazji, przeprowadzi praktyczną prezentację
w zakresie sposobu jego wytwarzania. Przekazaną Wam wiedzę spiszcie sobie na papierze (w zeszycie), aby
móc sobie ją odtworzyć w późniejszym terminie. Nie bójcie się, iż będziecie za to ukarani, gdyż w
przyszłości organa państwa (np. Policja i Prokuratura) o ile w ogóle będą jeszcze istniały, to będą miały
ważniejsze sprawy „na głowie” niż użeranie się z bimbrownikami. Ponadto, obligatoryjnie (obowiązkowo)
kupcie sobie akademickie podręczniki z zakresu ortopedii (np. „Ortopedia” Duttona, tomy 1-4 oraz
„Ortopedia” Nettera), abyście potrafili, przynajmniej w elementarnym zakresie, nastawić zwichnięte barki i
składać połamane kończyny, tudzież inne kości ciała, gdyż nikt Wam, w niedalekiej przyszłości, nie pomoże
jeśli doznacie Sami lub doznają Wasi Najbliżsi takich urazów, a to (po uwstecznieniu się Świata, jakie nastąpi
po III Wojnie Światowej) może skończyć się, dla Was i Członków Waszych Rodzin, trwałym kalectwem.
Przydałoby się również, abyście w domach mieli (ilustrowane i opatrzone dużą ilością fachowych fotografii)
akademickie pozycje (przynajmniej po jednej książce z każdej dziedziny medycyny) np. dotyczące: anatomii
człowieka, biologii ogólnej oraz chirurgii (np. „Chiurgia” Sabiston’a, tomy 1-4 oraz „Chirurgia” Garden’a,
Bradbury’ego, Forsythe’go i Parks’a), gdyż proste operacje (np. usunięcia wyrostka robaczkowego)
będziecie zmuszeni, z powodu braku profesjonalnych lekarzy, wykonywać sami, a lepiej jest podjąć (nawet
nieudolną) próbę przeprowadzenia takiego zabiegu niż patrzeć jak ktoś Wam bliski umiera z powodu jej
zaniechania.
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Punkt 11
Kosmiczna bajka o UFO, która ma prawdopodobnie towarzyszyć pojawieniu się antychrysta
Kochani moi, niebawem (we wszelkich mediach, w tych poważnych również) usłyszycie, zobaczycie
i przeczytacie, jak cały „Świat Nauki”, a nawet wszystkie „głowy” państw i prominentni przedstawiciele
różnych ziemskich religii będą Was powoli oswajać z myślą/koncepcją, iż ludzie nie są jedynymi istotami
rozumnymi we Wszechświecie oraz z tym, iż Kosmos, aż „kipi” od inteligentnych form życia. Nie byłoby w
tym nic nadzwyczajnego i kłamliwego, gdyż nawet Biblia wspomina o różnych rodzajach istot niebiańskich i
hierarchiach aniołów - począwszy od „Tronów”, „Panowań”, poprzez „Zwierzchności”, a na „Władzach”
skończywszy oraz o Serafinach, Cherubinach, a nawet wężu (inteligentnej istocie, która MÓWIŁA i skusiła
Ewę do zła). Problem jest jednak w tym, iż będzie się Wam kłamliwie mówiło, iż te istoty (UFO-ludki, obcy,
kosmici, Marsjanie, Plejadanie, przybysze z układu Oriona itp.) chcą teraz przylecieć do nas na Ziemię, aby
pomóc nam (za darmo, z litości i miłości do nas) uzdrowić i oczyścić Świat, gospodarkę, przyrodę, ekonomię
i uczynić nas zdrowymi, pokojowo nastawionymi oraz wiecznie młodymi i, przy okazji, żeby „podnieść
nasze wibracje” i, tym samym, pozwolić nam wejść na wyższy poziom egzystencji kosmicznej. Nie wierzcie
w te bzdury, gdyż to, co miłośnicy fantastyki i Science Fiction (fon.: sajens fikszyn) nazywają
„przedstawicielami obcych cywilizacji” lub „obcymi”, ewentualnie „kosmitami”, to w rzeczywistości są
(znane z Biblii) upadłe anioły, czyli DEMONY. Drugim kłamstwem będzie to, iż wmówi się Wam obłudnie,
że one (demony – kosmici) dopiero teraz, tj. w XXI wieku, przyleciały do nas, po raz pierwszy w ilościach
masowych, w swoich UFO-statkach / na swoich „latających spodkach” vel „latających talerzach”. W
rzeczywistości bowiem są one u nas od tysięcy lat i to o nich pisał sam Św. Paweł Apostoł w Liście do
Efezjan (6.12), w Nowym Testamencie (cytuję): „Nie toczymy bowiem walki przeciwko krwi i ciału, lecz
przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciwko
pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich”. Z kolei, Wiaczesław Kraszennikow - mały
(nieżyjącego już) rosyjski święty mówił: „tzw. kosmici, przybysze z innych planet, ufoludki, czy jeszcze
inaczej nazywani – to są po prostu demony [upadłe anioły], (…) które przygotowują się do wojny z Bogiem
[bitwa pod Har-Magedon potocznie zwana Armagedonem] i zawracają ludziom głowy, znajdując się w
kontakcie z najpotężniejszymi ludźmi tego świata (…) Oni przygotowują się do zejścia do nas pod postacią
przybyszów z innych planet, prześladowanych przez „złe siły kosmiczne”, a w rzeczywistości przez Boga,
ale ich prawdziwy wygląd będzie bardzo zamaskowany i działać w świecie rzeczywistym będą oni pod
postacią prawdziwych ludzi”. Zwrot: „działać w świecie rzeczywistym będą oni pod postacią prawdziwych
ludzi” można rozumieć w trojaki sposób, a mianowicie - zaawansowana technologia i znaczna wiedza z
zakresu medycyny, bioinżynierii, chemii, biologii, fizjologii człowieka i genetyki, którymi one (istoty, które
my nazywamy demonami) dysponują, pozwolą im klonować i produkować ludzkie ciała dla siebie, których
będą używać, jak kombinezonów. Po drugie, biorąc pod uwagę, iż są to również istoty duchowe, mogą one
„przejmować”, jak pasożyty, ciała ludzi poprzez ich opętanie, o czym doskonale wiedzą egzorcyści. Po
trzecie, potrafią one również transformować (przemieniać się) z postaci eterycznej / astralnej w postać
fizyczną / materialną i odwrotnie. To, że demony mogą zmieniać postać z cielesnej na duchową i na odwrót,
też nie jest żadną tajemnicą, gdyż zostało to opisane w Biblii (wersja koptyjska - jedna z najstarszych), gdzie
w Księdze proroka Henocha - syna Jereda, który był skrybą Bożym i który nie umarł, gdyż Bóg zabrał go
żywcem do Nieba, w wersach: 15.3-4 czytamy (cytuję): „Idź! Powiedz Czuwającym Nieba (…) dlaczego
opuściliście wysokie, święte i wieczne Niebo i złączyliście się z kobietami i staliście się nieczyści z córkami
ludzkimi (…). Byliście duchowymi, świętymi, żyjącymi Życiem Wiecznym, a staliście się nieczyści z
powodu kobiet. Zrodziliście dzieci (…) [Biblijnych Gigantów zwanych także Nefilimami], zapałaliście
ludzkim pożądaniem i stworzyliście ciało i krew tak, jak czynią to ludzie, którzy umierają i ulegają
zniszczeniu” oraz w 19.1: "Uriel powiedział do mnie: "Tutaj będą przebywać [upadli] aniołowie, którzy
połączyli się z kobietami, podczas gdy ich duchy przyjmując różnorakie kształty zepsuły ludzi, uwiodły ich
…". Chyba nie muszę dodawać, iż miejsce, w którym za karę miały przebywać zbuntowane anioły (demony),
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to piekło. Zresztą, sam Henoch napisał to w wersie 21.7 i 10 w/w. Księgi: "…Ujrzałem rzecz straszną: wielki
ogień, który się palił i wydawał płomienie, a miejsce to miało szczelinę sięgającą otchłani, pełną wielkich
kolumn ognia, które tam wpadały. Nie mogłem dojrzeć ani ich wymiarów, ani rozmiarów, ani też nie mogłem
dojrzeć ich źródła. Powiedział do mnie: "Miejsce to jest więzieniem aniołów. Będą tu trzymani na wieki".
Kolejnym (trzecim) kłamstwem będzie to, iż nasi rządzący powiedzą Wam, a media to powtórzą za nimi, że
te demony / upadłe anioły (oni użyją ładnego określenia: „przedstawiciele pozaziemskiej cywilizacji”), to nie
są żadne złe istoty z innego wymiaru, lecz są to dobre istoty z innych planet, podobne do nas, lecz tylko
bardziej rozwinięte technicznie i cywilizacyjnie. Faktem jest, że są one bardziej od nas rozwinięte i to
praktycznie pod każdym względem (za wyjątkiem moralności i miłości), ale nie są one wcale przyjazne i nic
nam za darmo nie dadzą, gdyż celem tych sług szatana jest tylko i wyłącznie zniewolenie ludzi i
przeciągniecie ich na swoją stronę oraz zbuntowanie ich przeciwko Panu Bogu Ojcu Wszechmogącemu.
Wyżej wymieniony rosyjski święty mówił na ten temat tak: „Dla nich [upadłych aniołów / UFO-bytów]
najważniejszym jest, aby człowiek zginął bez nawrócenia się do Boga, bez prawdziwej wiary, traktując życie
i śmierć niepoważnie, jako zabawę, a po śmierci żeby stał się ich własnością, chociaż niektórzy już i przy
życiu są wykorzystywani jako wykonawcy zła, ci ludzie „zabawki” w rękach demonów”. Czwartym
kłamstwem demonów (np. demona En-Ki'ego) i ich sług (sprzedajnych i nikczemnych ludzi), które ukryją
oni przed Wami pod płaszczykiem „kosmitów”, „przybyszów z innych planet” i „przedstawicieli cywilizacji
kosmicznych” będzie to, iż powiedzą one Wam, oczywiście w kłamliwy sposób, że to one same wymyśliły
wszystkie ziemskie religie (hinduizm, buddyzm, islam, religię mojżeszową, Chrześcijaństwo itd.) i to
zarówno te starożytne-wymarłe, jak i też te, które istnieją do tej pory, a tym samym powiedzą Wam, że
wszystkie te religie są tylko zwykłymi systemami polityczno-społeczno-prawnymi, które one same
(występując jako ziemscy bogowie np. skandynawscy: Odyn, Thor, Baldur i Tyr; azteccy: Quetzalcoatl,
Huitzilopochtli i Tezcatlipoca; sumeryjsko – babilońsko – mezopotamscy: En-Ki vel Samuel alias Szatan,
Ningiszzida, Anu, Enlil i Nirah; starogreccy: Zeus, Hera, Atena i Afrodyta, staroegipscy: Ra/Re, Amon,
Ozyrys, Horus i Izyda, hinduscy: Śiwa, Kali, Indra, Warun, Wisznu i Brahma, starosłowiańscy: Perun,
Marzanna, Swaróg, Światowid, Strzybóg i Trzygłów itd./itp.) w swej łaskawości opracowały dla nas nierozgarniętych dzikusów i barbarzyńców, abyśmy się nawzajem, ze strachu przed „boską karą”, nie
powybijali dzidami i kamieniami. W znacznej części będzie to prawda, gdyż o istnieniu takich bożków
(zwykłych istot innowymiarowych / UFO-ludków), które spowodowały swoimi umiejętnościami
metafizycznymi i parapsychologicznymi oraz zmiennokształtnością i zaawansowaną technologią, że nasi
prymitywni i prości praprzodkowie wzięli je za bogów, pisał już Św. Paweł Apostoł w Piśmie Świętym, w
Pierwszym Liście do Koryntian, w rozdziale 8, wersy 5-6 (cytuję): „A choćby byli na niebie i na ziemi tak
zwani bogowie - jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów - dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od
Którego wszystko pochodzi i dla Którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez Którego
wszystko się stało i dzięki Któremu także my jesteśmy”. O istnieniu kosmitów, którzy uzurpują sobie
boskość i podszywają się pod Prawdziwego Pana Boga Ojca Wszechmogącego, Który Jest Stwórcą
Wszechrzeczy i zarazem bluźnierczo każą ludziom, aby nazywali ich bogami i ich czcili, możemy przeczytać
także w Biblii, w Starym Testamencie, w Księdze Jeremiasza, w rozdziale 10, w wersach 11-13, gdzie
czytamy (cytuję): „”Bogowie”, którzy nie uczynili nieba i ziemi, znikną z ziemi i spod tego nieba. On [Bóg
Ojciec Wszechmogący] uczynił ziemię Swą mocą, umocnił świat Swą mądrością, a Swoim rozumem
rozpostarł niebiosa. Na dźwięk Jego głosu huczą wody w niebie, On sprawia, że się chmury podnoszą z
krańców ziemi; On czyni błyskawice - zapowiedź deszczu - i wysyła wiatr ze Swoich
zbiorników”. Wracając do tematu UFO-demonów. Jak już kosmici – rzekomi przedstawiciele innych
cywilizacji (fałszywi, innowymiarowi bogowie) ujawnią się i przyznają się do tego, iż światowe religie one
same wymyśliły (przed tysiącami i setkami lat) lub, że te religie były tworzone przez ludzi, w hołdzie dla
nich, to perfidnie zatają przed Wami jedną istotną kwestię, a mianowicie celowo ukryją przed Wami, iż jest
jedna, wyjątkowa, autentyczna i całkowicie prawdziwa religia ustanowiona z Mocy i Świętej Woli Pana
Boga Ojca Najwyższego i Wszechmocnego, Który stworzył zarówno ludzi, jak i też wszystkie anioły (w tym
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i upadłe, którymi są demony/kosmici), a tą prawdziwą religią jest CHRZEŚCIJAŃSTWO. Demony celowo
wyjawią wtedy prawdę o tym, iż wszystkie pozostałe religie Świata są fałszywe i przez nich wymyślone /
zrobione oraz ustanowione, gdyż będą po cichu liczyły na to, iż my (ludzie) odwrócimy się wtedy od tych
wszystkich religii i zaczniemy je traktować tak, jak traktuje się bajki lub w najlepszym razie tak, jak teraz
traktujemy starożytną mitologię Greków i Rzymian. Tym samym, rzekome UFO-ludki spowodują to, iż
ludzie (na fali swojej wściekłości na wszelkiej maści duchownych i kapłanów różnych istniejących obecnie
na Świecie religii, za to, że nas przez tysiące lat oszukiwali w zakresie prawdy religijnej i źródła pochodzenia
wierzeń) odwrócą się, w swym rozpędzie i szale nienawiści, od tych religii, a przy okazji, w swojej głupocie,
odwrócą się także od naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i od religii prawdziwej, którą jest Religia
Rzymsko – Katolicka. I o to właśnie, tak naprawdę, demonom w tym wszystkim będzie chodzić, gdyż
odwrócenie się ludzi od Pana Jezusa Chrystusa automatycznie zamknie im drogę do Boga Prawdziwego,
Raju i Zbawienia, a wtedy już na zawsze pozostaną oni własnością szatana, gdyż Zbawiciel zabierze Swoich
ludzi, a po tych oszukanych i zwiedzionych przez diabła już nigdy nie powróci. Gdy znaczny odsetek z nas
da się oszukać demonom i zostanie „oddzielone ziarno od plew”, a Zbawiciel zabierze Swoich wiernych
wyznawców ze Sobą do „Nowego Jeruzalem”, to demony (złe, innowymiarowe i duchowe istoty udające
materialnych kosmitów z innych planet) zrzucą wtedy swoje przyjacielskie maski i pokażą oszukanym
ludziom swoje prawdziwe oblicza. Abstrahując od tego, iż fizycznie (w sposób dosłowny) będą one gadzie,
obmierzłe i przerażające, to pokażą one wtedy ludziom także swoje prawdziwe oblicza duchowe – czarne,
piekielnie złe, mściwe, drapieżne, nienawistne, sadystyczne i nieskończenie potworne.
Niemniej jednak, istnieje także niebezpieczeństwo, iż ludzie z NWO – zbrodniarze, którzy dążą do
utworzenia jednego i ogólnoświatowego rządu totalitarnego antychrysta dla wszystkich narodów i ras,
wykorzystają temat UFO w całkowicie odmienny sposób od wyżej wymienionego, a mianowicie, za pomocą
istniejącej już technologii wielowymiarowych hologramów „Blue Beam” (wzorem filmu Roland’a
Emmerich’a pod tytułem: „Independence Day” / „Dzień Niepodległości”), wyświetlą nam na niebie bardzo
realny i przekonywujący film o rzekomej, zmasowanej inwazji wrogich wojsk obcej cywilizacji kosmicznej
na Ziemię i jej mieszkańców. Holograficzne latające spodki / latające talerze rzekomych UFO-ludków będą
śmigały w tym filmie całymi eskadrami i łatwo będą zwyciężały (na całym froncie) w walce z również
holograficznymi, a więc nierzeczywistymi, rosyjskimi MIGami, amerykańskimi eFkami, szwedzkimi
Saabami-Gripen, francuskimi Mirage, ziemskimi systemami obrony przeciwlotniczej i wszystkimi innymi
(wirtualnymi i doraźnie oraz rzekomo spontanicznie sprzymierzonymi) siłami całego naszego Globu. W tym
samym czasie, już w sposób jak najbardziej rzeczywisty, przy pomocy najnowszej technologii wojskowej
(ziemskiej technologii) np. za pomocą bomb atomowych, masoni wysadzą i zniszczą wiele wielkich miast
oraz baz naszych prawdziwych wojsk, a winą obciążą rzekomych agresorów z kosmosu. Jednocześnie (jako
sposób obrony przed inwazją „obcych”) iluminaci, czyli kadra kierownicza masonerii, podsunie Wam
pomysł polegający na zjednoczeniu wszystkich ludzi, z całego Globu Ziemskiego, we wspólnej walce z
kosmitami pod „jednym sztandarem” i przywództwem jednego rządu światowego, na czele którego zasiądzie
antychryst (człowiek – dyktator). Oczywistym jest, iż ludzkość (dogłębnie przerażona inwazją rzekomych
kosmicznych najeźdźców) posłucha tego wezwania i zgodzi się natychmiast na utworzenie takiego
szatańskiego rządu NWO oraz na oddanie władzy temu potworowi i despocie w ludzkiej skórze, którego
Pismo Święte nazywa antychrystem. Taki to właśnie cwany, zbrodniczy i podły plan przygotowali nam
iluminaci (masoni).
Uważajcie więc, gdyż 2 w/w. rozwiązania, jak „rozegrać” kwestię UFO-demonów, są alternatywne i
któreś z nich (z większymi lub mniejszymi modyfikacjami) może zostać Wam zaserwowane i to już lada
moment.
Próba zjednoczenia wszystkich religii i wszystkich ludzi z naszej planety wokół jednego, a zarazem
globalnego problemu, może przybrać również kształt walki z ogólnoświatową chorobą zakaźną –
śmiercionośną zarazą (epidemią / pandemią) lub walki o ekologię i troskę o środowisko naturalne. Masoni,
aby tego dokonać, wcześniej wytworzą (w należących do nich stacjach telewizyjnych, prasie i innych
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środkach masowego przekazu, a więc prawie we wszystkich masmediach) atmosferę strachu, paniki, histerii
oraz poczucia rychłej zemsty i zagłady ze strony przyrody. Będą mówić o „matce ziemi”, która buntuje się
przeciwko ludziom, którzy jej nie szanują i ją niszczą oraz zaśmiecają, czego sutkiem są trzęsienia ziemi,
powodzie, huragany, wybuchy wulkanów, anomalie klimatyczne, susze, dziury ozonowe, pożary buszu,
szerzące się epidemie itp. Nie wspomną jednak, iż większość tych żywiołów ma charakter cykliczny (np.
przebiegunowania oraz tzw. „małe epoki lodowcowe”) i jest to zupełnie zrozumiałe i naturalne, a w
pozostałej części sami te zagrożenia wywołują (np. liczne podpalenia wielkich obszarów lasów, puszczy i
dżungli w wielu miejscach Kuli Ziemskiej na raz, czy też masowe zastępowanie, od lat 90-ych ubiegłego
stulecia, zwrotnych butelek szklanych jednorazowymi butelkami plastykowymi i innymi polimerowymi
opakowaniami typu PET, które w największym stopniu zanieczyściły środowisko, ewentualnie robią to
poprzez praktyczne zastosowanie tzw. „broni klimatycznej”, czyli technologii HAARP - High Frequency
Active Auroral Research Program). Jednocześnie nadmiernie uwypuklą, przejaskrawią i zdemonizują pewne
tematy (np. dotyczące „dziury ozonowej”, czy też problemu z nadprodukcją CO2 itd.). Jak już w telewizji,
radio, prasie i internecie masoni wytworzą psychozę strachu przed zagrożeniami ze strony chorobotwórczych
drobnoustrojów (np. wirusów, bakterii etc.) i/lub ze strony natury / przyrody (może to być również strach
przed kometami i asteroidami), to wtedy masoni zjednoczą cały Świat wokół tego sztucznie wykreowanego
problemu i powiedzą, iż globalne problemy można rozwiązać tylko w sposób globalny i skoordynowany, a to
może zapewnić tylko jeden światowy rząd i jeden światowy władca. Pamiętajcie jednak, że jeśli się to
dokona, to tym władcą będzie człowiek - bestia, czyli antychryst, który na początku swojej publicznej
działalności będzie udawał skromnego, prawego, konserwatywnego, prorodzinnego, dobrego i pobożnego wręcz świętego, a prawdziwe swe oblicze pokaże dopiero wtedy, gdy obejmie ster światowych rządów.
Pamiętajcie również i o tym, iż część katastrof naturalnych, plag, chorób i klęsk żywiołowych, które dotkną
Ziemię, będzie w rzeczywistości ostrzeżeniem pochodzącym od Boga Wszechmogącego, które należy
odczytywać jako apel / wezwanie skierowane do ludzi, aby nawracali się i zaprzestali grzeszenia, bo bliskie
jest Królestwo Boże i Sąd Ostateczny. Masoni przeinaczą jednak źródło pochodzenia części tych znaków i
kłamliwie powiedzą Wam (za pośrednictwem różnych pseudoekspertów, którzy będą wymądrzać się w
prasie, radio, Internecie, telewizji itd.), iż nie są to żadne sygnały dawane przez Boga, lecz jest to skutek
zniszczenia środowiska naturalnego przez człowieka i zachwiania równowagi w przyrodzie.
Mając na uwadze powyższe, pamiętajcie zawsze i wszędzie, że cokolwiek byście, w najbliższych
miesiącach i latach, zobaczyli w telewizji lub na niebie, cokolwiek mówiłoby się Wam w radio i cokolwiek
przeczytalibyście w gazetach, to Wy zawsze WIERZCIE TYLKO I WYŁĄCZNIE W JEZUSA
CHRYSTUSA I JEGO IMIENIA WZYWAJCIE NA POMOC!!! To, co niebawem zobaczycie i usłyszycie,
wywróci cały Wasz światopogląd i system wierzeń do „góry nogami”. Nie będziecie wiedzieli, co jest
prawdą, a co fałszem. Będziecie „głupieć” i tracić rozum. Będziecie w totalnym szoku i nie będziecie
wiedzieć, komu wierzyć, a komu nie. Będąc bliskim obłędu, będziecie na granicy samobójstwa. Rozumiem
Was doskonale i wyobrażam sobie Wasz przyszły ból i Wasze przerażenie oraz zagubienie. Niemniej jednak,
jak już te czasy przyjdą, a stanie się to lada moment, to Wy pamiętajcie tylko o jednym, a mianowicie o tym,
iż to PAN JEZUS CHRYSTUS jest Waszym zbawieniem, drogą, ostoją, prawdą i fundamentem. Tylko Jemu i
Jego Słowom macie wierzyć oraz ufać i tylko On Was zbawi i uratuje. TYLKO I WYŁĄCZNIE ON i nikt
inny. Do Niego się módlcie, do Niego uciekajcie i u Niego ratunku szukajcie i Jego Imienia, na pomoc,
wzywajcie!!! Cokolwiek dziwnego i zaskakującego mówiłyby Wam ludzie i demony, nawet gdyby to, z
pozoru, brzmiało mądrze, naukowo i racjonalnie – Wy mówicie tak: „idź precz szatanie, kłamco, oszuście i
zwodzicielu całej ludzkości. Idź precz wraz ze swoimi zakłamanymi sługami, gdyż jedyną Prawdą jest Ta,
która pochodzi od Pana Jezusa Chrystusa”. Umiłowani moi, uchwyćcie się stóp Pana Jezusa Chrystusa,
mocno je trzymajcie i proście Go o ratunek, gdyż TYLKO i WYŁĄCZNIE ON MOŻE OCALIĆ WASZE
CIAŁA i DUSZE i absolutnie nikt inny. Zapamiętajcie to sobie, raz na zawsze – Jezus, Jezus i tylko Jezus się
liczy i nikt inny!!! On Jest jedyną Wszą nadzieją, obroną i tarczą, a droga do prawdy i Prawdziwego Boga
Ojca Wszechmogącego i Jedynego wiedzie tylko i wyłącznie przez Niego i nikogo innego!!! Żaden kłamliwy
str. 43

kosmita (demon) Wam nie pomoże i nic Wam dobrego nie da, a jeśli już, to jego dary (np. uzdrowienia) będą
krótkotrwałe i tylko z pozoru dobre, a zapłacicie za nie krocie, gdyż kosztować to Was będzie DUSZE –
Wasze i Waszych Dzieci/Rodzin. Pamiętajcie, ci którzy skuszą się na cudeńka techniczne
kosmitów/demonów i ich lekcje ezoteryki, parapsychologii, magii, wróżbiarstwa, energoterapii, medytacji,
jogi, energii kosmosu i inne brednie, zostaną oddani we władanie szatanowi, a on zaciągnie ich do swojego
jałowego, strasznego i odrażającego królestwa na wieczne męki. Podległość szatanowi, w jego odrażającym
świecie, to piekło w najczystszej postaci, a zważywszy, że moja i Wasze dusze są nieśmiertelne, takie męki
będą trwać po kres czasu. Napisałem Wam już, kto jest kim we Wszechświecie i w jego wymiarach, a więc
wybierajcie - do kogo chcecie iść, do zdrajcy szatana (zwykłej istoty stworzonej, która jest niewiele
mądrzejsza i silniejsza od nas - ludzi) i do jego kosmitów (demonów), czy do naszego Zbawiciela - Pana
Jezusa Chrystusa, Który zaprowadzi Was prosto do Boga Ojca Wszechmogącego i Jedynego – Prawdziwego
Pana, Boga i Stworzyciela Wszystkich Wymiarów i Czasów, Wszelkich Praw Nauki/Natury oraz Materii i
Antymaterii, jak również Stworzyciela Życia, Dusz i Światłości? Dla mnie wybór jest oczywisty, a i dla Was,
o ile nie jesteście upośledzeni intelektualnie lub niedorozwinięci umysłowo, powinien takim być. Na
zakończenie tego wątku, przypomnę Wam, jeszcze raz, iż Pan Bóg Nasz Jedyny (Prawdziwy Bóg Ojciec
Wszechmogący i Jedyny) Stworzyciel Wszechświatów i Jedyny Bóg dał, w absolutne władanie, całkowite
posiadanie i jednoosobowy zarząd, cały Kosmos, całe Uniwersum i wszystkie Wszechświaty oraz ich
wymiary, jak również wszystkie alternatywne rzeczywistości, Swojemu Boskiemu Synowi Jezusowi
Chrystusowi, co potwierdzają np. słowa Św. Pawła Apostoła zawarte w Liście do Filipian (Nowy Testament)
w rozdziale 2, w wersach 9-11, gdzie czytamy (cytuję): „Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i
darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i
ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga
Ojca”. Tym samym, nie wierzcie w jakieś brednie i bajki, że przylecą jacyś dobrzy kosmici, z jakiejś odległej
galaktyki lub gwiazdozbioru i pomogą ludzkości na drodze rozwoju cywilizacyjno – duchowo –
ekonomiczno – społecznego, bo jest to kłamstwo, „kit” wciskany miłośnikom fantastyki naukowej, ateistom,
ewolucjonistom, panteistom, zwolennikom ruchów / religii New Age i innym, którzy nie stworzyli sobie
jeszcze własnej koncepcji / wizji Boga i Wszechświata.

Punkt 12
Gotówka, a NWO
Kochani moi, uzupełniając jeszcze wątek trzymania wszelkich oszczędności w domu lub, w sobie
tylko znanych, skrytkach, w fizycznej gotówce (w prawdziwych papierowych banknotach i metalowych
monetach), a nie w bankach, w postaci wirtualnych zapisów komputerowych na rachunkach rozliczeniowo –
oszczędnościowych, pragnę Was ostrzec, abyście swoich oszczędności (niezależnie od tego, w jakiej walucie
je przechowujecie) nigdy nie trzymali w banknotach o wysokich nominałach, gdyż, w każdej chwili, rządy
państw mogą je unieważnić specjalną ustawą, czy też zwykłym rozporządzeniem, mówiąc Wam obłudnie, iż
robią to w celu walki z „szarą strefą”, spekulantami i mafią oraz terrorystami, którzy używają dużych
nominałów do tzw. „prania brudnych pieniędzy”, przemytu dewiz i finansowania „syndykatów zbrodni”, tak,
jak ostatnio zrobił to rząd Indii, który unieważnił, jednego dnia, wszystkie wysokie nominały o wartości 500
i 1.000 rupii. Dlatego też, Wy, swoje oszczędności lokujcie (niezależnie od waluty, w jakiej je trzymacie) w
banknotach o maksymalnej wartości nominalnej 50, a najlepiej w 10-kach i 20-kach, gdyż wtedy unikniecie
przykrej i nagłej (niezapowiedzianej) akcji rządowej w postaci odgórnego unieważnienia i wycofania z
obiegu gospodarczego, przez władze, banknotów o wysokiej wartości. Pamiętajcie o tym ostrzeżeniu zawsze
i prewencyjnie (już od dzisiaj) chrońcie Swoje oszczędności, w wyżej wymieniony sposób, przed
pozbawieniem ich Was przez zachłanne rządy, które są na usługach masonerii, iluminatów, lichwiarzy i
banksterów. I jeszcze jedno, pamiętajcie proszę, iż większość banków centralnych, wszystkich liczących się
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państw, cyklicznie, co jakieś kilkanaście lat, wymienia stare wzory / stare serie banknotów na nowe, które
mają lepsze zabezpieczenia przed fałszerzami pieniędzy. Nowe banknoty zazwyczaj mają również inną szatę
graficzną i kolorystykę oraz wzornictwo i motywy przewodnie / tematykę obrazu. Po takiej wymianie, stare
banknoty są w równoległym obiegu razem z nowymi tylko przez okres przejściowy, który trwa zazwyczaj
tylko kilka lat – później banknoty starej serii nadają się tylko do wyrzucania. Tym samym, proszę Was,
abyście regularnie (przynajmniej raz w roku) sprawdzali w kantorach, bankach lub w Internecie, czy
posiadane przez Was oszczędności są zrobione w banknotach, które są jeszcze w obiegu i czy nie pojawiły
się już ich „następcy”, aby móc je w porę, i bez straty dla siebie, wymienić na banknoty o nowym wzorze. I
tak, dla przykładu, na lata 2016-2019, Szwajcara zaplanowała wymianę swoich dotychczasowych banknotów
na banknoty o nowej szacie graficznej i najpierw zostaną wymienione banknoty o nominale 50 CHF (w 2016
roku), później banknoty o nominale 20 CHF i 10 CHF (w 2017 roku) i tak dalej, aż do wymiany wszystkich
nominałów. Dlatego też, każdy z Was, kto ma swoje oszczędności w starych frankach szwajcarskich
powinien je zacząć stopniowo wymieniać na banknoty o nowym wzorze. Proszę pamiętać, iż dolarów USD,
euro, funtów szterlingów i reszty walut, w których trzyma się zazwyczaj oszczędności, taka wymiana
również, co jakiś czas, dotyczy.

Punkt 13
Śmiertelna pułapka „Dochodu Podstawowego Gwarantowanego” w Nowym Porządku Świata
Kochani, niedługo zapewne usłyszycie, iż na Świecie trzeba wprowadzić, dla wszystkich
mieszkańców Ziemi, tzw. „podstawowy i gwarantowany dochód minimalny”, co będzie się równało temu, iż
każdy mieszkaniec naszego Globu, niezależnie od swojego wieku, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji
zawodowych, stanu zdrowia, statusu materialnego i pochodzenia, będzie otrzymywał, co miesiąc lub co
tydzień, na swoje konto bankowe, pewną kwotę (pensję socjalno - egzystencjonalną) np. o równowartości
dzisiejszych 4.000 zł. i to niezależnie od tego, czy będzie pracował, czy też nie. Już teraz pilotażowo testuje
się tego typu rozwiązania (w wybranych miastach i regionach różnych państw) na tzw. „mikromodelach
ekonomicznych”. Rządzący, chcąc przekonać parlamenty do powszechnego wdrożenia w życie tego
rozwiązania, używają argumentów, że przecież w przyszłości wszelkie prace i obowiązki przejmą (za ludzi)
roboty, cyborgi, androidy, maszyny i komputery, a tym samym ludzie nie będą mieli, gdzie i jak zarobić, a
muszą przecież z czegoś żyć. Wpadli więc na pomysł, że pieniądze będą rozdawane każdemu za nic, aby
ludzkość nie popadła w ubóstwo, a ludzie nie buntowali się przeciwko rządzącym oraz nie wszczynali
rewolucji. Na „pierwszy rzut oka” takie rozwiązanie wydaje się być dobrym, słusznym, sprawiedliwym,
zbawiennym i, ze wszech miar, chwalebnym, niemniej jednak, po głębszej analizie tego zagadnienia, łatwo
dostrzec, iż jest to zwykła pułapka, którą (lada moment) zbrodniczy i globalny rząd NWO zastawi sprytnie i
perfidnie na nas wszystkich. Pomyślcie bowiem – na początku fajnie będzie brać pieniądze za nic i nic nie
robić, po prostu chciałoby się rzec: „istny Raj na Ziemi”, niemniej jednak, to spowoduje, iż Wy i Wasze
dzieci staniecie się zwykłymi Ferdynandami Kiepskimi z kiczowatego serialu, który był i/lub nadal jest
emitowany na programach „niskich lotów” w rodzaju Polsatu i TV4, tj. rozleniwicie się i staniecie się
uzależnionymi od cudzych pieniędzy, tj. od w/w. stałej zapomogi, a zarazem przestaniecie się uczyć,
zdobywać zawód, podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, uczęszczać na różne prorozwojowe szkolenia i
kursy doskonalenia zawodowego itp., bo po co się wysilać, uczyć i pracować, skoro i tak „forsa” będzie stale
płynąć? Ja, powiem Wam jednak - po co?, a no po to, abyście się nie uzależnili od tych rozdawanych, „na
prawo i lewo”, pieniędzy i mieli zawsze, w zanadrzu, jakiś fach w ręku, inne źródło utrzymania i jakieś
praktyczne umiejętności, które (w razie czego) pozwolą Wam podjąć pracę i zarabiać, a tym samym, pozwolą
Wam przeżyć i utrzymać Rodziny. Nie wszystko da się bowiem zastąpić robotami i zawsze pozostaną sektory
gospodarki, które będą wymagały elastycznego i kreatywnego ludzkiego myślenia. Posiadanie
wykształcenia, „fachu w ręku” i jakichkolwiek umiejętności pracowniczych / zawodowych będzie dla Was
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szczególnie ważne, gdy bandyci z rządu NWO odetną Wam to darmowe źródło rozdawanych pieniędzy np. w
przypadku, gdy nie będziecie chcieli dać sobie wszczepić czipa płatniczego (znaku bestii) pod skórę lub na
skórę. Ludzie, których jedynym źródłem dochodu będzie właśnie (wyżej wymieniony) powszechny,
podstawowy i gwarantowany dochód minimalny, będą zmuszeni przez rządzących do tego, aby przyjęli czip
- „znak bestii”, gdyż, w przeciwnym razie, rządzący zabiorą im w/w. „rentę socjalną”, która będzie dla nich
jedynym źródłem utrzymania, a nie posiadając żadnych praktycznych umiejętności i zawodu, nie będą w
stanie nigdzie dorobić, aby zarobić na swoje oraz swoich rodzin utrzymanie i przeżyć. Ci mądrzy natomiast
(posiadający jakiś zawód i/lub umiejętności i/lub wiedzę) poradzą sobie bez tych belzebubich zasiłków
(srebrników) i sami zaczną zarabiać na siebie, a tym samym, łatwiej im będzie stawić opór rządowi NWO i
nie przyjąć w/w. demonicznego czipa. Proszę, pamiętajcie więc, aby nigdy „nie osiąść na laurach” i
zabezpieczyć byt Swój i Swojej Rodziny poprzez zdobycie praktycznych umiejętności, zawodu i wiedzy,
które (w każdej chwili) pozwolą Wam na podjęcie pracy i na zarabianie na chleb. Na marginesie dodam, że,
jak już wszyscy będą oczipowani, to (według mnie) rząd NWO i tak zabierze Wam te „stałe zasiłki
gwarantowane”, które niebawem Wam da, gdyż będąc sterowanymi i kontrolowanymi przez czipy (znak
bestii), będziecie, siłą rzeczy, zmuszeni tyrać bez szemrania i natychmiast wykonywać wszelkie ich rozkazy,
jak niewolnicy i nie będzie już potrzeby dofinansowywania Waszego bytu, abyście mogli godnie żyć. Po co
Wasi zarządcy z NWO mieliby to dalej robić, skoro nie będzie już wtedy na Świecie nikogo, kto mógłby ich
do tego przymusić, a jednocześnie szkoda będzie im marnować na Was każdego grosza, tak, jak nazistom
było szkoda marnować jedzenie na więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, którzy wykonywali dla
nich niewolniczą pracę do samego swojego końca, którym była śmierć w komorze gazowej lub z głodu,
chorób, zimna i wycieńczenia organizmu. Zaczipowanym wystarczy przecież dać, jak to robi się względem
zniewolonego i niewykształconego pospólstwa, miskę ryżu, a i tak będą „zasuwać” ponad swoje siły, jak
galernicy poganiani batem. Tym samym, nie ma co łaszczyć się i wnioskować (wyciągać rękę) po w/w.
„dochód gwarantowany” i zaprzedać za niego, poprzez przyjęcie czipa, swoją duszę diabłu, gdyż i tak
(według mnie) zostanie on zlikwidowany niemalże zaraz po jego powszechnym wprowadzeniu.

Punkt 14
Leczenie nowotworów
W tym miejscu (być może komuś się to przyda), podaję przepis na kurację wspomagającą leczenie
raka. Receptura ta została przekazana przez prawosławnego proroka Wiaczesława Kraszennikowa
(Prawosławie także jest wyznaniem Religii Chrześcijańskiej – tak, jak i Katolicyzm). O tym małym profecie,
który był Rosjaninem napiszę tylko tyle, iż objawienia zaczął on mieć w wieku 5,5 lat, a w wieku lat 11, tj. w
dniu 17.03.1993r. zmarł właśnie na nowotwór złośliwy. Mały „Święty” zmarł ponieważ nie chciał poddać się
leczeniu onkologicznemu, transfuzji krwi, ani też jakiejkolwiek innej kuracji, gdyż chciał być już z Panem
Bogiem Ojcem Wszechmogącym i Jedynym, a tym samym wszystko pozostawił w Jego Świętych Rękach i
w Jego Świętej Woli. Nie wiem na ile jest skuteczna ta terapia, gdyż dzięki Opatrzności Bożej, jeszcze nie
musiałem z niej korzystać, ale jeśli nie pomoże, to raczej na pewno Państwu nie zaszkodzi: „Przy każdym
rodzaju raka należy stosować sok z jaskółczego ziela (glistnika, ros. – чистотела). Podczas suszenia ziele
traci bowiem prawie wszystkie swoje właściwości lecznicze, dlatego też należy robić z niego sok, a nie susz.
Ścięte w czasie kwitnienia zioło jaskółczego ziela, którego nie wolno myć, należy następnie przepuścić przez
maszynkę do mięsa, wyciskarkę soku lub sokowirówkę. W dalszej kolejności, tak uzyskany sok należy
samemu przefiltrować przez gazę. Sok należy przechowywać w lodówce. Jeżeli później na jego powierzchni
pojawi się pleśń, można ją ostrożnie usunąć i soku używać nadal - gdy sok nie jest gęsty, ciągnący się, to
znaczy, że w dalszym ciągu jest dobry. Po wyciśnięciu i przefiltrowaniu soku należy go samemu wlać do
szklanego i ciemnego naczynia, szczelnie zamknąć i wstawić do lodówki. Soku niczym nie wolno
rozcieńczać. W lodówce może on stać 2-3 lata. Zażywać po 5 – 7 kropli na łyżkę wody, na noc przez 10 dni.
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Następnie należy przerwać kurację sokiem na 10 dni. Wszystko powtórzyć 3 razy. Po zakończeniu cyklu
odczekać 30 dni i jeśli nie będzie widocznej poprawy wszystko powtórzyć jeszcze raz od początku. Proszę
pamiętać, że jaskółcze ziele, to zioło trujące i niekiedy może od tego boleć głowa i trochę może pogorszyć
się Państwu wzrok, ale są to zjawiska przejściowe, a wzrok po zakończonej kuracji powróci do pełnej
sprawności i bóle głowy znikną. Z uwagi na to, iż przedmiotowy sok jest toksyną, nie należy przekraczać
wyżej wymienionej dawki. Są dwa warianty leczenia jaskółczym zielem: albo przyrządza się z niego sok,
albo też od wiosny do późnej jesieni (do śniegów) zjada się niewielki listek jaskółczego ziela dziennie. Sok z
jaskółczego ziela należy wyciskać w czasie jego kwitnienia, ponieważ ma ono wtedy najsilniejsze działanie
lecznicze. Kiedy jest rak skóry – to chorą skórę smaruje się po prostu sokiem z jaskółczego ziela.
Wiaczesław (Sławik) mówił, że podczas leczenia wszystkich chorób należy koniecznie pić codziennie
święconą wodę - po 1 łyżeczce od herbaty i świętym olejem na noc robić Krzyżyk na piersi, w miejscu, gdzie
znajduje się serce. Ale przed tym, należy wpierw odmówić modlitwy „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” oraz
złożyć tzw. ziemski ukłon (do samej ziemi). Wszystko to należy robić w ciągu 40 dni, wtedy leczenie będzie
szybsze i lepsze. Zioła do leczenia należy zbierać samemu lub przez kogoś bliskiego, kochającego nas i
podczas zbierania ziół należy obowiązkowo się modlić (odmawiać modlitwy, jakie tylko znamy). Zioła
należy zbierać w czystych miejscach. Nie wolno zbierać ziół obok zbiorników wodnych, należy je zbierać w
dość dużej odległości od nich (minimum 20 metrów). Nie zbiera się ziół nad brzegami jezior i rzek.
Zebranych ziół nie myć i nie zbierać ich bezpośrednio po deszczu. Na tym samym miejscu, nie wolno zbierać
ziół co roku. Powinno się odczekać, co najmniej kilka lat. Jeżeli ścięło się krzak, to dopiero po kilku latach
znów będzie można z niego ściąć liście i łodygi. Sławik mówił, że inaczej uzyskuje się po prostu zwykłe
trujące zioło, które w ogóle nie leczy”.
Według mnie, warto również spróbować kuracji polegającej na spożywaniu pysznych owoców, które
w smaku przypominają bitą śmietanę, tzw. „jabłek cukrowych”, które pochodzą z drzew, rosnących w
południowo i środkowoamerykańskich lasach, o nazwie: „flaszowiec łuskowaty” lub „flaszowiec
peruwiański” (Annona muricata / Annona cherimola), a zwane są również: „graviola”, „sugar apple”,
„custard aple”, „guanabana”, ewentualnie: „cherimoya”, co należy wymawiać jako: „czerymodzia”, gdyż
medyczne działanie tych owoców jest równie silne, w walce z nowotworami złośliwymi, co chemioterapia, a
jednocześnie nie niesie ono, za sobą, żadnych niepożądanych skutków ubocznych. Zgodnie z tzw.
„przeciekiem”, firmy farmaceutyczne o fenomenalnych właściwościach leczniczych w/w. owocu wiedzą już
od około roku 2010, ale z uwagi na fakt, iż im zależy, tak naprawę, na długotrwałym i kosztownym leczeniu
pacjentów, bo z tego mają kolosalne zyski, a nie na szybkim i tanim ich uzdrawianiu, odkrycia na temat
sukcesów „graviola” w walce z nowotworami nie podano nigdy do publicznej wiadomości. W Polsce trudno
jest kupić te owoce, ale czasami można je dostać, a więc sprawdźcie Sobie, w Internecie, jak one wyglądają,
a następnie szukajcie ich Państwo w różnych sieciach handlowych i pod różnymi nazwami, gdyż (z racji
rzadkość występowania tego owocu w naszym Kraju) nie dorobiło się ono jeszcze ogólnorozpoznawalnej i
powszechnej nazwy w języku polskim. Możecie je Państwo również kupić w Niemczech, Anglii i innych
krajach zachodnio i południowoeuropejskich, gdzie jest ono łatwo dostępne.
Jednocześnie informuję i ostrzegam, że przed przystąpieniem do stosowania w/w. kuracji, należy ten
fakt skonsultować z lekarzem prowadzącym. Ponadto, przy stosowaniu ziołolecznictwa, absolutnie nie wolno
Państwu rezygnować ze środków farmakologicznych, chemioterapii i innych zabiegów, które zlecą Wam
lekarze medycyny. Leczenie ziołami ma przyśpieszać kurację i rekonwalescencję oraz wspomagać
współczesną medycynę, a nie ją eliminować lub zastępować.
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Punkt 15
Przygotowanie materialne do przetrwania Apokalipsy (porady ekonomiczne i medyczne)
Gdy dojdzie, za sprawą islamistów, do tzw. "Chłosty Bożej", to, w momencie, kiedy na Zachodzie,
Południu oraz na Północy Europy (na początku we Francji, w Niemczech, Belgii, Włoszech, Hiszpanii,
Norwegii i Szwecji) nastąpią pierwsze zamachy terrorystyczne, które poprzedzą pandemię oraz wybuch
krwawych zamieszek i rewolt z udziałem muzułmanów i lewicowych anarchistów, proszę natychmiast, w
trybie pilnym, wycofać (nie czekając na eskalację, tj. nie czekając na nasilenie się konfliktu na Zachodzie)
wszelką gotówkę z banków (upadną one w pierwszej kolejności) i trzymać ją w domu, w przysłowiowej
skarpecie. Jednocześnie, olbrzymią część tych pieniędzy należy wtedy, bez zbędnej zwłoki (błyskawicznie),
zamienić na sztabki złota i srebra inwestycyjnego, złote i srebrne monety bulionowe, waluty obce, w których
posiadacie Państwo wszelkiego rodzaju kredyty i inne zobowiązania finansowe (najczęściej będą to franki
szwajcarskie – CHF) oraz na newralgiczne towary, które w przyszłości będą deficytowe i będą kosztować
fortunę, tj. takie towary, które stanowią o podstawie egzystencji, a nie o zbytku i fanaberii, a więc:
konserwowaną żywność (w słoikach lub puszkach), suchary oraz suszone artykuły spożywcze, olej jadalny,
sól, cukier, po kilka dużych worków mąki, kaszy, ryżu, fasoli itd., parę worków różnych rodzajów zbóż na
zasiew oraz kilkadziesiąt torebek nasion różnych warzyw do wysiewu gruntowego (ten materiał siewny,
magazynowany w suchym i ciemnym miejscu, może być tak trzymany nawet przez kilka lat), butelkowaną gazowaną wodę, przenośny piecyk metalowy na drewno/węgiel typu „koza” wraz z kilkoma metrami
metalowej rury do odprowadzania dymu – nawet taki tani i zwykły za 150 - 200 zł i to nawet wtedy, a raczej
zwłaszcza wtedy, gdy mieszkacie w bloku, zapałki, zapalniczki, zwykłe, żarnikowe żarówki (starego typu, tj.
takie, jakich powszechnie kiedyś używaliśmy, zanim UE wprowadziła nam, na siłę, tzw. energooszczędne
żarówki świetlówkowe i ledowe), lekarstwa, przede wszystkim, wykrztuśne ACC Optima oraz
przeciwzapalno-przeciwbólowo-przeciwgorączkowe (najlepiej Metafen o szerokim spektrum działania, ale
może też być: Ibuprofen, Ibuprom, Mig, Ibum, Nurofen, Polopiryna, Aspiryna, Etopiryna, Paracetamol,
Apap, Codipar, Panadol, Efferalgan itd.) w tabletkach dla dorosłych i w syropie dla małych dzieci. Robiąc
zapasy tych leków, należy jednak pamiętać, że zdarzają się sytuacje, iż leki oparte na samym tylko
paracetamolu (np. Apap, Paracetamol, Codipar, Panadol, Efferalgan itp.) lub oparte tylko na samym
ibuprofenie (np. Ibuprom, Ibum, Mig, Nurofen itp.), gdy są podawane oddzielnie, nie „zbijają”, u co
niektórych ludzi, szybko oraz skutecznie gorączki, co może grozić nawet ich śmiercią, i wtedy, aby
zadziałały poprawnie, trzeba je pomieszać, to znaczy - należy zrobić z nich metafen (mieszankę
paracetamolowo-ibuprofenową), gdyż taka mieszkanka ma o wiele większe właściwości przeciwgorączkowe
i jest o wiele bardziej skuteczna niż każdy z tych leków stosowany osobno. Pamiętać jednak należy, że jeśli
(np. na dorosłego człowieka) pełna / jednorazowa dawka leków zawierających ibuprofen wynosi 400 mg, a
jednorazowa / pełna dawka leków opartych na paracetamolu wynosi 1.000 mg, to mieszanka tych obydwu
farmaceutyków (metafenu) w pełnej dawce jednorazowej, na dorosłego człowieka, powinna być
odpowiednio mniejsza i wynosić powinna łącznie 700 mg (maksymalnie 200 mg ibuprofenu + maksymalnie
500 mg paracetamolu). Natomiast w stosunku do dzieci, dawkę tę, jak każdego innego leku, należy
zmniejszyć proporcjonalnie do ich wagi (masy ciała), o czym szerzej napiszę Wam później. Ponadto,
powinniście Sobie zacząć kupować (w dużych ilościach) na zapas: antybiotyki (różne rodzaje – dla dzieci i
dla dorosłych) oraz specyfiki odkażające (np. jodyna, rywanol, spirytus, woda utleniona itd.) i antywirusowo
- uodparniające np. Groprinosin, Neosine, Eloprine lub inne, oparte na Inosinum Pranobexum (w tabletkach
dla dorosłych i w syropie dla małych dzieci), leki antygrzybowe (np. Orungal, Diflucan, Clotrimazol,
Pimafucin, Lamisil, Canesten itp.), rozkurczowe (np. No-spa, Deespa itd.), na stany zapalne gardła i jamy
ustnej (np. Chlorchinaldin) i na bardzo bolesne zapalenia pęcherza (np. Furagina / Neofuragina / Furaginum
/ DaFurag Max) oraz jakieś priobotyki (np. LacidoBaby dla dzieci, a dla dorosłych: Colosan, Dicoflor,
Biopron itd.), na niestrawność i trawienie (np. Raphacholin C oraz Proliver), nie zapomnijcie również o
lekach przeciw wzdęciom i na kolki - np. Espumisan dla dorosłych i Bobotic (najlepszy) dla niemowląt.
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Dodatkowo zróbcie Sobie zapas podstawowych witamin: B, C i D i mikroelementów / minerałów (zwłaszcza
magnezu) oraz kupcie Sobie książkę na temat udzielania pierwszej pomocy (reanimacji, resuscytacji,
tamowania krwotoków, opatrywania ran itp.), a ponadto, zróbcie zapas następujących rzeczy: koks, węgiel i
drewno opałowe, a w metalowych beczkach i/lub w kanistrach: benzyna, nafta oraz zimowy olej napędowy
(zimowy ON), tj. paliwo do diesel’i, które nie żeluje się w minusowych temperaturach, a jeśli macie ropę
letnią, to należy dokupić do niej preparat zapobiegający wytrącaniu się parafiny (np. niedrogi depresator z
polskiej firmy o nazwie „Organika S.A.”), który zapobiega galaretowieniu się oleju napędowego podczas
mrozów, dodatkowo powinniście kupić sobie kilka butli gazowych z propan-butanem i turystycznym
palnikiem oraz promiennikiem grzewczym do nich, nici (w tym i takie bardzo grube oraz mocne - dratwy),
igły różnej wielkości, w tym ze 3 stalowe igły do nici typu dratwa, a ponadto, dobrej jakości nożyczki, spory
zapas gazy i bandaży do opatrunków - różnych rodzajów, bardzo ciepłe buty, gęsto / ściśle uszyte wełniane
skarpety, czapki (najlepiej uszatki), arktyczne rękawice i ubrania oraz kalesony, grube koce (najlepiej
wełniane). Ponadto, folie termiczne, zwane także „kocami termicznymi” (zapobiegające wyziębieniu ciała)
powszechnie używane obecnie przez straż pożarną, policję i ratowników medycznych. Foliami takimi, w
czasie bardzo silnych mrozów, które w najbliższych latach nastaną w ramach tzw. „zimy ponuklearnej”,
należy okręcać (na ubranie) całe ciało, tj. łącznie z butami i czapkami. Nie jest to drogi zakup, gdyż jedna
folia termiczna kosztuje około 5 złotych, a jest bardzo, ale to naprawdę bardzo przydatna, nawet w czasach
dobrobytu i, tak naprawdę, powinna ona znajdować się zawsze i u każdego, po ok. 10 sztuk w każdym
miejscu, w którym często przebywacie, tj. 10 sztuk w domu, 10 sztuk w miejscu pracy, 10 sztuk na działce
oraz 10 sztuk w samochodzie itd. Pamiętajcie przy tym, że, aby ogrzać ciało, należy srebrną stronę folii
termicznej (koca termicznego) skierować do środka, tj. przyłożyć do ciała lub na ubranie, a złotą stronę na
zewnątrz / na dwór. Natomiast, w przypadkach odwrotnych, tj. w przypadku, gdy folię termiczną będziemy
chcieli użyć, aby zabezpieczyć się przed upałami i promieniami słońca, to srebrną stronę folii kierujemy na
zewnątrz, w kierunku słońca, a złotą stronę folii w kierunku do ciała i ubrania. Oprócz tego należy
zmagazynować: kilkanaście - kilkadziesiąt litrów czystego spirytusu lub kilkakrotnie przedestylowanego (dla
wzmocnienia zawartości alkoholu) bimbru, który posłuży Wam do dezynfekcji ran oraz do zapłonu przy
stawianiu baniek medycznych, które będziecie musieli stawiać w celu wyleczenia zapalenia płuc, oskrzeli,
krtani/gardła i innych stanów zapalnych. Jednocześnie, już dzisiaj, nauczcie się stawiać w/w. bańki ogniowe,
bo istotnym jest tu umiejętność przecierania (smarowania) ich, od wewnątrz, mocnym (dającym się zapalić)
alkoholem – bezpośrednio przed zabiegiem ich stawania oraz umiejętność sporządzania sobie, z cienkiego
drutu i waty lub bawełnianej szmatki, tzw. „minipochodni”, którą należy nasączyć spirytusem, denaturatem
lub bimbrem i podpalić, a następnie wkładać do środka każdej bańki, na sekundę, bezpośrednio przed
przyłożeniem jej do skóry chorego, powodując wypalenie się, w bańce, powietrza (tlenu) i powstanie
podciśnienia, które spowoduje, iż bańka zassie skórę pacjenta. W jakich miejscach ciała i na jak długo należy
stawiać pacjentowi bańki? - jest to opisane w instrukcji, która jest dodawana do pudełka przy zakupie
nowych baniek. Jeśli macie Państwo stare bańki, to taką instrukcję należy sobie pobrać z Internetu, ale należy
zrobić to już, tj. bez zbędnej zwłoki, gdyż niebawem Internet też „padnie”. Najlepiej jednak będzie, gdy (po
zakupie przez Was baniek np. w aptece) pokaże Wam ktoś starszy i doświadczony, jak powinno się ich
prawidłowo używać. Ponadto, musicie kupić Sobie: 4 zwykłe termometry (starego typu) do mierzenia
gorączki, tj. 2 rtęciowe i 2 alkoholowe (nie mogą to być bowiem elektroniczne termometry na baterie),
komplet szklanych baniek medycznych (bezogniowych na pompkę podciśnieniową) oraz, dodatkowo,
komplet takich baniek medycznych, jakie stawiały nasze babcie, tj. baniek ogniowych. Jeśli, z jakichś
irracjonalnych przyczyn, nie kupicie Sobie teraz (przezornie) w/w. baniek na zapas, to w przyszłości, z
konieczności, zastąpcie je glinianymi, szklanymi, fajansowymi lub nawet metalowymi kubkami, ewentualnie
małymi słoiczkami o jak najgrubszych i jak najbardziej tępych obrzeżach np. słoikami po musztardzie, gdyż
słoiki o cienkich, a tym samym ostrych, szyjkach mogą poprzecinać skórę osoby, której będziecie stawiać
takie prowizoryczne substytuty (zamienniki) baniek. Powinniście, już teraz, zaopatrzyć się także w śpiwory o
maksymalnie dużym współczynniku mrozoodporności, porządny, duży (wiatro, mrozo i deszczoodporny)
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namiot, solidne karimaty, 2 bardzo duże i porządne plecaki turystyczne, dużą, średnią i małą siekierę, ze 3
osełki (ostrzałki) do noży, ręczną piłę do drewna typu "moja - moja" (2 szt. o długości ok. 1 metra każda),
małą, ręczną piłkę do drewna i drugą do metalu wraz z kilkoma zapasowymi brzeszczotami do nich oraz
kombinerki i obcęgi - przydadzą się one Wam nie tylko do majsterkowania i do dokonywania napraw
różnych sprzętów, ale także do wyrywania bolących zębów, gdyż dostęp do usług dentystycznych i
stomatologicznych będzie niebawem mocno utrudniony lub będzie on wręcz niemożliwy, a każdy (kogo
kiedykolwiek bolał ząb i „wył” z tego powodu) wie, jak straszne jest to cierpienie i że dałby sobie wtedy
wyrwać nawet wszystkie zęby ze szczęki, aby tylko się go pozbyć). Innymi słowy, czym usuniecie bolący
ząb, jeśli nie będziecie mieć kombinerek i/lub obcęgów? – kamieniem go wybijecie? – bez żartów, proszę. Z
tej samej przyczyny, ci którzy już cierpią lub potencjalnie mogą w przyszłości zacząć mieć problemy z
bruksizmem, tj. ze zgrzytaniem zębami w czasie snu i/lub zaciskaniem szczęk, w sposób niekontrolowany
oraz nieświadomy, z siłą powodującą pękanie zębów, powinni sobie kupić, na zapas, w aptece lub przez
Internet, przynajmniej kilka sztuk silikonowych, termokurczliwych nakładek relaksacyjnych, które obecnie
służą głównie do kosmetycznego wybielania zębów przy pomocy specjalnych żeli (kosztują po kilka złotych
za sztukę), gdyż doskonale sprawdzą się one również podczas snu, jako amortyzatory / ochraniacze
zabezpieczające Wasze zęby przed nadmiernym ścieraniem się oraz przed ich bolesnym popękaniem. Taką
nakładkę należy zamoczyć we wrzątku i trzymać ją w nim, aż silikon zwiotczeje i stanie się plastyczny, a
następnie należy wyjąć ją z gorącej wody, włożyć ją do ust i palcami docisnąć oraz dopasować nakładkę do
zębów i dziąseł w dolnej lub górnej szczęce. Jednocześnie należy, przy pomocy warg i policzków, odsysać
powietrze z jamy ustnej do czasu, aż silikonowa nakładka samoistnie zastygnie w buzi zachowując dokładne
odzwierciedlenie wielkości i kształtów wszystkich zębów umiejscowionych w tejże szczęce. Przygotowaną
w w/w. sposób nakładkę nazębną należy zakładać na zęby każdej nocy i zawsze wtedy, gdy będziecie szli
spać. Ponadto (abstrahując już od kwestii stomatologicznych), zaopatrzcie się w zestaw śrubokrętów o różnej
wielkości i różnych końcówkach, komplet płaskich i nasadowych kluczy do odkręcania śrub (od małych do
dużych rozmiarów) oraz tzw. klucz francuski i tzw. „żabę”, małe i duże pilniki do metalu, ręczne (solidne)
nożyce do przecinania stalowych i żelaznych prętów, duży, średni i mały młotek, parę kilogramów gwoździ o
różnej wielkości (w tym trochę gwoździ stalowych), przecinak, kilka kilo śrub i nakrętek różnych rozmiarów,
dobrą wiertarkę ręczną (np. Stanleya) wraz z kilkoma kompletami wierteł o różnej wielkości i przeznaczeniu,
tj. do wiercenia w drewnie, betonie i żelazie, duży i mały łom, 2 kosy do ścinania zboża, 2 szpadle, 2 łopaty,
2 dobre i duże motyki do plewienia chwastów, sekator do krzewów (mały i duży), tudzież inne podstawowe
narzędzia ręczne (nie elektryczne, bo będą, w owym czasie, megaproblemy z dostawami prądu lub go nie
będzie wcale), ze 3 lampy olejowe – ewentualnie, zastąpić lampę olejową może zwykły, bawełniany knot, to
jest zrolowana bawełniana szmatka, którą należy umieścić w metalowej puszcze / metalowym kubku z
uchem lub innym (niepalnym, nie nagrzewającym się zbytnio i łatwym do przenoszenia) naczyniu, które
powinno zostać wypełnione np. kuchennym olejem spożywczym, tj. rzepakowym, słonecznikowym, oliwą z
oliwek itp. Najlepiej byłoby, aby knot ten był umieszczony na jakimś pływaku (np. z korka po winie lub
metalowym kapslu) i swobodnie sobie pływał po powierzchni oleju (jednym końcem zanurzony w nim, a
drugim podpalonym), bo wtedy knot będzie się wolniej zużywał (spalał). Dodatkowo, kupcie Sobie także 3
lampy naftowe i zapasowe knoty oraz paliwo do nich. Na paliwo do lamp naftowych najlepiej nadaje się, jak
sama nazwa wskazuje - nafta, ale również, nieźle sprawdza się w tej roli: jakikolwiek spirytus, w tym
ratyfikowany, salicylowy, metanol, etanol itp. oraz mocny (kilkakrotnie destylowany) bimber lub nawet
zwykły olej roślinny, który został zlany (ponownie do butelki) po smażeniu frytek, placków ziemniaczanych i
tym podobnych potraw. Zapasowe knoty do lamp naftowych, w razie konieczności i braku oryginalnych
(fabrycznych), można wykonać ręcznie (samemu) ze skrawków lub ścinków starej, bawełnianej podkoszulki.
Ponadto, zgromadźcie Sobie również: około 10 tubek szybkoschnącego kleju cyjanoakrylowego (np. „Super
Glue”, „Kropelka” itp.), solidne rowery wraz z zapasowymi dętkami i oponami do nich oraz kilkoma
zestawami naprawczymi do ogumienia (łatki z klejem i oczyszczaczem podłoża), dużą ilość szklanych
słoików z przeznaczeniem na robienie w nich weków i innych przetworów oraz pasujących do nich zakrętek
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(uwaga – gwint słoika ma być dostosowany do liczby „ząbków” w tychże zakrętkach), z 5 sztuk, mocnej,
uniwersalnej i szerokiej taśmy samoprzylepnej, kilka dużych baniek na wodę, 2 zwoje (po kilkanaście
metrów każdy) mocnej, alpinistycznej linki, okulary na zapas – zarówno, jeśli macie wadę wzroku, ale i na
tzw. wszelki wypadek (różne dioptrie), przynajmniej 2 długie (ok. 10 metrowe), a zarazem grube łańcuchy
stalowe lub, w ostateczności, żelazne, 2 metalowe wiadra, metalowy kociołek z również metalowym
haczykiem służącym do wieszania go nad ogniskiem, kilka - kilkanaście metrów bieżących grubszego drutu,
ale na tyle cienkiego, abyście mogli wyginać go tzw. „gołymi rękami”, 3-4 komplety solidnych garnków,
kilka mocnych kłódek (o różnej wielkości), kilka par gumowców / kaloszy, w różnych rozmiarach - dla
Siebie i członków Swoich Rodzin oraz kilka gumowych, rybackich płaszczy z kapturem i kilkanaście tanich,
foliowych płaszczy przeciwdeszczowych (również z kapturem i też w różnych rozmiarach) – przyda się Wam
ta (gumowa i foliowa) odzież ochronna, w celu zabezpieczenia się przed skutkami skażania chemicznego,
biologicznego i radioaktywnego, co dokładniej Wam opiszę w dalszej części niniejszego pisma / listu. Przy
okazji kupcie sobie również kilka masek przeciwgazowych wraz z zapasem filtrów (szerzej wątek ten i
potrzebę zrobienia takiego zakupu także omówię pod koniec tego opracowania). Ponadto, zróbcie Sobie
pokaźny zapas świeczek, z przeznaczeniem do spalania ich w zamkniętych pomieszczeniach, w ilości, jak
największej (absolutnie nie mogą to być cmentarne znicze!!!), pakiet ołówków ciesielskich, poziomnicę
(małą i średnią), 2-3 latarki starego typu, tj. na żarówki żarowe wraz ze sporym zapasem baterii i żaróweczek
do nich oraz parę nowoczesnych i energooszczędnych latarek na lampki led'owe (bowiem do czasu tzw. "3
Dni Ciemności" led'ówki także będą spokojnie działać), kilka lamp / latarek solarnych wraz z zapasowymi
akumulatorkami zwanymi ogniwami (bateriami wielokrotnego użytku, które można ładować z gniazdka lub
promieniami słonecznymi – czyli poprzez solarne minipanele fotowoltaniczne), podobnież 2 radia solarne
wraz z zapasowymi ogniwami, ze 3 porządne noże myśliwskie, ze 2-3 silne gazy pieprzowe (łzawiąco duszące) do obrony przed zdziczałymi psami, 1-2 paralizatory do obrony przed szabrownikami, kompas,
szczegółową mapę Polski oraz mapę obszaru Swojego miejsca zamieszkania, ze 2 wędki na ryby wraz z
haczykami oraz sztuczną lub suszoną przynętą do niech, kilka rolek żyłki wędkarskiej o różnej grubości i
wytrzymałości oraz inne surwiwalowe przedmioty, a nade wszystko, jeśli Was na to stać, proszę Sobie
sprawić (przynajmniej) ze 2 duże psy obronne (nie trzymajcie ich jednak, przenigdy, w domu, lecz zawsze na
wybiegu / podwórku oraz w tzw. budach / klatkach / boksach umiejscowionych na zewnątrz posesji, które,
dla Waszego bezpieczeństwa, będzie można solidnie zamknąć np. na kłódkę. Postąpcie z psami, w taki
właśnie sposób, z przyczyn, o których pisałem już wcześniej opisując tzw. "3 Dni Ciemności", a także
dlatego, iż zwierzęta te są nieczyste i nie chodzi tu bynajmniej o czystość ich sierści, czy łap. Trzymanie
psów w domu/mieszkaniu, czy też nawet pozwalanie im tam wchodzić, jest poważnym grzechem pamiętajcie o tym!!! Ponadto, w miarę posiadanych przez Siebie możliwości finansowych, kupcie Sobie
minimum 50 arów (pół hektara) ziemi rolnej z dala od dużych miast, trochę drobiu hodowlanego, parę
królików, kóz i owiec, a nawet krowę oraz konia wytrenowanego do prac polowych i jazdy w zaprzęgu,
konny wóz z dyszlem, trochę narzędzi ogrodowych do jej uprawy oraz postawcie, na tym gruncie, domek z
piecem kaflowym, który jednocześnie posiadać będzie tzw. fajerki i piekarnik do wypieku chleba.
Jednocześnie, na takiej posesji, należy wykopać studnię, z której wodę będzie można czerpać ręcznie, tj. za
pomocą wiadra i linki / łańcucha. Ponadto, jeśli jesteście w posiadaniu starych, konnych maszyn rolniczych,
to za żadne skarby tego świata nie oddawajcie ich na złom i postąpcie wręcz odwrotnie, tj. wyremontujcie je i
zakonserwujcie, a jeśli ich nie macie, to je kupcie – zapewniam Was, iż niedługo przydadzą się one Wam. Na
ROR-ach (rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych / kontach bankowych) proszę Sobie pozostawić
tylko tyle pieniędzy, ile jest Wam potrzebne na opłacenie np. jednej, miesięcznej raty kredytu hipotecznego
i/lub konsumpcyjnego (jeśli takowe macie). Jeśli jednak nie macie zobowiązań stałych, które byłyby
pobierane automatycznie przez bank z Waszych kont, to najlepiej nie trzymajcie żadnych Swoich pieniędzy
w żadnych instytucjach finansowych i szerokim łukiem omijajcie wtedy banki, fundusze powiernicze,
fundusze inwestycyjne, giełdę papierów wartościowych, domy maklersko - brokerskie itp. Proszę pamiętać papierowy pieniądz, w czasie megakryzysu gospodarczego i wojny powszechnej, jest (co do zasady) wart
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tyle, ile papier, na którym został on wydrukowany, czyli tyle, ile jest warta makulatura w punkcie skupu.
Bezwzględnie musicie Państwo wyzbyć się wtedy także akcji i innych, rzekomo wartościowych, papierów w
postaci: obligacji, lokato-polis, udziałów w funduszach inwestycyjnych, promes, tzw. „opcji” i innych
„toksycznych” instrumentów finansowych, które wymyślono w ramach tzw. „kreatywnej księgowości”, gdyż
polecą one wtedy w dół, na przysłowiowy „łeb” i będą posiadały wartość śmieciową.
Nie dajcie się również „wrobić” w zakup tzw. „kryptowalut” (stricte elektronicznych pieniędzy) np.:
Bitcoin, DasCoin, Polcoin, Namecoin, Peercoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, Dash, Monero, Neo itd., które
niebawem zaczną szybko oraz gwałtownie drożeć na światowych giełdach i ogromnie zyskiwać na wartości,
gdyż, w rzeczywistości, jest to klasyczna „bańka spekulacyjna”, która pękając nie przyniesie Wam absolutnie
żadnego zysku, a tylko spektakularnie wielkie straty i ogromne zadłużenie. Ta bańka obecnie jest celowo
pompowana i, przez jakiś krótki czas, będzie nadal pompowana, aby wielcy i możni tego Świata mogli
sprzedać Wam nierzeczywiste i bezwartościowe kryptowaluty, które nie mają pokrycia w żadnych realnych
dobrach i towarach, za Wasze, ciężko zarobione i prawdziwe, pieniądze. Następnie, zamienią oni szybko,
uzyskane od Was, miliardy dolarów, euro, złotych polskich, funtów szterlingów, franków szwajcarskich, rubli
itd. na prawdziwe złoto i inne metale szlachetne, a Wy zostaniecie „goli” i zadłużeni „po same uszy” z
bezwartościowym „czymś tam”, czego nazwa kończyła się najczęściej na „coin”, w ręku. Jeśli już, przez
niewiedzę, weszliście w posiadanie tej szatańskiej pseudowaluty, to natychmiast pozbądźcie się jej, tj.
zróbcie to teraz (NATYCHMIAST), zanim nagle i niespodziewanie pęknie, zrobiona na niej, „bańka
spekulacyjna” i jej kurs będzie wynosił: 0,00 PLN (dosłownie: zero złotych polskich). Pod groźbą utraty
duszy, zabraniam Wam również tzw. „kopania” vel „wydobywania” kryptowalut poprzez udostępnianie
„belzebubiemu systemowi permanentnej inwigilacji elektronicznej” swoich komputerów i ich mocy
obliczeniowych, gdyż, tak naprawdę, tej mocy obliczeniowej i tego sprzętu elektronicznego użyczacie
Biblijnej „BESTII”, aby mogła ona poddać elektronicznej inwigilacji i kontroli wszystkich mieszkańców
Ziemi, za co Wy dostajecie właśnie te judaszowe srebrniki w postaci Bitcoin’ów i innych kryptowalut.
Zapamiętajcie Sobie to dobrze, raz na zawsze, że kopanie / wydobywanie, przez Was i Waszych bliskich, tzw.
„kryptowalut” równa się PIEKŁO, potępienie wieczne Waszych i ich dusz oraz Wasze i ich bezgraniczne
męki, jak również, niedające się opisać,: ból, strach, beznadzieja i rozpacz!!! Jeśli więc to robicie
(kopiecie/wydobywacie kryptowaluty), to natychmiast zaprzestańcie tego zbrodniczego procederu i nie
pomagajcie już nigdy więcej antychrystowi w zdobywaniu, dla niego, ludzkich dusz, bo naprawdę gorzko,
ale to naprawdę gorzko, tego pożałujecie – zapewniam Was o tym, a zarazem ostrzegam, abyście nie pchali
się tam, gdzie znaleźć byście się nie chcieli za żadne skarby tego Świata, a nie tylko za garść Bitcoin’ów i
innego kryptowalutowego śmiecia.
Wracając do tematu robienia zapasów - proszę również kupić Sobie (najlepiej już teraz) dwa silne i
duże szkła powiększające (lupy / soczewki), gdyż w przypadku braku zapałek i zapalniczek, których zapasy
w końcu wyczerpią się Wam, można będzie, za ich pomocą, rozpalić ogień poprzez zogniskowanie
(skupienie) promieni słonecznych, o czym Państwo, z lekcji fizyki, zapewne doskonale wiecie. Jeśli nie
zdążycie kupić Sobie soczewek do ogniskowania promieni słonecznych, to możecie Sobie je samemu zrobić
poprzez napełnienie czystą wodą butelki z przezroczystego / białego szkła (np. po wódce) i zakręcenie jej.
Wodę w butelce zmieniajcie, co tydzień, gdyż w przeciwnym razie zaśmierdnie się ona Wam. Warto także
rozważyć zakup dość silnego, tj. o mocy prawie 17 J / 17 dżuli, karabinka pneumatycznego z lunetą
(celownikiem snajperskim), na który nie jest wymagane pozwolenie na broń - tzw. wiatrówkę i mieć, w
zapasie do niej, przynajmniej 10 paczek ostrego śrutu (najlepiej stalowego w teflonowych koszulkach, ale w
ostateczności może być, po części, też ten tańszy - ołowiany). Jednocześnie, kupcie Sobie Państwo także
kilkadziesiąt metrów cienkiego, a zarazem mocnego i elastycznego drutu, który będzie można wykorzystać
do różnych celów, a zwłaszcza do robienia tzw. wnyk do polowania na zwierzęta. Nie przejmujcie się
Państwo tym, iż obecnie używanie takich pułapek jest zabronione prze prawo karne, gdyż w okresie totalnej
anarchii i całkowitej destabilizacji Kraju oraz samoistnego rozwiązania się jego administracji i "rozsypania
się" jego struktur, jak również wszelkich instytucji państwowych, nikt takimi kwestiami nie będzie się
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przejmował, a (wraz z wiatrówką i nożem myśliwskim) przyda się Państwu ten sprzęt do polowań na zające,
bażanty, gołębie, kuropatwy i inną drobną zwierzynę łowną, a tym samym, będziecie mieli Państwo, co
włożyć do przysłowiowego garnka. Jednocześnie, lasów w przyszłości będzie, co niemiara, a tym samym,
pożywienia oraz ciepłych (zajęczych, borsuczych i wilczych itp.) futer, z przeznaczeniem na uszycie z nich
czapek, rękawic i ubrań, nie powinno Wam zabraknąć. Pamiętajcie jednak o tym, żeby nie polować na dziki i
zdziczałe, bezpańskie świnie, które pouciekają z wielkich farm i indywidualnych gospodarstw rolnych oraz o
tym, aby nie spożywać ich mięsa, gdyż są one obecnie i w przyszłości będą nadal nosicielami śmiertelnej
choroby pasożytniczej o nazwie: „włośnica” (trychinoza). Podobnie postępujcie z lisami, tj. nie polujcie na
nie w celu zdobycia ich futer oraz nie dotykajcie ich, gdyż lisy są głównymi nosicielami wścieklizny, która
również jest chorobą śmiertelną. I jeszcze jedno – zawsze długo i starannie gotujcie każde mięso, żeby
zminimalizować ryzyko nabawienia się chorób odzwierzęcych, które przy braku antybiotyków będą
chorobami nieuleczalnymi.
Niemniej jednak, ze zrobieniem w/w. zapasów nie czekajcie na tzw. ostatnią chwilę, tj. do wybuchu
rewolt na Zachodzie Europu, lecz sukcesywnie, powoli i etapami zacznijcie je robić już od dzisiaj, aby Was
nie zaskoczył kryzys, wojna i permanentny niedobór towarów na rynku, gdyż niebawem będzie gorzej niż
było za czasów PRLu i niewielkim będzie to dla nas pocieszeniem, że u nas, w Polsce, w porównaniu do
horroru jaki będzie panował za Odrą, nie będzie, aż tak wielkiej tragedii. Jednocześnie, proszę Was abyście
kupili Sobie, w zwykłej lub w internetowej księgarni, książkę Wincentego Łaszewskiego, wydaną przez
wydawnictwo „Fronda” pod tytułem: „Nadchodzi Kres – Mistyczne Wizje Końca Świata”, która zawiera
szereg praktycznych porad, jak przetrwać / przeżyć w czasach ostatecznych, które właśnie nadeszły. PS. –
unikajcie (już od dzisiaj) dolara amerykańskiego (USD / $) oraz euro (EUR / €), jak ognia, gdyż one pierwsze
z wszystkich walut Świata (najpierw dolar, a później euro) będą mieć wartość papieru toaletowego, co nie
zmienia faktu, iż chwilę po nich wartość makulatury będą mieć również wszystkie inne papierowe
pieniądze!!!
W razie konieczności, gdybyście Państwo mieli (w przyszłości) problemy, bo raczej na 99,9%
będziecie je mieli, z nabyciem zapałek i zapalniczek, to proszę postępować z ogniem, tak, jak robiły to nasze
prababcie, tj. proszę utrzymywać cały czas płonące ognisko lub proszę nie wygaszać nigdy pieca. W
ostateczności, proszę udać się po tzw. żar (płonące węgielki lub palące się patyczki) do sąsiada, który będzie
miał rozpalone w piecu lub w kuchni i wziąć od niego trochę tych płonących węgielków i/lub drewienek, a
następnie, w słoiku lub w garnku, zapewniając dostęp powietrza (tlenu), proszę przenieść tenże żar do
Swojego pieca i (w dalszej kolejności) na jego bazie rozniecić własny ogień.
W przypadku, gdybyście Państwo, w trakcie trwania III Wojny Światowej lub po tzw. I-ej Wielkiej
Katastrofie Kosmicznej i innych globalnych kataklizmach naturalnych, które, lada moment, nawiedzą Świat,
tj. w czasie, gdy apteki będą rozszabrowane, a Służba Zdrowia, za wyjątkiem mundurowej, na jakiś czas
„padnie” zachorowali na zapalenia bakteryjne (zapalenia płuc, oskrzeli, mięśnia sercowego itd.) lub wdałoby
się Wam jakieś zapalenie gnilne (np. gangrena), ewentualnie przydarzyłaby się Wam inna bakteryjna
infekcja, której Wasz organizm nie będzie w stanie samodzielnie zwalczyć, a stan Wasz będzie krytyczny,
pomimo przyjmowania np. „Ibupromu” lub innych, powszechnie dzisiaj dostępnych, leków
przeciwzapalnych i przeciwgorączkowych (będziecie umierający i nie będziecie mieć już absolutnie nic do
stracenia), i jednocześnie, nie będziecie posiadać żadnych antybiotyków w zapasie, bo nie zrobiliście Sobie
takowego wcześniej (teraz), to w myśl zasady, że „tonący brzytwy się chwyta”, jako tzw. „ostatnią dekę
ratunku” musicie wykorzystać stare, ludowe sposoby leczenia, tj. do ran / zakażeń zewnętrznych proszę
przykładać chleb zagnieciony razem z pajęczyną, w której gromadzą się pleśni o właściwościach
antybiotycznych. Na zakażenia wewnętrzne, ale powtarzam, tylko i wyłącznie w sytuacji beznadziejnej,
proszę podać choremu, doustnie, pleśń owocową (taką, jaka, w postaci zielonkawo – szarawego nalotu,
gromadzi się, najczęściej, na uszkodzonych, gnijących pomarańczach, mandarynkach, jabłkach, śliwkach i
innych owocach). Przedmiotowa pleśń jest bowiem najzwyklejszym w Świecie grzybem „Penicillium”
(Pędzlakiem), który posłużył, swego czasu, Alexandrowi Fleming’owi i jego współpracownikom do
str. 53

stworzenia powszechnie znanego dzisiaj antybiotyku o nazwie „Penicylina”. Z uwagi na fakt, iż pleśnie, co
do zasady, są silnie trujące, gdyż zawierają śmiertelne mykotoksyny, a wyizolowana laboratoryjnie czysta
penicylina daleko odbiega od „brudnej” penicyliny produkowanej w sposób naturalny przez grzyba
pleśniowego z rodziny Trichocomaceae - błagam Was, pleśń owocową, jako antybiotyk, stosujcie tylko i
wyłącznie w ostateczności, gdy będziecie na 100% wiedzieć, że nie macie już naprawdę nic do stracenia i, że
albo podacie ciepły (nie gorący) roztwór wody z tą właśnie pleśnią choremu do wypicia, albo chory, z całą
pewnością, umrze!!! Dopóty będzie (jakakolwiek) nadzieja na samoistne wyzdrowienie, dopóty proszę nie
podawać nikomu, doustnie / wewnętrznie, pleśni owocowej, gdyż możecie spowodować w organizmie
chorego szkody, które mogą przewyższyć ewentualne korzyści. Jednocześnie, proszę wyhodować Sobie
zapas tej pleśni, a następnie wysuszyć go na proszek, z odpowiednim wyprzedzeniem (na przyszłość), gdyż
rozpoczynając jej hodowlę dopiero w momencie, gdy ktoś będzie już umierał i będzie jej potrzebował „na
gwałt”, będzie przysłowiową „musztardą po obiedzie”, gdyż (najprawdopodobniej) nie zdążycie
wyhodować, odpowiedniej ilości, pleśni na czas. Proszek z pleśni należy przechowywać w suchym i
zaciemnionym miejscu. Powierzchownie, na skaleczenia, rany gnijące, skórne zakażenia zewnętrzne itd.
można nakładać pleśniaka (o ile robi się to z umiarem) raczej bez większych obaw, ale nad podawaniem
pleśni owocowej doustnie należy się poważnie zastanowić i bezwzględnie rozważyć wszelkie „za” i
„przeciw”, aby finał kuracji pleśnią nie okazał się być gorszym od samej choroby. Żeby przyśpieszyć
hodowlę pleśni Penicillium, na owocach, należy pamiętać, iż grzyby najlepiej rozwijają się w środowisku
ciepłym i bardzo wilgotnym (parnym) i takie też, optymalne dla ich wzrostu, warunki należy im zapewnić.
Dawkowanie pleśniaka, to od 0,5 grama do 1 grama suszu z niego (rozpuszczone w ¼ szklanki letniej wody)
na dorosłego człowiek (o ok. 100 kg wagi) rano i taka sama porcja wieczorem, po 12 godzinach. Czas
kuracji: od 7 do 14 dni lub adekwatnie do efektów leczenia (postępów w zdrowieniu). Na dziecko należy
odpowiednio zmniejszyć dawkę, proporcjonalnie do jego masy ciała (wagi). O wiele mniej niebezpiecznym
antybiotykiem niż grzyb pleśni owocowej (chociaż także toksycznym w nadmiarze) jest wyciąg / sok z
"Jaskółczego Ziela" (Chelidonium majus) potocznie zwanego również glistnikiem. Sok z liści i łodyg, a
zwłaszcza wyciąg z korzenia tej rośliny działa bowiem bakteriobójczo - zwłaszcza na bakterie Gram
dodatnie, tj. na gronkowca, paciorkowce, tężca, zgorzel gazową, wąglik, błonicę, gruźlicę, trąd i pałeczkę
Listeria monocytogenes itd. Wyciągami z glistnika można leczyć również infekcje grzybicze, głównie
zakazanie drożdżakami (Candida albicans i Candida glabrata). Dawkować i leczyć się "jaskółczym zielem"
należy podobnie, jak w przypadku, opisanego już przeze mnie, w niniejszym opracowaniu, sposobu leczenia
raka metodą Wiaczesława Kraszennikowa. Nie przesadzajcie jednak Państwo z ilością zażywanego soku z
glistnika, gdyż w nadmiarze jest on bardzo trujący. Ponadto, dopóki będzie prąd (energia elektryczna) w
gniazdkach, to zawsze wspomagajcie leczenie wszelkich schorzeń oskrzelowo – płucno – nosowo –
zatokowo - gardłowych (zwłaszcza wszelkich zapaleń u dzieci, ale nie tylko u nich) poprzez częste inhalacje
roztworem soli (dostępnym w aptekach). Gdy w aptekach skończą się ampułki roztworu soli do
nebulizatorów (inhalatorów), to sami możecie taki roztwór przyrządzić poprzez wsypanie od 10 do 30 gram
zwykłej soli kuchennej (NaCl) do jednego litra czystej (przegotowanej, ale nie gorącej) wody i wymieszanie
jej. Sól ma naprawdę wielką moc – nawet ta zwykła (nieegzorcyzmowana). Jeśli nie będziecie mieli
inhalatora elektrycznego lub gdy w gniazdkach / kontaktach nie będziecie już mieli prądu, to zróbcie Sobie
sami ręczny atomizer (inhalator) z pustej i umytej butelki po płynie do mycia szyb w spryskiwaczu lub z
domowego (dokładnie umytego) spryskiwacza / opryskiwacza do kwiatów lub z ręcznego spryskiwacza do
ubrań przeznaczonych do prasowania, ewentualnie z gruszki do rozpylania perfum (miały nasze babcie
kiedyś takie). Pamiętajcie jednak, aby nie pryskać atomizerem wprost do ust lecz najlepiej robić to w tubę
wykonaną np. z dużej plastykowej butelki lub bańki PET po wodzie mineralnej, z której odetnijcie dno.
Osoba inhalowana niech wtedy przyłoży usta do szyjki tej butelki/bańki i przez nią oddycha, a ktoś inny
niech (z drugiej strony, tj. od strony odciętego dna) wtryskuje atomizerem, w tę butelkę/bańkę, w/w. roztwór
soli, tak, aby w butelce/bańce unosiła się mgiełka, którą chory powinien oddychać.
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Jednocześnie, proszę pamiętać, iż każde skaleczenie lub otwarty uraz dokonany brudnym narzędziem,
zbutwiałym patykiem, kamieniem zanieczyszczonym ziemią lub błotem itp. może wywołać różne, śmiertelne
zakażenia i aby zminimalizować ryzyko choroby, w warunkach traperskich, wojennych,
postarmagedonowych, to należy taką ranę natychmiast zdezynfekować wodą utlenioną, octem, spirytusem,
wódką, bimbrem, jodyną, rywanolem (o ile będziecie Państwo mieli, takie specyfiki, w zapasie), a w
ostateczności, w trybie pilnym (zabrzmi to głupio, ale działa) proszę nasikać na ranę lub polać ją czyimś
moczem, gdyż uryna ma silne działanie antyseptyczne (odkażająco - dezynfekujące). W dalszej kolejności,
rany krwawiące proszę zszywać zwykłą igłą i nitką (oraz podać antybiotyk i środki przeciwzapalnoprzeciwgorączkowe, o ile będziecie je posiadać). Jeśli nie będziecie mieć farmaceutyków uśmierzających
ból, to proszę robić to, na tzw. „żywca”, tj. bez znieczulenia. Nici i igłę należy jednak zlać uprzednio
spirytusem lub innym środkiem odkażającym, ewentualnie wygotować we wrzątku. Igłę można również
odkazić ogniem z zapalniczki, zapałki, ogniska lub świecy poprzez nagrzewanie jej, przez kilkanaście
sekund, bezpośrednio w płomieniu. Naczynia krwionośne, w krwawiących ranach, można natomiast
zamykać poprzez przypalanie ich, nagrzanym do czerwoności, metalowym prętem – czyli robić to, tak, jak
robiono to od czasów starożytnych do niemalże XIX wieku. Pamiętajcie – niech Was nie zwiedzie to, że (w
jakimś stopniu) będzie wtedy (przynajmniej w Polsce) funkcjonować Armia i Policja oraz inne formacje
paramilitarne, gdyż im wcale nie będzie łatwiej zdobyć, dla Siebie i Swoich Rodzin, antybiotyki i inne
newralgiczne lekarstwa niż przeciętnemu Kowalskiemu, a to z tej przyczyny, iż będą oni mieć tylko tyle
zapasów, ile mają w sztabowych apteczkach oraz szpitalach polowych, gdyż wytwórnie leków (zakłady
farmaceutyczne) ulegną znacznemu zniszczeniu i tzw. „resorty siłowe” nie będą miały, jak uzupełniać
niedoborów dla swoich żołnierzy i funkcjonariuszy. Biorąc pod uwagę kłopoty z dostępem do leków, jakie
(niechybnie, niebawem) pojawią się, proszę również (jeszcze raz, gdyż już pisałem o tym problemie
wcześniej), aby wszystkie osoby, które cierpią na schorzenia przewlekłe (np. z refluks żołądka – silną zgagę,
astmę, alergię, choroby wieńcowe itd.) zgromadziły Sobie zapas leków na nie, który reglamentowany
(oszczędzany) wystarczy im na około 3,5 roku, a następnie, aby zużywały leki najstarsze i jednocześnie
zastępowały je lekami nowymi, żeby nigdy nie zubożyć Swojego zapasu. Najlepiej jednak by było, aby te
osoby, już teraz, poddały się zabiegom lub operacjom, które wyleczą im te choroby definitywnie (na stałe).
Można przecież poddać się operacji laparoskopowej, gdy nie pracuje należycie (znajdujący się na łączeniu
przełyku z przeponą żołądka) fałd mięśniowy, który zamyka lub otwiera wpust do żołądka i powoduje w/w.
refluks (silną zgagę), a tym samym, unikniecie Państwo, w przyszłości, dzięki temu, permanentnej i
niedającej się wytrzymać tortury, w postaci „palenia Was żywym kwasem”. Można się również, obecnie,
odczulić - może nie na wszystkie alergeny, bo na pokarmowe raczej nie, ale zawsze dobre i to, bo co zrobicie,
gdy w aptekach, w przyszłości, nie dostaniecie Allertec’ku, Zyrtec’ku, Claritine itp. specyfików? –
zadrapiecie się na śmierć lub z bólu oszalejecie. Z pozostałymi chorobami niestety będzie podobnie, a więc
albo je usuniecie zabiegami medycznymi, w sposób trwały, albo już od dziś zacznijcie gromadzić Sobie
zapas leków na nie.

Punkt 16
Ziołolecznictwo i samodzielne sporządzanie leków w warunkach domowych
W ostateczności będziecie musieli ratować się jakimiś substytutami lub namiastkami farmaceutyków
np. lecząc zgagę poprzez picie wody z rozpuszczoną w niej zwykłą sodą oczyszczoną (wodorowęglanem
sodu - NaHCO3). Soda nie tylko leczy bowiem raka (nowotwory złośliwe), ale również neutralizuje kwas
żołądkowy. Zobojętniać kwas solny (HCl) w żołądku można również poprzez jedzenie, zmielonej na drobno,
kredy (takiej samej, jakiej używamy do pisania na tablicy szkolnej), ewentualnie poprzez jedzenie
zmielonych, na miałko, skorupek jaj lub kości zwierzęcych, gdyż substancje te (kreda, skorupki jajek i kości
zwierzęce) zawierają węglan wapnia (CaCO3), który reaguje z kwasem solnym w żołądku tworząc warstwę
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alginianowego żelu o prawie obojętnym pH. Przedmiotowa warstwa, utrzymując się na powierzchni treści
żołądkowej, skutecznie hamuje refluks żołądkowo-przełykowy. Dzięki temu, prostemu „trikowi”, nie
będziecie musieli żyć, a raczej nie będziecie musieli wegetować, w męczarniach. Na alergię i astmę niestety
nie ma tak dobrego, naturalnego zamiennika współczesnych farmaceutyków, jak na refluks żołądka, dlatego
też, jeśli nie pomoże Wam picie wapna (Calcium), które powszechnie, w warunkach naturalnych, występuje
w kredzie i gipsie oraz w kościach (przed spożyciem kości zwierzęcych należy zmielić je na miałko), mleku,
skorupkach jajek (je także przed podaniem należy rozdrobnić na proszek) itp., to pozostaje Państwu tylko
unikanie ekspozycji na alergeny (nie jedzenie uczulających Was pokarmów, nie używanie kosmetyków,
częste mycie się samą wodą oraz siedzenie w wysprzątanych (pozbawionych kurzu) domach. Sugeruję Wam
także, w miarę Waszych możliwości, wyprowadzenie się nad morze, jezioro lub nad rzekę, tj. z dala od
terenów intensywnie zalesionych i pełnych łąk oraz pól uprawnych. Niemniej jednak, tę przeprowadzkę
radzę wykonać Wam dopiero po tzw. „wielkiej fali” (pisałem o tym już wcześniej), która zaleje tereny
północne naszego Kraju i strefy zalewowe naszych rzek. Wydaje się także wskazanym, aby alergicy i
astmatycy stosowali (pokrótce niżej scharakteryzowane) specyfiki (wyciągi / ekstrakty / napary / wywary
/ herbatki itd.) z wierzby białej, brzozy oraz kwasów tłuszczowych omega 3. Polecam im także
(astmatykom i alergikom) zwiększyć w diecie (i to radykalnie) ilość witamy C, która występuje, w
znacznych ilościach, w warzywach kapustnych i owocach jagodowych, cytrusach oraz ziemniakach.
Ponadto, powinni oni bazować na menu bogatym w antyoksydanty (przeciwutleniacze) hamujące
powstawanie wolnych rodników w organizmie, których nadmiar prowadzi do rozwoju wielu chorób, w tym
raka, alergii i astmy. Przedmiotowe menu powinno być zarazem ubogie w białko, tj. należy unikać jedzenia
i/lub picia (w znacznych ilościach) mięsa, mleka, jajek i ogólnie nabiału. Pozytywnie i leczniczo działające,
na nasz organizm, antyoksydanty występują przede wszystkim w surowych owocach i warzywach.
Alergikom i astmatykom, ale nie tylko im, polecam również picie (ok. 3 razy dziennie po jednej
szklance) naparu / herbatki z zioła świetlika łąkowego potocznie zwanego ptasim oczkiem lub złodziejem
mlecznym. Świetlik, to pospolita roślina o owłosionym kielichu i małych, białych kwiatach, fioletowo
żyłkowanych, z żółtą plamką na dolnej wardze. Górna warga korony jest dużo mniejsza od dolnej i nieco
sklepiona. Ziele świetlika pozyskuje się poprzez ścinanie roślin, poniżej rozgałęzienia łodygi, tj. bez
najniższej części, zwykle bezlistnej lub o zbrunatniałych liściach. Zbiera się je w czasie suchej pogody i po
obeschnięciu rosy. Suszy natomiast w suszarniach naturalnych, przy dużym przewiewie, a przy
niesprzyjającej pogodzie, w temperaturze podwyższonej do ok. 40 °C. Surowiec do suszenia należy rozłożyć
cienką warstwą (powinien on składać się z ulistnionych pędów wraz z kwiatami). Natomiast czerwona cebula
może przyczynić się do eliminacji alergicznego łzawienia oczu i zaczerwienienia spojówek. Polecam
Państwu również czarnuszkę – roślinę o dość dużych kwiatach, o średnicy do 3 cm, pojedynczo
wyrastających na szczycie pędów. Działki kielicha czarnuszki są koloru białego / bladobłękitnego z
błękitnym unerwieniem i szczytach seledynowych. Z rośliny tej można bowiem pozyskać olej, bogaty w
wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które oddziałują korzystnie na układ immunologiczny, dzięki czemu
może on łagodzić objawy kataru siennego, astmy, czy atopowego zapalenia skóry. Zawarte w czarnuszce
alkaloidy działają przeciwzapalnie i przeciwhistaminowo. Wśród innych ziół, o podobnych właściwościach,
wymienić można: ziele dziurawca (zbierać kwiatostany), rumianek oraz krwawnik zwany również
tysiąclistem, złocieniem krwawnika i żeniszkiem krwawnika (zbierać kwitnące wierzchołki pędów). Ponadto,
lukrecję (surowcem zielarskim jest jej korzeń wraz z odłogami) oraz pomocniczo łopian (zwany potocznie
łopuchem, głowaczem, kostropieniem, topieniem, dziadem, rzepem), z którego wykorzystuje się korzenie, tj.
wykopuje się je, już jesienią pierwszego roku wegetacji, gdy roślina nie wytworzyła jeszcze łodygi
kwiatowej, lub na drugi rok, na wiosnę. W dalszej kolejności, korzeń myje się, kroi i suszy. Podobnie działa
także mlecz (podobny nieco do mniszka), z którego zbiera się, do czerwca, liście, gdyż później stają się one
gorzkie, a ponadto, zbiera się z mleczu pąki, od kwietnia do października oraz korzenie (wczesną wiosną i
jesienią). Warta uwagi (dla osób podatnych na zapalenia oskrzeli, płuc oraz cierpiących na astmę i alergię)
jest także jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea) – surowcem leczniczym w niej jest ziele, tj. wysuszone,
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całe lub rozdrobnione kwitnące, nadziemne części rośliny oraz wysuszony i rozdrobniony korzeń. Jeżówka,
to charakterystyczna roślina, której listki okrywy dużego koszyczka są ustawione w 2 lub 3 rzędach. Pełny
osadnik kwiatostanowy jest lekko wypukły. Każdy z zewnętrznych, fioletowych, języczkowatych kwiatów
(4–6 cm) i wewnętrznych fioletoworóżowych kwiatów rurkowatych jest przyrośnięty do czerwonawego,
zaostrzonego i sztywnego przykwiatka, który wystaje ponad kwiaty rurkowate. Proszę także regularnie
stosować czosnek, który uodparnia oraz pomaga na katar sienny i zatkany nos oraz używać równolegle z nim
imbiru. UWAGA – zioła i wywary z nich, co do zasady, nie powinny być poddane ekspozycji na promienie
UV (nie powinny być wystawiane na światło słoneczne), gdyż znaczna ich większość, reaguje pod jego
wpływem i wchodzi w reakcje chemiczne, których produkty przemiany, zamiast leczyć, będą szkodzić.
Innymi słowy, należy je trzymać w suchych, przewiewnych i ciemnych miejsca, a ciecze przechowywać w
ciemnych słojach lub ciemnych butelkach, z dala od światła.
Biegunki i inne stany zapalne można natomiast leczyć korą dębu zbieraną z młodych pni i gałązek,
jeszcze przed rozwojem liści, tzn. pod koniec marca lub w kwietniu. Korę taką należy wysuszyć i stosować
wewnętrznie na rozwolnienia (biegunki), nieżyty żołądka i jelit. Jest ona niezastąpionym środkiem w
leczeniu zatruć pokarmowych i żółtaczki. Garbniki zawarte w korze dębu zapobiegają utracie wody i
elektrolitów i powodują zagęszczanie mas kałowych. Kora dębu ma także właściwości antyseptyczne,
ściągające i przeciwzapalne. Stosowana zewnętrznie pomaga w leczeniu stanów zapalnych skóry, zapalenia
jamy ustnej i gardła, odmrożeń, oparzeń, hemoroidów, egzemy, nadmiernej potliwości itd. Substancje
lecznicze znajdują się nie tylko w korze dębu, ale też w innych częściach przedmiotowego drzewa, takich
jak: liście, żołędzie i drewno. Z dojrzałych, zmielonych żołędzi możemy zaparzyć "kawę żołędziową" lub
"kakao żołędziowe". Napoje takie spowodują, że pozbędziemy się biegunki, a świeżo zerwany liść przyłożony do trudno gojącej się rany - podziała kojąco. Najczęstszą postacią leku jest odwar z kory
dębowej. W niektórych przypadkach są stosowane mieszanki z innymi ziołami. I tak, (przykład pierwszy) korę rozdrobnić i 1 jej łyżkę zalać szklanką wody, a następnie gotować przez 15 minut. W dalszej kolejności,
pozostawić pod przykryciem przez również 15 minut - potem przecedzić. Stosować do płukania jamy ustnej i
gardła, do okładów na oparzenia i odmrożenia. Taki odwar może też służyć do obmywania sromu i odbytu,
przemywania ran i niewielkich wyprysków skórnych. Nadaje się również do nasiadówek w żylakach odbytu.
Przykład drugi - kąpiel z dodatkiem kory dębowej: na wolnym ogniu, przez 10 minut, gotować, w 2 litrach
wody, 5 łyżek rozdrobnionej kory dębowej. Odwar odstawić, pod przykryciem, na 20 minut, następnie
przecedzić i wlać do wanny wypełnionej do 1/3 wodą o temperaturze około 37 stopni Celsjusza. Kąpiel
powinna trwać ok. 15 minut. Taką kąpiel stosujemy w chorobach skóry np. przy egzemie, przy infekcjach
grzybiczych, nadmiernej potliwości i innych. Przykład trzeci - mieszanka ziołowa przeciw biegunce: 30g
kory dębowej, 30g kłączy pięciornika, 20g rumianku i 20g liści malin lub samej tylko kory, jeśli nie mamy
innych ziół, ale wtedy w podwojonej dawce. Zioła dobrze wymieszać. 1 łyżeczkę zalać 2/3 szklanki wody.
Gotować 10 minut, a po tym czasie, odstawić na 10 minut i trzymać pod przykryciem. Na koniec przecedzić. Pić małymi łyczkami przy biegunkach w zatruciu pokarmowym. Innym znany i powszechnie
stosowanym sposobem na biegunki i zatrucia pokarmowe (jeśli nie będziecie Państwo posiadać np. zapasu
Stoperanu) jest spożywanie, w każdej postaci, ale najlepiej soku, leśnych jagód (takich ciemno-granatowych,
które pospolicie rosną w lasach, na małych i niskich krzewinkach) lub ich, popularnej obecnie w Polsce,
siostry - uprawianej na plantacjach, borówki amerykańskiej. Rewelacyjnym sposobem, na leczenie biegunki,
jest także, dostępny w aptekach, w tabletkach lub kapsułkach, węgiel (Carbo medicinalis), niemniej jednak,
w czasach, gdy apteki będą już tylko dalekim wspomnieniem, jego fenomenalnym zamiennikiem może być
zwykły węgiel drzewny, tj. taki, jakiego używamy do grilla. Jeśli nie będziemy mogli dostać nawet takiego
węgla, to sami sobie go wyprodukujmy, w procesie tzw. suchej destylacji (pirolizy), tj. ułóżmy dużą pryzmę
drewna, a następnie obłóżmy ją darniną (ziemią z trawą potocznie zwaną murawą) lub pryzmę tę obsypmy
samą tylko ziemią, w taki sposób, aby zminimalizować dostęp tlenu do wnętrza stosu. W dalszej kolejności,
przez jakiś niewielki otwór w darni, podpalmy to drewno. Innymi słowy, wypiekajmy je podobnie, jak
wypieka się ceramikę - gliniane garnki. Łatwiejszym sposobem wyprodukowania węgla drzewnego jest
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jednak załadowanie jakiejś metalowej beczki lub starego, metalowego garnka polanami / drwami / patykami i
szczelne jej/go przykrycie metalową pokrywą, tak, aby nie dochodziło do jej/jego wnętrza powietrze.
Następnie, należy rozpalić, pod blaszaną beczką, solidne ogniska, a garnek postawić na rozgrzanej kuchni lub
również zawiesić go nad ogniskiem i piec kilka godzin. W ostateczności (3 sposób) można pozyskać węgiel
drzewny poprzez rozpalenie porządnego, wielkiego ogniska, a gdy będzie ono w takiej fazie, iż część drewna
będzie już dobrze wypalona, ale ognisko będzie się jeszcze ładnie palić, proszę je zdusić poprzez narzucenie
na nie, jakiejś niepalącej się, płachty lub delikatnie zlikwidować ogień polewając ognisko wodą. Gdy
ognisko ostygnie, proszę powybierać z niego nadpalone (czarne), ale nie spalone jeszcze w pełni, patyki i
zeskrobać z ich wierzchu czarny węgiel drzewny. Żeby pozbyć się biegunki (zabić drobnoustroje ją
wywołujące) i/lub oczyścić z toksyn organizm (ból brzucha spowodowany zatruciem) należy ten węgiel po
prostu jeść np. 6 razy po 15 gram, co godzinę. W zależności od efektów dawkę można zwiększyć lub
zmniejszyć, a kurację skrócić lub przedłużyć. Przy biegunkach, bardzo uważajcie, aby nie odwodnić
organizmu. Dlatego też, należy wtedy (po kilka łyków), bardzo często i regularnie pić, naprzemiennie,
osłodzoną wodę, tj. wodę z rozpuszczonym w niej cukrem lub miodem i osoloną wodą, tj. wodę z
rozpuszczoną w niej solą kuchenną, bo przy błahej, z pozoru, chorobie, jaką jest rozwolnienie, możecie
Państwo, poprzez odwodnienie i osłabienie organizmu, bardzo łatwo doprowadzić do tragicznych
konsekwencji, a nawet do śmierci. Nie lekceważcie więc biegunki - zwłaszcza, iż ma ona podłoże wirusowe
(np. rotawirusy itp.) i/lub bakteryjne (np. Escherichia coli itp.). Jednocześnie, pamiętajcie proszę, aby do
słodzenia wody, kompotów i innych płynów używać wyłącznie prawdziwego cukru i/lub prawdziwego
miodu, gdyż wszelkie inne (sztuczne) słodziki, to czysta chemia (trucizna) bez żadnych właściwości
wzmacniających i bez żadnych wartości odżywczych, a słodzik o nazwie „Aspartam” (wzór chemiczny:
C14H18N2O5, kod na etykietach produktów spożywczych: E951), to już czyste zło, gdyż jest to substancja
rakotwórcza, a tym samym, nie powinniście jej używać nigdy, a jeśli macie, np. w domu, produkty
spożywcze zawierające ten syntetyczny syf, to natychmiast wywalcie je do kosza na śmieci, bo tam jest ich
miejsce, a nie w Waszej kuchni, czy też spiżarni. Proszę również unikać, przy biegunce, podawania choremu
skoncentrowanych, mocnych i zagęszczonych soków owocowych - tzn. proszę nie podawać choremu (przy
biegunkach) czystych i nierozcieńczonych wodą soków i kompotów. Świetnym, a wręcz rewelacyjnym,
medykamentem, który zapobiega odwodnieniu organizmu (przy wymiotach i biegunkach) jest tzw.
„Marchwianka”, którą możecie, w łatwy i szybki sposób, zrobić samemu, w domu, ze zwykłej marchwi, o
czym Wam szerzej napiszę (pod koniec niniejszego opracowania) w „Aneksie – uzupełnieniu do pisma
głównego”.
Z kolei, herbatkę z kwiatów drzewa lipy uznaje się za jeden z najlepszych naturalnych sposobów na
przeziębienie. Napar z kwiatów lipy działała bowiem napotnie, co pozwala organizmowi pozbyć się
szkodliwych substancji, przeciwgorączkowo oraz lekko nasennie, a ponadto rozgrzewająco i wzmacniająco.
Dodatkowo, roślina wspomaga leczenie kaszlu i anginy, a działanie przeciwzapalne sprawia, że można
stosować napar przygotowany z lipy do płukania gardła. Napar ten zalecany jest również w anginie, grypie,
zapaleniu płuc i oskrzeli, a pomocniczo przy zaflegmieniu górnych dróg oddechowych. Pobudza on także
czynności niektórych narządów wewnętrznych i obniża napięcie mięśni gładkich – stąd stosowany jest przy
bólach mięśniowych. Działa uspokajająco, łagodzi nadpobudliwość nerwową i koi układ nerwowy. Lipa
poprawia odporność oraz działa moczopędnie, co pozwala oczyścić organizm z toksyn. Reguluje procesy
trawienne i wzmacnia żołądek oraz łagodzi objawy migrenowe. Liście lipy są jadalne – są nawet
smaczniejsze od sałaty. Młode listki charakteryzują się delikatnym, lekko słodkawym smakiem i lekko
śluzowatą konsystencją, najlepiej je zbierać wiosną ale nawet późnym latem pojawiają się na odroślach u
nasady pnia. Kwiaty lipy zbieramy w czerwcu i lipcu. Starannie suszymy i pakujemy, aby zachować
wszystkie zawarte w nich olejki lecznicze. Syrop z lipy (taki domowy „Lipomal”) przygotowuje się z
następujących składników: 2-3 szklanki lekko ubitych (świeżozerwanych) kwiatów lipy, 1 litr czystej wody,
600g cukru oraz 400g miodu lipowego i 1 cytryna. Kwiaty opłukać i ułożyć w słoju. Zagotować wodę z
cukrem. Odstawić do przestudzenia. Do wody dodać miód i sok z cytryny, wymieszać i zalać kwiaty. Po 2-3
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dniach przecedzić, przelać do butelek i zapasteryzować. Stosować cały rok na przeziębienie, gorączkę,
infekcje dróg oddechowych oraz jako aromatyczny słodzik – zimą do herbaty – latem do wody. Z suszonych
kwiatów lipy można również, a nawet należy parzyć herbatkę, która działa leczniczo na w/w. choroby.
Zbijając gorączkę u chorego należy mu podawać do picia ostudzoną herbatę.
Na zakończenie, tego wątku, padam Państwu jeszcze przykładny naturalnych leków
przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych, a mianowicie: wierzba biała - drzewo, które
rośnie niemalże przy każdej polskiej, wiejskiej drodze, posiada korę, która kiedyś była wykorzystywana, jako
naturalna aspiryna, gdyż zawiera substancję o nazwie salicyna. Kora wierzby białej jest skuteczna w
łagodzeniu bólu, stanów zapalnych i gorączki. Specyfik ten należy dawkować indywidualnie - w zależności
od wieku i wagi pacjenta. Spożywać mieloną / drobno rozdrobnioną. Nieco podobne, ale trochę słabsze,
właściwości ma kora i liście brzozy. Właściwości przeciwzapalne mają również kwasy omega-3, a ponadto,
są one korzystne dla osób, które cierpią na artretyzm oraz inne dolegliwości wywołane zapaleniem
stawów i na stany zapalne jelit. Oprócz właściwości przeciwbólowych i przeciwzapalnych,
zmniejszają one również ryzyko chorób układu krążenia. Sugerowana dawka kwasów omega -3, to
jeden gram na dobę. W przypadku braku tzw. "tłustych" ryb morskich / oceanicznych można
przedmiotowe kwasy pozyskać z nasion konopi, rzepaku lub lnu, ewentualnie z wodorostów i
warzyw.

Punkt 17
Niwelowanie skutków skażenia radioaktywnego powstałego w trakcie III Wojny Światowej
Kochani, niestety nie mam czasu i miejsca (w tym opracowaniu), aby opisywać Wam inne,
konwencjonalne i prastare zamienniki współczesnych leków, dlatego też, proszę Państwa, aby każde z Was,
już dzisiaj, poszukało Sobie, w Internecie lub poprosiło kogoś, kto zna się na surfowaniu w Sieci, o
wyszukanie dla Niego "pradawnych" i ogólnodostępnych metod leczenia Waszych schorzeń, tak, abyście
mogli ratować się, w ten sposób, gdy przyjdą ciężkie czasy, a współczesna (nowoczesna) i naszpikowana
elektroniką medycyna oraz laboratoryjna farmacja oparta na syntetykach i zaawansowanych technologiach
bio-chemicznych będą już tylko wspomnieniem. Ponadto, obligatoryjnie / bezwzględnie powinniście sobie
Państwo kupić książkę pt. „Leki z Bożej Apteki” lub inną, profesjonalną pozycję księgarską traktującą o
ziołolecznictwie i tzw. „medycynie naturalnej”, gdyż, z całą pewnością, takie wydawnictwo przyda się
wkrótce Wam i Waszym Rodzinom!!!
Moi Kochani, nie będę Was okłamywał, że w trakcie (prawdziwej) III Wojny Światowej nie zostanie
użyta broń atomowa i bakteriologiczna oraz chemiczna, gdyż niestety zostanie ona zastosowana i to
powszechnie, a i elektrownie atomowe będą wtedy wybuchać (jedna, po drugiej) przyczyniając się do
przeogromnego wzrostu globalnego skażenia radioaktywnego. Kiedy to nastąpi? - nie wiadomo i tylko Sam
Pan Bóg Ojciec Wszechmogący i Jedyny zna tę datę. Ponadto, w różnych miejscach Świata, broń nuklearna
zostanie użyta w różnym czasie. Bazując na przepowiedniach wielkich proroków, można jednak
zaryzykować twierdzenie, iż pierwsze zmasowane uderzenie z zastosowaniem broni atomowej może mieć
miejsce następnego dnia (bladym świtem) po podpisaniu (prawdopodobnie w Jerozolimie, ale niekoniecznie,
bo równie dobrze może to być Rzym, Watykan lub inne ważne centrum religijne) globalnego traktatu
pokojowego lub przynajmniej traktatu bilateralnego pomiędzy Żydami, a Arabami i utworzeniu na Ziemiach
izraelsko-palestyńskich jednego, wspólnego dla nich, państwa lub wybuchnie ona krótko po uroczystościach
namaszczenia się antychrysta na króla Świata - być może, gdzieś w przedziale czasowym pomiędzy rokiem
2019, a rokiem 2028. Proszę jednak zawsze pamiętać, iż daty te są tylko orientacyjne, gdyż są wynikiem
wyłącznie moich spekulacji, a tym samym nie są one w żaden sposób pewne i wiążące. Nie jest również
wykluczonym, bo i tak też może się zdarzyć, iż III Wojna Światowa wybuchnąć może niespodziewanie
szybko, z zaskoczenia i naprawdę już niebawem, to jest, gdy obecne i najbliższe konflikty zbrojne o zasięgu
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lokalnym i regionalnym (na przykład w Syrii, na Ukrainie, w Palestynie itd.) przekształcą się w wojnę
powszechną i globalną, która obejmie swoim zasięgiem całą Kulę Ziemską, w sposób płynny i bezpośredni,
bez wyraźnie rozgraniczonych etapów walk i linii frontów, co znaczy, że III Wojna Światowa równie dobrze
wybuchnąć może z pominięciem fazy krótkotrwałego pokoju antychrysta i z pominięciem uroczystości jego
oficjalnego i publicznego mianowania / koronowania na władcę Świata, która to ceremonia zostanie wtedy,
tj. w takim przypadku, przeniesiona przez masonów i lucyferian na okres przypadający po zakończeniu III
Wojny Światowej i po tym, jak wojna ta (i jej pochodne skutki w postaci głodu, chorób, przestępczości
rozbójniczej itp.) zredukują liczbę mieszkańców naszego Globu w sposób drastyczny, bezprecedensowy i na
niewyobrażalną wręcz skalę. Tym samym, powinniście być, o Najdrożsi mojemu sercu, gotowi na wybuch III
Wojny Światowej każdego dnia, już od dzisiaj, bo nie znacie dnia, ani godziny, kiedy apokaliptyczna zagłada
nadciągnie na Was i „zapuka” do Waszych drzwi, a nastąpi to niebawem. Ukochani moi, mając na uwadze
powyższe, podaję Wam parę praktycznych wskazówek, jak powinniście zabezpieczyć Siebie i Swoje
Rodziny, w warunkach domowych, przed skażeniem radioaktywnym, które wtedy rozpełźnie się po całym
Świcie. Przed skutkami działania radioaktywnego izotopu jodu / promieniowaniem gamma można uchronić
się zażywając, na 24 godziny przed planowanym atakiem jądrowym, płyn Lugola (taki sam, jaki podano nam
po awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu) lub, po prostu, poprzez zażycie zwykłego (niestety dostępnego
tylko na receptę) jodku potasu. W mediach zobaczycie uroczyste transmisje z podpisywania w/w. traktatu
pokojowego przez władze Izraela i przedstawicieli rdzennych ludów arabskich, a tym samym, przygotujcie
się, iż następnego poranka, w sposób niespodziewany, Świat stanie w atomowym ogniu. Pojedyncza porcja
jodku potasu zabezpiecza tarczycę na 24 godziny, a tym samym, w dniu ataku nuklearnego proszę przyjąć
kolejną, drugą jego dawkę. Uwaga, u osób po 40 roku życia, jodek potasu możne wywołać bardzo negatywne
skutki np. potężną reakcję alergiczną i dlatego też, najprostszym, najbezpieczniejszym i najłatwiejszym dla
wszystkich sposobem (rekomendowanym przeze mnie) zabezpieczenia się przed skutkami użycia broni
jądrowej (atomowej) jest kupienie sobie zwykłego suplementu diety w postaci preparatu witaminowo –
mineralnego, który ma, w swoim składzie, jak największą dawkę witamin - antyoksydantów oraz jodu i
rozpoczęcie zażywania go, na 1 miesiąc przed planowanym atakiem jądrowym oraz kontynuowanie łykania
tego preparatu przez 3 miesiące, licząc od daty wybuchu bomby atomowej. Równolegle, proszę zacząć
zażywać wtedy witaminę C - po około 250 miligramów na dzień / na dorosłą osobę. Jednocześnie, cały czas,
i to poczynając już od dzisiaj, należy w kuchni stosować, do posiłków, sól jodowaną oraz przed, w trakcie i
po ataku nuklearnym (przez przynajmniej 3 miesiące) jeść po około 1-1,5 kilograma jabłek dziennie wraz z
ich pestkami (pestki przed przełknięciem należy dokładnie pogryźć). Ponadto, bezpośrednio przed atakiem,
w momencie jego trwania i przez około 1 miesiąc po użyciu broni jądrowej należy pić, 4 razy dziennie, po
szklance wody, w której będzie rozpuszczona soda oczyszczona (1 pełna łyżka stołowa sody na każdą
szklankę wody), gdyż neutralizuje ona radioaktywny uran (tlenek uranu). Nadto, przed spodziewanym
atakiem (np. już parę dni przed w/w. kongresem, na którym będzie podpisywany pakt tzw. pokoju
światowego), należy zawsze zamykać szczelnie mieszkanie i wyłączyć, na stałe, wentylatory oraz uszczelnić
wszystkie progi, okna, kratki wentylacyjne i lufciki. Jeśli, w tym czasie, nie będziecie palić (na okrągło) w
piecu lub w kominku, to proszę również o uszczelnienie komina (o dokładne zatkanie go). W razie
bezwzględnej konieczności, wręcz przymusu, wyjścia na dwór, gdzie będzie unosić się powietrze skażone
radioaktywnie, chemicznie lub biologicznie, należy założyć (na siebie) gumowy, rybacki płaszcz lub
przeciwdeszczowy płaszcz foliowy, ewentualnie wór foliowy (worek na śmieci / worek po nawozach
sztucznych / uniform wykonany z licznych reklamówek sklepowych itp.). Ubrać się, w tę "odzież ochronną",
należy od stóp do głowy, a ponadto, wskazanym jest także włożenie gumowców / kaloszy na nogi. Z kolei,
będąc na zewnątrz, oddychać należy przez wojskową maskę przeciwgazową lub zwykłą maseczkę
przeciwpyłową (dostępną w sklepach z artykułami budowlanymi), ewentualnie przez szmatkę lub gazę
solidnie zmoczoną / nasączoną zwykłą, ale czystą i nieskażoną wodą z butelki. Po powrocie do domu, w/w.
odzież ochronną należy zdjąć w przedpokoju lub w piwnicy i zamknąć w szafce, a samemu powinno się
natychmiast wziąć kąpiel w wannie, w której będzie rozpuszczone ok. 0,5 kg zwykłej sody spożywczej (sody
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oczyszczonej) na 50 litrów wody. Jeśli nie macie wanny, to proszę takim wodnym roztworem sody (o w/w.
proporcjach) obmyć się delikatną szmatką, a następnie spłukać się, polewając kubkiem tenże roztwór po
własnym ciele. Jednocześnie, proszę kupić Sobie około 50 kilogramów sody oczyszczonej, na zapas, już
teraz, po cenach hurtowych, w sklepach rolniczych z paszą dla zwierząt hodowlanych lub w internetowych
składach chemicznych - wystarczy wpisać, np. w wyszukiwarkę „Google”, słowa: „soda hurtownia”
(kosztuje ona tam około 3 zł. za kilogram). Bieliznę, koszulę, spodnie, sweter itd., tj. ubrania, w których
wychodziliście z domu, podczas ataku jądrowego np. na sąsiednie państwa, bezpośrednio po nim, a nawet do
tygodnia od daty zdetonowania głowic nuklearnych, wyrzućcie na zewnątrz mieszkania, a później (nie
dotykając ich gołą skórą) zanieście do dołu wykopanego w ziemi (znajdującego się w lesie, z dala od
zabudowań mieszkalnych, gospodarczych oraz ujęć wody pitnej i innych akwenów, tj. z dala od studni,
przepompowni, jezior, rzek, stawów, zalewów itd.) i zakopcie. Absolutnie, nie wolno Wam spalać tych ubrań
w ogniu, bo dym z ogniska, w którym będziecie palić skażoną odzież, również będzie radioaktywny, a tym
samym, będzie on zabójczy dla Was i innych ludzi oraz zwierząt. W tej samej wodzie z sodą, w której
braliście kąpiel odkażającą możecie dokładnie wypłukać także w/w. odzież ochronną (gumowce, gumowy
płaszcz / foliowy wór), a następnie wynieść ją na korytarz lub do piwnicy. W przypadku użycia broni
chemicznej i/lub bakteriologicznej należy postępować identycznie, jak w wyżej opisanej sytuacji dotyczącej
użycia broni jądrowej, z tą tylko różnicą, iż dodatkowo powinniście przyjmować węgiel (taki sam, jak na
zatrucia pokarmowe, o czym szarzej pisałem wcześniej). I pamiętajcie - zawsze i wszędzie uszczelniajcie
mieszkanie, aby nie dostało się do niego powietrze skażone promieniotwórczo, biologicznie lub chemicznie.
Stosujcie także zawsze odzież ochronną i maski przeciwpyłowe, a najlepiej, to wcale nie wychodźcie wtedy z
domów.
Kończąc ten wątek, jako suplement jodu, polecam Wam preparat (dostępny bez recepty) o nazwie
„KELP 225 mcg” z firmy Swanson w opakowaniach po 250 tabletek, gdyż ma on najkorzystniejszy stosunek
ceny do ilości zawartego, w nim, jodu, tj. jedno opakowanie kosztuje około 20 zł. Tym samym, powinniście
mieć w domu zapas tego specyfiku, w postaci jednego takiego opakowania na każdą osobę dorosłą i połowy
opakowania na każde dziecko. Preparat ten, proszę zacząć przyjmować już na 1 miesiąc przed planowanym
kongresem światowym - pokojowym, który powoła do życia tzw. „Wielki Izrael” żydowsko – arabski i, przy
okazji, da władzę jednemu, ogólnoświatowemu przywódcy – antychrystowi. Z kolei, kontynuować
przyjmowanie Kelp’u należy (przynajmniej) przez 3 miesiące, licząc od daty przeprowadzenia ataku
nuklearnego (atomowego / jądrowego). W tym czasie, tj. łącznie przez 4 miesiące, należy przyjmować Kelp
w ilości 450 µg na dzień, na dorosłego człowieka o wadze około 100 kg, co stanowi 300% normy dziennej z
okresu pokoju. Upraszczając, dorosły człowiek powinien, w tych wojennych dniach, łykać po 2 tabletki
Kelp’u dziennie (jedną rano i jedną wieczorem). Dziecku o wadze 10 kg należy wtedy podawać,
proporcjonalnie do masy jego ciała, 1/10 (jedną dziesiątą) tabletki rano i 1/10 (jedną dziesiątą – 10%)
tabletki wieczorem. Analogicznie, osoba o wadze 50 kg powinna łykać pół tabletki Kelp’u rano i pół tabletki
wieczorem. Szczerze powiedziawszy, to zawsze powinniście pamiętać, i to bezwzględnie, o tym, iż dzieciom
podaje się odpowiednio (proporcjonalnie do masy ich ciała) zmniejszone dawki leków, o ile farmaceutyk ten
nie posiada tzw. ulotki z podanym dawkowaniem dla nich, gdyż, w przeciwnym razie, należy podawać
lekarstwo dzieciom w dawkach podanych (w przedmiotowej ulotce) przez producenta tego farmaceutyku.
Jeśli skończą się Wam leki dla dzieci, to pamiętajcie, iż możecie podać im leki dla dorosłych, ale pod
warunkiem, iż odpowiednio (do ich wagi) zmniejszycie dawkę np. poprzez podzielenie tabletki / ampułki na
2, 3, 4 itd. części. Następnie, taką tabletkę należy dokładnie rozkruszyć, na proszek, i wymieszać / rozpuścić
np. w czystej, letniej wodzie, w letniej wodzie z cukrem, herbacie z miodem lub w kompocie itp., a w dalszej
kolejności podać dziecku, na łyżeczce lub strzykawką (bez igły oczywiście), do ust, tj. do wypicia. Przed
każdym podaniem takiego roztworu / płynnej mieszanki (nieważne, czy dziecku, czy też osobie dorosłej)
należy zawsze mocno i kilka razy wstrząsnąć i zamieszać butelką/słoikiem, w którym znajduje się
rozpuszczone lekarstwo, aby je dobrze wymieszać, gdyż mieszaniny mają to do siebie, iż substancje cięższe
(zazwyczaj czynne – lecznicze) osadzają się na dnie pojemnika, a na górze zostaje sama woda/herbata/sok
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(płyn pozbawiony właściwości leczniczych) i, tym samym, niewymieszana mikstura nie będzie skuteczna.
Pamiętajcie więc zawsze, aby wstrząsać / zabełtać / zamieszać wszystkie płynne lekarstwa i ich płynne
roztwory, za każdym razem, bezpośrednio przed podaniem ich choremu. Pamiętajcie również o tym, iż każdy
lek stosowany doustnie (np. tabletki), jeśli jest rozpuszczony w wodzie i wypity, to działa o wiele szybciej
niż pigułka połknięta w całości i popita wodą. Wiedza ta jest szczególnie ważna, gdy zależy nam na czasie
przy szybko rosnącej, zagrażającej życiu, gorączce u dzieci. Jeśli więc nie będziecie dysponować wtedy
syropem przeciwgorączkowym, to tabletkę „zbijającą” gorączkę proszę rozkruszyć, wymieszać w wodzie,
dodać trochę soku dla smaku i podać dziecku do wypicia, a wtedy zadziała ona błyskawicznie. A, i jeszcze
jedno – myślę, że dość ważne, a mianowicie, jeśli dzielicie ostrym nożem (np. na połowę lub na inne małe
części) tabletki/kapsułki, które nie mają specjalnego rowka ułatwiającego ich dzielenie i są one w
specjalnych (najczęściej kolorowych) powłokach / otoczkach, które mają zapobiegać przedwczesnemu
strawieniu ich w żołądku lub nadmiernemu kontaktowi z kwasem zawartym w treści żołądka, który może
osłabić ich działanie farmakologiczne, ewentualnie są to tabletki/kapsułki, które powinny uwalniać swoje
lecznicze właściwości dopiero w jelitach, to taką rozkawałkowaną część tabletki, którą przygotowujecie do
połknięcia przez dziecko, a która, po podzieleniu, nie jest już chroniona z każdej strony wyżej wymienioną
otoczką/powłoką, powinniście okręcić (najlepiej) kawałkiem naturalnej skórki po kiełbasie lub w
ostateczności płatem skórki po owocach / warzywach, którą, w dalszej kolejności, musicie związać (nawet
zwykłą, bawełnianą nitką) w minipakunek / zawiniątko przeznaczone do połknięcia.

Punkt 18
Nauka surwiwalowych zachowań - sztuka przetrwania
Teraz zwrócę się głównie do Kobiet, a zwłaszcza do Matek. Proszę Was, Kochane Polki, uczcie (już
od dzisiaj) Swoje Dzieci – przede wszystkim Córki, piec chleb, robić powidła, wekować owoce i warzywa,
suszyć i wędzić mięso oraz konserwować, w tradycyjny sposób, pozostałą żywność (np. poprzez trzymanie
jej w ziemiankach, studniach, piwnicach, poprzez nacieranie solą itd.), a ponadto, uczcie je zawsze, jak mają
postępować z noworodkami? - nauczcie je więc: rozgrzewania im brzuszków ciepłymi ręcznikami / ciepłą
wodą i podawania maluchom, do picia, herbatek z kopru na kolki (wzdęcia); trzymania ich w pionie, na
ramieniu, z uniesioną do góry główką, do tzw. odbicia się (odbąknięcia), po każdym napojeniu mlekiem, co
spowoduje zejście gazów i dziecko przestanie cierpieć oraz płakać; układania maluszka do snu, tylko w
pozycji bezpiecznej - „na boczku”, aby osesek nie zakrztusił się podczas leżenia/spania; chwytania go za
nogi i trzymania główką w dół lub odwracania go, twarzą do ziemi, na swojej ręce, ewentualnie na swoim
kolanie z jednoczesnym popukiwaniem w plecki malucha przy zadławieniach, aby maleństwu udrożnić drogi
oddechowe i uratować od śmierci / uduszenia się, a ponadto, nauczcie Siebie i Swoje Dzieci (zarówno Córki,
jak i też Synów) oraz Mężów i innych Członków Swojej Rodziny, a nawet znajomych, reanimacji sztucznego oddychania metodą usta-usta / usta - nos oraz masażu serca i to zarówno względem
niemowlaków, jak i też w stosunku do osób dorosłych itd. Uczcie, uczcie i jeszcze raz uczcie tego, nade
wszystko, Swoje Córki, gdyż One też przecież, za jakiś czas, będą miały Swoje potomstwo, a po
kataklizmach, jakie wkrótce przetoczą się przez nasz Glob, Świat, na około 50 lat, cofnie się w rozwoju
techniczno – społecznym, jeśli nie do epoki „Kamienia Łupanego”, to przynajmniej do okresu z przełomu
XIX i XX wieku, a tym samym, nie będzie, przez ten okres, oddziałów noworodkowych, inkubatorów,
fachowego i doposażonego personelu ginekologiczno-położniczego, nowoczesnej służby zdrowia itd./itp. I
kto Im wtedy pomoże i udzieli instruktażu, no kto? - jeśli nie Wy, tj. Matki, Babcie, Ciocie i starsze Siostry,
które znają macierzyństwo z autopsji? W przyszłości, a szczerze powiedziawszy, to już niebawem, będziecie
(przez jakiś czas) żyć tak, jak współcześni Amisze lub tak, jak żyły Wasze prababcie, w czasach Swojego
dzieciństwa, gdyż nie będzie fabryk, supermarketów, kombinatów metalurgiczno – hutniczych, rafinerii
paliw, lotnisk, banków, biur pośrednictwa finansowego itd. Z braku zapotrzebowania na tego rodzaju
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przedsiębiorstwa / podmioty / firmy / instytucje / urzędy i/lub z braku techniczno - osobowych możliwości
funkcjonowania przez nie, przestaną również istnieć, nic niewytwarzające, zawody (doradców
inwestycyjnych, menadżerów, przedstawicieli handlowych, bankowców, brokerów, sekretarek, twórców
reklam, administratorów, maklerów, doradców ds. wizerunku, informatyków, kreatorów mody, stylistów,
lobbystów itd.), ale za to, w cenie będą: ogrodnicy, zielarze (botanicy), pszczelarze, rolnicy, mechanicy,
kowale, cieśle, stolarze, drwale, myśliwi, akuszerki, murarze, szewcy, zduni, kołodzieje, bednarze, garncarze,
piekarze, młynarze i inne (obecnie prawie zapomniane, niemniej jednak, bardzo praktyczne) profesje. Jedno,
prowansalskie proroctwo, które ma około pół tysiąca lat, stanowi nawet, iż po podpisaniu w Warszawie
układu pokojowego, kończącego ostatecznie III Wojnę Światową i dzielącego Europę oraz Zachodnią Azję i
Północną Afrykę pomiędzy Polskę i Francję, przywódcy obu tych krajów „pojadą napoić swoje konie w
Wiśle”!!! Tym samym, w przyszłości wszelka wiedza naszych Babć i Dziadków będzie „jak znalazł” –
szanujcie więc Młodzi ich samych oraz ich doświadczenie życiowe i już dziś zacznijcie pobierać u nich
lekcje na temat: „Jak przetrwać w czasach, gdy nie ma, nie tylko elektroniki, ale nawet samej
elektryczności?”, gdyż (według mnie) już niebawem ta wiedza przyda się Wam i będziecie ją wdrażać w
życie, w sposób praktyczny, a nie tylko teoretyzować na ten temat.

Punkt 19
Środki ostrożności dla działaczy podziemia antyNWO-wskiego
Ostrzeżenie – Kochani moi, jeśli ktoś z Was postanowi bohatersko publikować w Internecie
krytyczne posty lub demaskować i negatywnie komentować demoniczny system religijno - społeczno –
polityczno - ekonomiczny, jaki utworzy lucyferiański rząd NWO (czyli rząd „Nowego Porządku Świata”
zwany również rządem „Nowego Ładu Świata”) oraz pisać bolesną prawdę na temat jego masońskich
twórców, wśród których dominującą rolę odgrywają chazarscy Żydzi, jak również postanowi obnażać w
„sieci” ich amerykańskich pachołków, to pamiętajcie, aby (ze względów bezpieczeństwa) nigdy nie robić
tego z własnych komputerów i/lub z własnych telefonów, gdyż cały Internet oraz wszystkie znaczące i
ogólnoświatowe portale społecznościowe, jak również większość platform cyfrowych są w rękach masońsko
- talmudycznych Żydów (vide: Facebook Marka Zuckerberg’a i Dustin’a Moskovitz’a zwany złośliwie
„pejsbukiem”) i są przez nich monitorowane (obserwowane). Jednocześnie namierzane są wtedy Wasze
numery IP, a po nich jesteście namierzani Wy sami, jako abonenci operatorów telekomunikacyjnych, tj. są
identyfikowane Wasze personalia, numery telefonów i Wasze miejsca zamieszkania, a jednocześnie jesteście
wpisywani na „czarną listę” osób przeznaczonych do eksterminacji (zabicia) lub uwięzienia w obozach
koncentracyjnych, w momencie, gdy tylko żydowski mesjasz z NWO (antychryst) przejmie pełną władzę nad
całym Światem. Uwierzcie mi – to dzieje się teraz, już, obecnie, w tej właśnie chwili i na Waszych oczach.
Tym samym, jeśli już podejmiecie walkę z antychrystem i będziecie wysyłać e-mail’e i/lub zamieszczać
posty z treściami krytycznymi względem NWO, Żydów, masonów, iluminatów i Amerykanów, to zawsze
róbcie to z kawiarenki internetowej pozbawionej monitoringu kamer (płacąc za dostęp do komputera
wyłącznie gotówką i siedząc w czapce oraz okularach) lub korzystajcie z innego, ogólno i powszechnie
dostępnego, komputera np. w pracy, w szkole itp. Pamiętajcie również, iż kolportować literaturę demaskującą
NWO i jego ludzkie sługi możecie także w sposób klasyczny, tj. za pośrednictwem zwykłej poczty (takiej od
papierowych listów) i przesyłek kurierskich - bez podawania adresu nadawcy lub z podawaniem danych
wymyślonych na potrzeby chwili oraz przybranych w sposób doraźny i jednorazowy. Rycerze Jezusa
Chrystusa i Przenajświętszej Panienki, Bojownicy o Prawdę i Sprawiedliwość - chwała Wam za wszelką
walkę (z podniesioną przyłbicą i/lub konspiracyjną), jaką podejmujecie lub podejmiecie niebawem z
belzebubimi rządami NWO, ale nie zapominajcie przy tym o bezpieczeństwie własnym i bezpieczeństwie
Waszych Rodzin. Postępujcie tak, jak uczył nas tego Nasz Pan – Jezus Chrystus w Ewangelii wg Św.
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Mateusza (10.16): „Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a
nieskazitelni jak gołębie!”.

Punkt 20
„Plan Trzech Wojen Światowych” z roku 1871 wg generała Alberta Pike
Przedmiotowy plan jest kluczem do zrozumienia działań religijnych, politycznych i socjalnych oraz
rzeczywistej struktury władzy światowej. Zmarły przed prawie 130 latami, słynny amerykański mason, była
głowa amerykańskich masonów, gen. armii USA - Albert Pike otrzymał szatańską wizję - precyzyjny plan
wprowadzenia ludzkości do Nowego Porządku Świata – Nowego Ładu Świata (NWO) czyli
neokomunistycznej GLOBALIZACJI. Jest to plan lucyfera, który nawołuje do unifikacji światowych rządów,
finansów i religii. Plan zapowiada trzy wojny o zasięgu światowym. Gen. Albert Pike wysłał listownie
przedmiotowy plan innemu masonowi, tj. Giuseppe Mazziniemu z Włoch, ale ów ściśle tajny dokument
dostał się w niepowołane ręce i został rozpowszechniony na cały świat, ale do rzeczy: szatański plan „trzech
wojen światowych” opublikowano w roku 1871. Jedna z jego kopii znajdowała się przez pewien okres w
londyńskim muzeum. Sekrety owych knowań wyjawił kardynał Chile - Carlo Rodriguez w swojej książce
zatytułowanej: „The Mystery of Freemasonryunveiled” (Sekrety masonów ujawnione). Książka ta została
wydana po raz pierwszy w roku 1925 i nadal jest dostępna na Amazon. Jest to przedruk z roku 1962 i
Amazon także podaje, że oryginał był wydrukowany w roku 1925, czyli znacznie wcześniej niż wybuchła II
Wojna Światowa. Dlatego obecne próby dyskredytacji tego planu i podważenia jego autentyczności są
skazane na porażkę, gdyż fakty (daty) świadczą same za siebie, tj. data napisania listu z „planem”, data
wydania książki Rodrigueza - nadal dostępnej, data powstania drugiej książki na ten temat (Carr'a) oraz treść
i precyzyjna realizacja tego planu są oczywistym dowodem jego wiarygodności oraz rzeczywistego autora
lub duchowych inspiratorów, tj. szatana i upadłych aniołów. Ludzie, sami w sobie, nie są w stanie planować
tak precyzyjnie i z wybiegnięciem na setki lat naprzód oraz plany te tak skutecznie i konsekwentnie
realizować. Zresztą podobnie jest z innym sztandarowym dziełem, tj. „Protokołami Mędrców Syjonu”
(Протоколы Сионских мудрецов), które od lat próbuje się zdyskredytować jako rzekomy antysemicki
falsyfikat carskiej bezpieki, który został sfabrykowany na potrzeby cara Mikołaja II, ale fakt, iż wszystko, co
tam napisano wypełnia się (od ponad 100 lat) – tak, jak zaplanowano i opisano w tychże protokołach, jest
największym i niepodważalnym dowodem, który świadczy o autentyczności tego dzieła. Wracając jednak do
listu generała Alberta Pike z 1871 roku - Karol Marks wydał w roku 1848 „Manifest Komunistyczny”, ale
rzeczywisty sukces tego dzieła nastąpił dopiero, co istotne, w roku 1871. Do sukcesu przyczyniała się tzw.
„Komuna Paryska” z tegoż właśnie roku, tj. 1871, która zainspirowała się Marksem. Najwyraźniej
teoretyczny plan szatana sprawdzono wcześniej (w sposób praktyczny) we Francji. Szatan widząc pomyślne
wdrażanie swojego planu na Ziemi, poszedł o krok dalej i zaplanował trzy wojny światowe, oparte na tym
planie. Marks, co wiedzą wszyscy- był Żydem, ale nie wszyscy wiedzą, iż był także synem rabina.

Cele I Wojny Światowej wg planu gen. Alberta Pike
I Wojna Światowa musi być wywołana w celu umożliwienia iluminatom zdetronizowania mocy
carów w Rosji oraz uczynienia z tego państwa fortecy ateistycznego komunizmu. Różnice pomiędzy
brytyjskimi agenturami iluminatów, a niemieckimi agenturami iluminatów będą użyte z celu
wywołania tej wojny. Na koniec tej wojny wykreowany będzie komunizm. Zostanie on użyty do
zniszczenia innych rządów w celach osłabienia religii.
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KOMENTARZ DO TEKSTU - Cele te zostały precyzyjnie wypełnione. Po raz pierwszy na świecie powstał
komunistyczny moloch - ZSRR, chrześcijańska rodzina carów została wymordowana, a ortodoksyjny kościół
Wschodu został zdziesiątkowany. Dopiero po I Wojnie Światowej wielu zdało sobie sprawę z dokładności
owego planu i w rezultacie zaczęto go rozpowszechniać analizując plan ze zwiększoną uwagą. Obserwatorzy
rządzących elit czekali na II Wojnę Światową, której cele były także bardzo interesujące.

Cele II Wojny Światowej wg planu gen. Alberta Pike
II Wojna Światowa zostanie podsycona różnicami pomiędzy faszystami i syjonistami
politycznymi. Celem wojny jest zniszczenie nazizmu, a polityczny syjonizm musi się wzmocnić na tyle,
aby był w stanie ustanowić suwerenne państwo Izrael w Palestynie. W czasie II Wojny Światowej
międzynarodowy komunizm musi się na tyle wzmocnić, aby zrównoważyć chrześcijaństwo, które
będzie ograniczone i zachowane w tym stanie, do momentu, w którym będziemy go potrzebować do
wywołania finałowego socjalnego kataklizmu. Celami II Wojny Światowej będzie zniszczenie faszyzmu,
ustanowienie państwa Izrael oraz utworzenie komunistycznego Bloku Wschodniego, który będzie
wielką próbą przed wprowadzeniem [opartego na podobnych zasadnych] Nowego Porządku Świata
zwanego także Nowym Ładem Świata [NWO]!
KOMENTARZ DO TEKSTU - co jest znamienne, faszyzm w momencie powstawania planu, tj. w roku 1871,
nawet nie istniał. Twórca planu zapowiedział jego powstanie oraz jego zniszczenie, na korzyść syjonizmu.
Mamy więc precyzyjny plan, doskonale udowodniony, który wskazuje nam jedną olbrzymią prawdę.
Powyższe plany i ich realizacja wskazują na architekta owego planu, jako na osobę żyjącą znacznie dłużej
niż żyje człowiek, a skuteczna i precyzyjna realizacja planu jeszcze bardziej potwierdza jej architekta, czyli
szatana. Rządy ludzkie nie są w stanie tak się zorganizować oraz zjednoczyć w realizacji czegokolwiek. To
nie Bóg spowodował powstanie Izraela w roku 1948, ale masońscy lucyferianie. Izrael został powołany do
życia przez lucyfera, rękami Churchilla i Hitlera. Ten fakt obnaża błąd religii bratających się z
syjonistycznymi Żydami, wierząc w cudowne powstanie tego państwa. Jest to zupełnie fałszywy Izrael, a
jego mieszkańcy nie są prawdziwymi Żydami – vide: Apokalipsa Św. Jana (r. 3,
w. 9): „Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami - a nie są
nimi, lecz kłamią” oraz r. 2, w. 9: „Znam twój ucisk i ubóstwo - ale ty jesteś bogaty -i [znam] obelgę
wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana”.
• Izrael musiał objąć panowanie nad Palestyną, głównie nad Jerozolimą
• Izrael miał odegrać kluczową rolę w wywołaniu III Wojny Światowej.
Wszystkie cele II Wojny Światowej zostały osiągnięte. Powstało państwo Izrael, powstał także
komunistyczny Układ Warszawski, a Jerozolima, kosztem Palestyńczyków, stała się (za sprawą prezydenta
Donalda Trump’a) stolicą Izraela. Nie bardzo to pasuje do ludzi rzekomo miłujących Boga Izraela. Polskę
oddano Sowietom w Jałcie, a gen. Władysław Sikorski został zamordowany w katastrofie lotniczej nad
Gibraltarem, ponieważ stał na przeszkodzie włączenia Polski do Bloku Wschodniego. Z tych właśnie
przyczyn armia sowiecka czekała na wschodnim brzegu Wisły aż Niemcy zniszczą Powstanie Warszawskie,
aby zapewnić sobie pewne zwycięstwo nad Polską i bez większych oporów włączyć nasz kraj do swojej
strefy wpływów. Znając szatański plan II Wojny Światowej, wszystkie jej aspekty wydają się całkowicie
sensowne. Wiele wojennych tajemnic jest w takim świetle zrozumiałych i wysoce logicznych. Musiał istnieć
zły, despotyczny władca – Hitler i musiał mieć złego, despotycznego przeciwnika – Stalina. Faszyzm powstał
jako zły, niegodziwy system, który powinien być za wszelką cenę zniszczony. Hitler grał rolę obsesyjnego
mordercy Żydów w sposób doskonały, a Holokaust ma także do spełnienia olbrzymią rolę. II Wojna
Światowa była więc duchową ucztą demonów. 55 milionów ludzi, głównie cywilów, zamordowano w
bestialski sposób po to, żeby szatański plan postawił kolejny krok ku Globalizacji! Bez biblijnych aspektów
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tych wydarzeń nic innego nie ma sensu. W chwili obecnej trwają intensywne przygotowania szatana i
upadłych aniołów do wywołania III Wojny Światowej.

Celem III Wojny Światowej wg planu gen. Alberta Pike
III Wojna Światowa ma doprowadzić do zniszczenie wszystkich religii – głównie syjonizmu
[Religii Mojżeszowej], Chrześcijaństwa oraz islamu. Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od
przewagi różnic spowodowanych przez agentury illuminati pomiędzy politycznymi syjonistami
[Izraelem i bezwarunkowo popierającymi to państwo Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz ich
sojusznikami], a liderami świata islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, że islam
[islamski świat arabski] oraz polityczny syjonizm wzajemnie się zniszczą. W tym samym czasie inne
państwa [przede wszystkim z Europy], ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do
punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego. [Wcześniej]
wypuścimy nihilistów [osobniki gardzące wszelkimi normami społeczno – obyczajowymi i depczące
wszelki prawa, zarówno Boskie, tj. Dekalog i Pismo Święte, jak i też ludzkie, tj. kodeksy i normy moralno –
etyczne] oraz „uruchomimy” ateistów i za ich przyczyną sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm
[przejawiający się poprzez zdziczenie obyczajów, upadek wszelkich wartości moralnych, anarchię, totalną
nędzę, masowe bezrobocie, powszechne upadki firm, załamanie sektora bankowo - finansowego, krach na
giełdach papierów wartościowych, olbrzymie podatki itp.]. To wszystko, w całym tym horrorze wojen i
kataklizmu socjalnego, wykaże jasno i dobitnie narodom [negatywny] efekty absolutnego ateizmu,
[który jest źródłem] pochodzenia zdziczenia i najbardziej krwawych orgii. Wtedy na każdym miejscu,
wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszością rewolucjonistów, będą
eksterminować [niszczyć i mordować w samoobronie] owych niszczycieli cywilizacji, a masy pozbawione
iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz
kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają
rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny lucyfera, wystawionej w końcu
na publiczny widok. To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym
nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym
samym czasie.
KOMENTARZ DO TEKSTU - trzeba także zwrócić uwagę na jeden istotny aspekt tego szatańskiego planu.
Jest to tylko plan - nie jest to proroctwo Boga. Jest oczywiste, że plan szatana nie będzie w całości
zrealizowany. Jedynie proroctwa Boże są realizowane w 100%. Tuż po II Wojnie Światowej umieszczono
fałszywy Izrael w Palestynie, na morzu krwi niewinnych Palestyńczyków. Nie zapłacono im żadnej
rekompensaty za zagrabione ziemie, czy za utratę najbliższych, wymordowanych przez Żydów, którzy za
Holokaust wymusili na Niemcach olbrzymie odszkodowanie. Celem planu było i jest nadal utworzenie fali
zbrodni, koniecznej do wywołania światowego potępienia państwa Izraela przez wszystkie państwa świata i
wywołania w ten sposób III Wojny Światowej - w tym celu może zacząć się niebawem ujawnianie
wszystkich zbrodni syjonistyczno – masońskich dokonanych przez nich dzięki kontrolowaniu mediów, show
biznesu, giełd, banków centralnych i komercyjnych oraz skorumpowanych polityków. Chodzi o to, aby Świat
znienawidził Izrael za te zbrodnie, których niewątpliwie dopuścili się syjoniści i za karę wsparł wrogów
Żydów, czyli państwa islamskie, aby obydwie strony dysponowały porównywalnymi siłami militarnymi i
proporcjonalnym poparciem społeczności międzynarodowej, a tym samym, aby były w stanie toczyć długą i
wzajemnie ich wyniszczającą wojnę. Szatan i jego siły ściśle kontrolują wszelkie partie, giełdy, władze,
sektor finansowo – monetarno - bankowy, organizacje polityczne i armie. W ten sposób siły szatana inicjują,
a następnie koordynują, prowadzą i nadzorują przebieg wszystkich istotnych wydarzeń światowych.
Podobnie, jak to miało miejsce w czasie II Wojny Światowej, moce szatańskie zawsze stoją po obu stronach,
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czyli to siły szatana zwyciężają, a nie siły polityków, wojsk, czy patriotów. Ludzkość nie ma szansy, aby
samemu przeciwko nim wygrać, czy uzyskać cokolwiek przeciwnego owej kontroli, jak wolność, czy
sprawiedliwość. Plan zakłada zniszczenie w pierwszej fazie syjonistów (Żydów i ich zwolenników) i ukaranie
ich za zbrodnie, jakich dopuścili się przeciwko ludzkości (za lichwę, krachy finansowe, szerzenie w
masmediach pornografii, rozwiązłości seksualnej, promowanie rozwodów i zdrad małżeńskich oraz ruchów
LGBT, ogłupianie młodzieży popkulturą, promowanie roznegliżowanej mody w postaci skąpych strojów
kąpielowych, sukienek mini, głębokich dekoltów, obcisłych leginsów itp.). Szatan namówił do tego Żydów
(spod znaku masonerii i iluminatów), obiecując im w zamian za to: Wielki Izrael, Jerozolimę, wieczne rządy
na całej Ziemi oraz wszystkie bogactwa materialne tego Świata, a oni wykonali jego plan w 100%! Ale to
zwykłe kłamstwa szatana, bo w rzeczywistości śmierć i piekło będą ich nagrodą. Oto nagroda szatana dla
nich za wierną mu służbę. Zapomnieli głupcy, że szatan jest odwiecznym oszustem i wszelkie jego obietnice,
to zwykłe kłamstwa. Skoro siły szatana kontrolują wszystkie strony, we wszystkich państwach już działają
agitatorzy w celu ujawniania tych zbrodni. Szatan najpierw sam namówił satanistów do takich zbrodni i do
służenia mu w zamian za obietnicę wiecznej sławy i wiecznych rządów, a teraz sprzeda swe sługi (oszuka,
jak zawsze) i poświęci je w imię swoich własnych celów. Trump właśnie zaczyna ujawniać wiele zbrodni
nasienia węża - głównie pedofilię, co nie czyni go dobrym prezydentem, ponieważ ewidentnie jest on nadal
po stronie szatana oraz tych członków nasienia węża (sekta Chabad Lubawitcz), które dąży do ostatecznej
wojny z Bogiem. Znany wielu z Was, David Icke ujawnia olbrzymią ilość takich sekretów zwłaszcza w
temacie pedofilii. Jakoś nikt nie powstrzymuje tych informacji i jeszcze mu włos z głowy nie spadł. Jest on
nawet zapraszany do telewizji i udziela mnóstwa wywiadów! Upadli aniołowie karząc pedofilów,
banksterów, lichwiarzy i wichrzycieli wojennych mogą pozować na „dobrych chłopców”, ponieważ
zaprowadzą jakiś tam porządek, ale ceną uwolnienia ludzkości od syjonistów będzie materializm w formie
czipa i wzięcia znaku bestii „666” na czoło i rękę. Lucyferianie mogą oszukać miliony Chrześcijan i może
nastąpić masowa rzeź zbrodniarzy, a także bunt przeciwko Bogu za rzekomo niesprawiedliwe traktowanie
upadłych aniołów i samego szatana. Dlatego powstają ostatnio piosenki, których ostrze jest skierowane
przeciwko Bogu. Są one tworzone najprawdopodobniej pod nadzorem upadłych aniołów, którzy już się
zaczynają użalać na „niesprawiedliwość” Boga oraz filmy, w których szatan jest „dobrodusznym, mądrym i
miłosiernym” facetem. Przeniesienie (w dniu 14.05.2018 r.) przez prezydenta USA - Donalda Trumpa
amerykańskiej ambasady z Tel – Awiwu do Świętego Miasta Jerozolimy, co de facto oznacza uznanie tej
metropolii za stolicę Izraela, stanowi początek tego procesu, który ma ostatecznie (wg lucyferian)
doprowadzić do zniszczenia państwa Izrael oraz islamu. Siły demoniczne manipulują i organizują w chwili
obecnej takie właśnie działania. Kto wie, czy potępienie przez ONZ uznania Jerozolimy za stolicę Izraela nie
jest początek separacji USA od reszty świata. W ten sposób świat może się podzielić w kwestii poparcia dla
Izraela. Zwróćmy także uwagę na to, że plan szatana zakłada efektywne wykorzystanie Chrześcijaństwa w III
Wojnie Światowej, a następnie unicestwienie tej religii. Jeszcze nikt Chrześcijaństwa nie zniszczył i nie
zniszczy, chociaż Kościół przejdzie swoją „Drogę Krzyżową” na trasie do swojego oczyszczenia.
Tymczasem Bóg nigdy z nikim nie przegrał i z szatanem na pewno też nie przegra. Plan wywołania III
Wojny Światowej jest więc planem skazanym (w jakiejś części, a może nawet w całości) na fiasko. Jeżeli
szatan przegra, to zastanówmy się, w którym momencie realizacji tego planu. Przegrana oznacza, że ów plan
na pewno spotka klęska. Ciekawe jest proroctwo o 10-ciu królach zawarte w Apokalipsie Św. Jana (17,1213): „A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą
władzę jako królowie na jedną godzinę [na jeden miesiąc czasu ludzkiego] wraz ze zwierzęciem. Ci są jednej
myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu”. Wiele wskazuje na zmianę rządów syjonistycznych w
„białych krajach” na inne rządy. Czy nowe rządy będą lepsze? Na pewno nie. Mamy więc wiele poszlak, ale
nawet sataniści nie wiedzą na 100%, co i kiedy się wydarzy. Dopiero rozwinięcie się wydarzeń ukaże nam
więcej. Nie zapominajmy, że praktycznie w każdej chwili może nastąpić ujawnienie się 2 proroków, może
nastąpić porwanie Kościoła i ewakuacja wybranych do nowych „arek ocalenia”, czyli „wymarsz na
pustynię”. Ujawnienie się dwóch proroków zdemaskuje resztę kłamstw szatana. Ale, co nastąpi jako pierwsze
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i kiedy to nastąpi? - tego nikt, poza Bogiem, nie wie. Uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela, w tym właśnie
kluczowym czasie, nie ma żadnego innego znaczenia, poza oficjalną prowokacją krajów i ludów islamu. Jest
to wielki ruch przeciwko Bogu - właścicielowi wzgórza Syjon. A to pokazuje nam jasno, komu w
rzeczywistości służy prezydent Donald Trump.
Zajrzyjmy do jeszcze jednego dzieła lucyfera, tj. przeczytajmy „Protokoły Mędrców Syjonu”, których
treść napawa wielu czytelników przerażeniem, a z których zostało przytoczonych parę cytatów w niniejszej
części opracowania. Niezwykła perfidia tego szatańskiego dzieła przekracza wszystkie znane nam granice
moralne i etyczne. Część planu szatana ujawnia, że Chrześcijaństwo jest prowadzone przez masy
pozbawione iluzji wobec Chrześcijaństwa, którego – cyt.: „Boskie duchy, formujące Chrześcijaństwo bez
kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację,
otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny lucyfera, wystawionej w
końcu na publiczny widok”. Tekst ten ujawnia nam, że obecnie istnieją duchy prowadzące Chrześcijaństwo
bez kompasu oraz kierunku, czyli szatan sam ujawnia swoją kontrolę nad Chrześcijaństwem za pomocą
przejętego Watykanu. I niestety, wydaje się, iż obecnie kontrolerem Chrześcijaństwa z ramienia belzebuba
rzeczywiście jest ekumeniczny Watykan, a ono same naprawdę zdaje się być pozbawione jakiegokolwiek
rozsądnego kierunku biblijnego i podzieliło się (pod nadzorem takich duchów) na ponad 4 tyś. wyznań,
frakcji i odłamów rzekomo wielbiących Boga. Tymczasem, Bóg i Jego Prawo zostały zupełnie odrzucone, a
Chrześcijaństwo nie ma żadnego pojęcia o tym, czym jest Zbawienie i Królestwo Boże. Nie oznacza to, że
wszyscy Chrześcijanie zostaną potępieni przez Boga i zgładzeni. Oznacza to, że nadejdzie czas, kiedy Bóg
przeprowadzi Sąd na Chrześcijaństwie i usunie z niego owe zwodnicze duchy oraz usunie także świadomych
fałszywych nauczycieli, nazywanych kąkolem w Ewangelii wg Św. Mateusza. Kąkol zostanie zebrany oraz
spalony ogniem. Jest to w pełni zasłużony wyrok dla szatańskich sług, które mieszają w Kościele
Chrześcijańskim. Ewangelia wg Św. Mateusza (13, 24-30): „Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne
jest Królestwo Niebios do człowieka, który sieje dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie zasnęli,
przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc,
wtedy się pokazał i kąkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czyż nie posiałeś dobrego
nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol? A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do
niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: Nie! Abyście wybierając kąkol nie
powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwu rosnąć razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem
żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zawieźcie do mojej
stodoły”. Jest to bardzo dosadne i wręcz przerażające ostrzeżenie skierowane do tych, którzy świadomie uczą
fałszywych nauk i doktryn pośród ludzi dobrej woli. Co jest najważniejsze, pszenica uzyska (jeśli będzie
żałować) przebaczenie i zbawienie pomimo błędnego (nie ze swojej winy) wielbienia Boga i grzesznego stylu
życia w nieposłuszeństwie wobec Bożych Przykazań. Ale kąkol, głównie nasienie węża, zostanie całkowicie
zniszczony. Jeżeli posiadasz więc pewną funkcję w Kościele i widzisz oczywiste błędne nauki oraz
zmuszanie „pszenicy” do grzechów bałwochwalstwa, a nic nie robisz, aby to przerwać - zastanów się nad
Bożym Sądem i zacznij pracować dla Boga. Posłuszeństwo wobec duchów szatańskich może spowodować
śmierć w ogniu z wyroku Boga. Decyzja o twym losie należy do Ciebie! Być może nauczając Prawdy Bożej
utracisz ziemskie życie, ale zrozum, że śmierć za prawdę o Bogu jest początkiem prawdziwego życia, a nie
jego końcem. Potwierdza to ten werset z Ewangelii wg Św. Mateusza (10.39): „Ten, kto znajdzie życie swoje,
utraci je, a kto straci życie swoje dla mnie, odnajdzie je”.
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Punkt 21
Hipotetyczne scenariusze harmonogramu dochodzenia antychrysta do władzy nad całym
Globem Ziemskim
Rodacy, Kochani moi, musicie również wiedzieć, iż nasza przyszłość i przyszłość naszej Planety nie
są zdeterminowane, z góry ustalone, niezmienne i na sztywno nakreślone, gdyż gdyby tak było, to jaki sens
miałoby modlenie się przez nas, proszenie Boga Ojca Wszechmogącego o łaski i pomoc, pokutowanie, bycie
dobrym człowiekiem itp., skoro i tak życie każdego z nas przebiegłoby dokładnie tak, jak mu je zaplanowano
i każdy z nas poszedłby po śmierci (niezależnie od tego, czy był wielkim grzesznikiem, czy też grzeszył
tylko w drobnych rzeczach i sporadycznie) tam, gdzie mu z góry i nieodwołalnie przygotowano miejsce?
Odpowiem Wam, gdybyśmy nie mieli żadnej możliwości wpływania na zmianę przewidzianego dla nas losu,
to byłoby to wszystko bez sensu – do czego jednak zmierzam? - ano do tego, że jak stanowią stare
porzekadła: „każdy z nas jest kowalem własnego losu” oraz „jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz”. Piszę te
słowa jednak głównie w kontekście nadchodzącej, „szybkimi krokami”, III-ej Wojny Światowej, gdyż jest
ona, z dawien dawna, zaplanowana i jest kluczem do stopnia w jakim ludzkość przetrwa apokalipsę.
Jednocześnie, jej czas nadejścia, skala zniszczeń, długość jej trwania i moc oraz władza antychrystów nią
sterujących będą ściśle uzależnione od naszych modlitw, próśb, postów, wyrzeczeń, nawróceń, ofiar i liczby
dobrych uczynków, które zaniesiemy przed Oblicze Trójcy Przenajświętszej. Tym samym, powinniście być,
o Najdrożsi mojemu sercu, gotowi na wybuch III-ej Wojny Światowej każdego dnia, już od dzisiaj, bo, jak
pisałem już to wcześniej, nie znacie dnia, ani godziny, kiedy apokaliptyczna zagłada nadciągnie na Was i
„zapuka” do Waszych drzwi. Niemniej jednak, według mnie, musicie być przygotowani przynajmniej na 6 jej
(niżej wymienionych) scenariuszy, gdyż któryś z nich, w mniejszym lub większym stopniu, może ziścić się
niebawem, a więc:
- Scenariusz pierwszy. Obecne konflikty zbrojne, lokalne i regionalne wojenki, rewolucje, zamieszki, wojny
domowe i wielki kryzys ekonomiczno – monetarny, który niebawem nadejdzie, zostaną szybko i sprawnie
zakończone przez wybitnego dyplomatę (masońskiego antychrysta z NWO), który w podzięce za rzekome
uratowanie Ziemi zostanie przez ludzi wszystkich (lub przynajmniej większości) narodów wybrany na
władcę całego Świata i zacznie nas czipować oraz oznaczać „znakiem bestii”. Następnie nastąpi
błyskawiczna interwencja Pana Jezusa Chrystusa oraz Jego Aniołów, w wyniku której szatan i jego
antychrystusowy sługus poniosą druzgocącą klęskę, a na Ziemi zapanuje 1000-letnia „Era Chrześcijańskiego
Pokoju”. W tym scenariuszu nie występuje III Wojna Światowa o zasięgu globalnym i z powszechnym
użyciem, na masową skalę, broni atomowej/jądrowej.
- Scenariusz drugi. Obecne konflikty zbrojne, lokalne i regionalne wojenki, rewolucje, zamieszki, wojny
domowe i wielki kryzys ekonomiczno – monetarny, który niebawem nadejdzie, zostaną szybko i sprawnie
zakończone przez wybitnego dyplomatę (masońskiego antychrysta z NWO), który w podzięce za rzekome
uratowanie Ziemi zostanie przez ludzi wszystkich, lub prawie wszystkich, narodów wybrany na władcę
całego Świata. Następnie, w sposób nagły i dla nikogo niespodziewany, wybuchnie III Wojna Światowa o
zasięgu globalnym i z powszechnym użyciem, na masową skale, broni atomowej/jądrowej. Po III Wojnie
Światowej, gdy rodzaj ludzki zostanie zdziesiątkowany i niemalże unicestwiony, masoni jeszcze raz spróbują
przejąć władzę i obsadzić antychrysta (przypominam, że będzie to człowiek z krwi i kości) w roli
światowego i jedynego władcy, który będzie nas czipował i oznaczał „znakiem bestii” , ale uda się im to
tylko na krótko, gdyż Pan Jezus Chrystus pokona nędzną gadzinę i strąci ją w czeluście piekielne wraz z jej
ludzkimi zwolennikami, a na Ziemi zapanuje 1000-letnia „Era Chrześcijańskiego Pokoju”.
- Scenariusz trzeci. Obecne konflikty zbrojne, lokalne i regionalne wojenki, rewolucje, zamieszki, wojny
domowe i wielki kryzys ekonomiczno – monetarny, który niebawem nadejdzie, przekształcą się płynnie i
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szybko w III Wojnę Światową o zasięgu globalnym, która zgładzi miliardy ludzi. Po III Wojnie Światowej,
gdy rodzaj ludzki zostanie przetrzebiony i zredukowany do minimum i niemalże unicestwiony, to dopiero
wtedy masoni spróbują przejąć, w sposób oficjalny, władzę i obsadzić antychrysta w roli światowego i
jedynego władcy, który będzie nas czipował i oznaczał „znakiem bestii”. Podobnie, jak we wcześniejszych
wariantach, ludzie, praktycznie z całego Świata, wybiorą antychrysta na króla całego Globu Ziemskiego,
gdyż oszuka on ich, że to on sam, dzięki swoim boskim mocom i talentom negocjatorsko – rozjemczo –
ekonomiczno - politycznym, zakończył III Wojnę Światową, przywrócił ludzkości pokój i wyciągnął Świat z
nędzy, chaosu, bezprawia, głodu, barbarzyńskich walk i zezwierzęcenia. Ten kłamca (antychryst) i w tej opcji
(zresztą, jak w każdej innej) nie będzie jednak rządził zbyt długo, gdyż Nasz Pan - Jezus Chrystus zniszczy
wstrętnego gada i intryganta wraz z jego ludzkimi sługusami, a na Ziemi zapanuje 1000-letnia „Era
Chrześcijańskiego Pokoju”.
- Scenariusz czwarty. Obecne konflikty zbrojne, lokalne i regionalne wojenki, rewolucje, zamieszki, wojny
domowe i wielki kryzys ekonomiczno – monetarny, który niebawem nadejdzie, przekształcą się płynnie i
szybko w III Wojnę Światową o zasięgu globalnym, która unicestwi olbrzymią liczbę istnień ludzkich. Po IIIej Wojnie Światowej, gdy rodzaj ludzki zostanie niemalże wyniszczony całkowicie, ludzkość się opamięta i
na Ziemi zapanuje 1000-letnia „Era Chrześcijańskiego Pokoju”. W tym scenariuszu nie występuje
antychryst, jako pojedyncza osoba, lecz jako (wynosząca się ponad Boga Wszechmogącego i Jedynego)
zbiorowość ludzka pod kierownictwem szatańskiej organizacji (masonerii wraz z iluminatami), która składa
się z zdeprawowanych ludzi, którzy zdradzili Boga Prawdziwego i oddali się we władanie lucyferowi i która
to zbrodnicza organizacja będzie chciała stworzyć, w ramach Nowego Porządku Świata / Nowego Ładu
Świata - NWO, jeden, totalitarno - światowy rząd z ich człowiekiem (fałszywym mesjaszem) na czele oraz
jedną, ogólnoświatową religię. Ta szatańska organizacja będzie również ustalała bezbożne, antyludzkie oraz
bezduszne prawa przymuszające wszystkich ludzi do zaczipowania się i przyjęcia, na czoło lub rękę,
opisanego w Biblii, „znamienia bestii / znaku bestii”. W tym wariancie, tak, jak w każdym innym, Pan Jezus
Chrystus pokona tych uzurpatorów, oszustów, zbrodniarzy i zdrajców, a następnie pośle ich (i wszystkich ich
pomagierów) na dno piekła, a na Ziemi zapanuje 1000-letnia „Era Chrześcijańskiego Pokoju”.
- Scenariusz piąty. Obecne konflikty zbrojne, lokalne i regionalne wojny, rewolucje, zamieszki, przewroty,
pucze, wojny domowe i wielki krach ekonomiczno – monetarny, który rychło powinien nastąpić,
przekształcą się błyskawicznie w III Wojnę Światową o zasięgu globalnym, która drastycznie przetrzebi
populację ludzką, tj. zdziesiątkuje ją. Po III-ej Wojnie Światowej, gdy rodzaj ludzki zostanie niemalże
eksterminowany i prawie całkowicie pozbawiony zasobów materialnych oraz finansowych
(spauperyzowany), ludzkość opamięta się i na Ziemi zapanuje krótka (podejrzewam, że maksymalnie
kilkudziesięcioletnia) „Era Chrześcijańskiego Pokoju” i powszechnych nawróceń na Chrześcijaństwo. Wtedy
to również, Słowo Boże - Ewangelia zacznie być głoszona wszystkim narodom Świata. Niestety, po tej
„Złotej Erze Chrześcijaństwa”, na arenie światowych dziejów, pojawi się globalny dyktator, który wykreuje
się na władcę Ziemi. Ten człowiek (oszust, tyran i despota) będzie wywodził się z NWO-wsko – żydowsko –
masońskiej kliki zbrodniarzy, czyli będzie to fałszywy zbawiciel i kłamca udający mesjasza, a tym samym,
będzie to, po prostu, zwykły antychryst i zwykła kreatura, która (pod pozorem braterstwa, miłości,
współczucia, tolerancji i humanizmu) będzie wynosiła się ponad Boga Ojca Wszechmocnego. I to on właśnie
będzie chciał stworzyć, w ramach Nowego Porządku Świata zwanego także Nowym Ładem Świata (NWO),
jeden światowy rząd, jedną, i podległą tylko mu, Policję Polityczną Świata oraz jedną, ogólnoświatową
religię (satanizm vel lucyferyczne oświecenie). To on również będzie, przy pomocy swoich lewicowo –
liberalno – masońskich popychadeł, zmuszał wszystkich ludzi do zaczipowania się i przyjęcia, na czoło lub
rękę, „znaku bestii”, a robił to będzie pod groźbą pozbawienia Was środków do egzystencji (pieniędzy i
majątków), wolności, a nawet życia. Dzięki Miłosierdziu Boga Ojca Wszechmogącego i Jedynego, władza
antychrysta będzie trwała jednak bardzo krótko (maksymalnie 7 lat), gdyż później szatan, fałszywy prorok,
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bestia i antychryst zostaną precz do piekła strąceni, a na Świecie zapanuje wreszcie, już na zawsze,
CHRZEŚCIJAŃSTWO, jako jedyna Religia, a zarazem, jako jedyny system polityczno – społeczno ekonomiczny, który zagwarantuje ludziom prawdziwą wolność, rzeczywisty pokój i powszechne braterstwo,
prawdę, sprawiedliwość i bezpieczeństwo (zarówno duchowe, jak i też fizyczne oraz materialne), a
jednocześnie prowadzi
ono nas będzie jedyną drogą, która wiedzie wprost ku Bogu Ojcu Wszechmogącemu i Jedynemu oraz do
Raju.
- Scenariusz szósty, który (według mnie) należy najbardziej mieć na uwadze !!!
To kompilacja, mieszanka wszystkich powyższych scenariuszy z ich rozbudowaniem lub
pomniejszeniem, wydłużeniem w czasie lub skróceniem, ograniczeniem strat w ludziach lub ich
zwiększeniem, przyspieszeniem przyjścia antychrysta lub jego opóźnieniem, przejścia fazy obecnych
konfliktów zbrojnych w III Wojnę Światową lub ich załagodzenie i uspokojenie bez rozwinięcia się w
stadium III Wojny Światowej itd. Wszystko zależy od nas, naszych dusz, serc i umysłów, a nade wszystko,
od naszego nastawienia, modlitw, uczynków, poświęceń, ofiar i posłuszeństwa względem Trójcy
Przenajświętszej. To, jak będzie wyglądał Świat w niedalekiej przyszłości oraz kiedy przyjdzie antychryst i
czy go rozpoznamy i słusznie znienawidzimy, czy też padniemy przed nim na kolana i oddamy mu
bałwochwalczy hołd, jak również kiedy i czy w ogóle wybuchnie III Wojna Światowa, jest pośrednio w
naszych rękach, sercach, myślach i w naszych ustach, gdyż Pan Bóg Ojciec Wszechmogący Jest Bogiem
Miłosiernym i ulitowawszy się (nad naszą niedolą, ułomnością i mizerią) może wysłuchać naszych próśb i
zaoszczędzić nam cierpień poprzez ich skrócenie w czasie lub poprzez zmniejszenie ich skali i natężenia, jak
również może, jeśli tylko zechce, ograniczyć zasięg terytorialny działania szatana i antychrysta oraz
ewentualnej III Wojny Światowej. Pamiętajcie więc, módlcie się dużo, bardzo dużo oraz pokutujcie,
składajcie ofiary, oczyszczajcie Swoje dusze poprzez Sakramenty Święte i poprawiajcie Swoje życia, bo
zaprawdę powiadam Wam, że nie znacie dnia, ani godziny, gdy ten Świat, to jest Świat jaki znacie, przejdzie
do historii.

Punkt 22
Zastępcza „Komunia Święta”
Równie ważną sprawą, o ile nie najważniejszą, jest przypomnienie Państwu o pewnym zapomnianym
Prawie Bożym, a mianowicie - tym z Was, którzy z jakichś powodów niestety nie mogą przystępować do
Komunii Świętej (np. są "przykuci" przez chorobę do łóżka, przebywają na długotrwałych kontraktach w
państwach, gdzie nie ma Misji Katolickiej, są po rozwodach i żyją w nowych, niesakramentalnych związkach
cywilnych itp.), przypominam, iż zgodnie ze Słowami naszego Zbawiciela, zawartymi, między innymi, w
Orędziu, które zostało przekazane, wcześniej już przeze mnie cytowanemu, współczesnemu mistykowi z
Warszawy, w dniu 19 czerwca 1998 roku - każdy, kto w czasie uczestniczenia we Mszy Świętej zrobi w
myślach szczery rachunek sumienia i uczciwie, całym swoim sercem będzie żałował swoich grzechów oraz
postanowi solennie, iż zrobi wszystko, co tylko w jego mocy, aby ich więcej nie popełniać, a następnie
przeprosi za te czyny Pana Boga Ojca Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego i w trakcie rozdawania
Komunikantów wiernym przez Kapłanów wzbudzi w sobie wielkie pragnienie przyjęcia Najświętszego
Ciała Pana Jezusa Chrystusa i zjednoczenia się z Nim oraz w dalszej kolejności wyobrazi sobie, iż klęka
przed Księdzem i przyjmuje z nabożnym szacunkiem Najświętszy Sakrament do ust bezpośrednio z rąk
Kapłana, dostąpi tej Łaski i Zaszczytu. Po przyjęciu Komunii Świętej w sposób duchowy należy zachować
się dokładnie tak samo, jakbyśmy przyjęli Komunię Świętą w sposób fizyczny. Aby nie być gołosłownym,
podaję Państwu cytat z Orędzia naszego Pana i Zbawiciela na ten właśnie temat: „Wielu nie może Mnie
przyjmować zapominając o tym, że mogę weń wstąpić w Komunii Duchowej, gdy wzbudzą takie silne
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pragnienie, Ja rzeczywiście wstępuję do takiej duszy”. Komunię Duchową, co do zasady, można przyjmować
zawsze i wszędzie - nawet codziennie i to nie tylko w Kościele podczas Mszy Świętej. Wystarczy bowiem
znaleźć w pracy, w domu, w szkole, w parku itp. chwilę czasu, odrobinę ciszy i spokoju oraz kawałek
kameralnej przestrzeni. Odosobnienie gwarantuje bowiem łatwość skupienia się oraz intymność duchowego
spotkania z Panem Bogiem. W dalszej kolejności, należy wzbudzić w sobie żywą wiarę w obecność Jezusa
Chrystusa. Można w tym celu odmówić np. Akty: Wiary, Nadziei i Miłości albo posłużyć się inną modlitwą,
spontanicznie przez siebie ułożoną. Następnie, należy ufnie otworzyć swoje serce na Pana Boga Ojca
Wszechmogącego i Jedynego poprzez odmówienie z nabożnym szacunkiem modlitwy "Ojcze Nasz" i
przyjęcie pokornej postawy "Dziecka Bożego", tj. należy uklęknąć lub położyć się krzyżem na podłodze, a
gdy to jest niemożliwe, gdyż np. jesteśmy w miejscu publicznym, należy pokornie spuścić głowę (osoby
zdrowe mają wtedy bezwzględnie pozostawać w pozycji stojącej, a osoby chore - jeśli ich przypadłość /
ułomność im na to nie pozwala, mogą pozostać w pozycji siedzącej lub leżącej). Taka postawa będzie
świadczyć o Waszym zaufaniu wobec Woli Boskiego Odkupiciela, Który Cały pragnie się udzielać
wierzącemu. Kiedy osiągniecie taki stan ducha, wówczas należy poprosić Pana Jezusa Chrystusa, aby
przyszedł do Waszego serca i zamieszkał w nim. Trzeba to uczynić prostymi słowami, np.: „Przyjdź, Panie
Jezusie Chrystusie, Chlebie Życia i zamieszkaj w mym sercu, bym zawsze należał tylko do Ciebie”. Następnie
odmawiamy, tak jak w czasie Mszy Świętej: "Baranku Boży ... " i wyobrażamy sobie przychodzącego do
naszego serca Pana Jezusa Chrystusa. W ciszy tego duchowego wydarzenia należy trwać przez około jedną
minutę. W dalszej kolejności, uwielbiamy Pana Boga i dziękujemy Mu za otrzymaną Łaskę. Takie
przyjmowanie Komunii Duchowej można powtarzać / praktykować nawet wielokrotnie w ciągu dnia. Za
pokutę (na poczet rozgrzeszenia), zwłaszcza za popełnione grzechy ciężkie, musicie Państwo jednak
odmówić, przez siedem kolejnych dni, cały Różaniec Święty" oraz następującą modlitwę: „O Mój Jezusie
Chrystusie, Jesteś Światłem Ziemi. Jesteś Płomieniem, który dotyka wszystkie dusze. Twoje Miłosierdzie i
Miłość nie znają granic. Nie jesteśmy godni doskonałej ofiary, dokonanej przez Twoją Śmierć na Krzyżu.
Wiemy jednak, że Twoja Miłość do nas jest większa niż miłość, którą my mamy dla Ciebie. Udziel nam, o
Panie, Daru Pokory, abyśmy zasłużyli na Twoje Nowe Królestwo. Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy
mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię, aby głosiła prawdę o Twoim Świętym Słowie i
przygotowała naszych braci i nasze siostry na Chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na Ziemię. Czcimy
Ciebie, wysławiamy Ciebie, ofiarujemy Ci samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia jako dar dla Ciebie,
aby ratować dusze. Kochamy Cię, Panie Jezusie Chrystusie. Zmiłuj się nad wszystkimi swoimi dziećmi,
gdziekolwiek się znajdują. Amen”. Przypominam Państwu jednak i jest to naprawdę bardzo, bardzo ważne, iż
w/w. udogodnienia dotyczące spowiedzi, pokuty, rozgrzeszenia i Komunii Świętej są przewidziane, tj. są
Łaską daną, z Miłosierdzia Boga Ojca Najwyższego i Jedynego, tylko tym z Was, którzy z jakichkolwiek
prawdziwych, obiektywnie istniejących i niemożliwych do "obejścia" w danej chwili przyczyn, nie mogą się
osobiście wyspowiadać Księdzu i przyjąć z jego rąk Komunii Świętej w sposób fizyczny. Ci z Was bowiem,
którym zdrowie, okoliczności i prawo kanoniczne pozwala na skorzystanie z tego Sakramentu w sposób
powszechnie praktykowany, a więc w Kościele, mają obowiązek czynić właśnie tak, a nie, z własnego
lenistwa, iść na skróty i korzystać z "Duchowej Spowiedzi" i "Duchowej Komunii Świętej" zarezerwowanej
tylko dla osób "odciętych" w jakimś stopniu (z różnych przyczyn) od pełnego życia we Wspólnocie Kościoła
Powszechnego. Ponadto, Kochani - tak, jak możecie ofiarowywać np. Swoje "odpusty zupełne" za dusze
wszystkich zmarłych, tak też możecie przyjmować (do czego zachęcam Was z całego swojego serca)
"Duchową Komunię Świętą" dla żywych i zmarłych już członków Swoich Rodzin oraz dla obcych Sobie
ludzi, a nawet za ateistów i osoby wrogo nastawione do Wiary w naszego Zbawiciela i do Jego Kościoła
Świętego (np. za wszystkich, bez wyjątku, zmarłych już i żyjących jeszcze Polaków, za wszystkich
Europejczyków, czy też nawet za wszystkich ludzi, z całego Świata, tj. zarówno dla tych, których Pan nasz
Jedyny powołał już do Wieczności, jak i też za tych, którzy jeszcze dźwigają swój Krzyż na Ziemi). Dokonać
tego można w sposób opisy już przeze mnie powyżej, z tą tylko różnicą, iż w duchu wyobrażać sobie
będziemy, nie tylko i wyłącznie siebie klękającego przed Księdzem i przyjmującego z jego rąk Najświętszy
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Sakrament, lecz kreować będziemy w swoim umyśle obraz siebie oraz (towarzyszącej nam) niezliczonej
rzeszy mieszkańców Ziemi. W dalszej kolejności, oczyma duszy będziemy widzieć, jak wszyscy razem
klękamy z nabożnym szacunkiem przed całymi zastępami Księży i z ich rąk, z pokorą przyjmujemy
Najświętsze Ciało Pana Jezusa Chrystusa, a na zakończenie będziemy sobie tworzyć w wyobraźni widok
zdarzenia, w którym wszyscy razem padamy krzyżem na ziemię / na posadzkę Kościoła przed Monstrancją z
konsekrowaną Hostią wystawioną na Ołtarzu. Umiłowani moi, "Duchową Komunię Świętą" możemy
fakultatywnie i dodatkowo przyjmować zawsze i wszędzie (wedle naszego uznania), niemniej jednak
niebawem nadejdzie taki czas (prześladowanie prawdziwego Kościoła Świętego i Jego Wyznawców), iż
sposób ten może być prawie jedyną możliwością uczestniczenia w Eucharystii. Będą, co prawda, działać w
konspiracji „podziemne” Wspólnoty Chrześcijan i będą w nich odprawiane potajemnie „niezreformowane”
Nabożeństwa Święte, ale dla większości z Was przyjmowanie "Duchowej Komunii Świętej" będzie jedyną
możliwością Jej przyjęcia - wobec czego proszę Was uniżenie, nie zapominajcie nigdy, iż macie właśnie taką
szansę oraz taką możliwość i korzystajcie z Niej (z "Duchowej Komunii Świętej") często i chętnie. W obliczu
"czarnych chmur", jakie nadciągają na Chrześcijaństwo, proszę Was również o to, abyście nagrali sobie np. z
"TV Trwam" lub z "Radia Maryja" lub z Internetu na kasetę VHS, kasetę magnetofonową lub płytę CD/CVD
(w zależności od tego, jakim sprzętem odtwarzającym dysponujecie) całą Mszę Świętą, gdyż później, jak już
zamkną lub "zreformują" i zmodernizują (unowocześnią) Wasze Kościoły na modłę NWO (synagogę
szatana), to tylko w taki sposób (dopóty w sieciach energetycznych będzie prąd) będziecie mogli
uczestniczyć we Mszy Świętej. Ci, którzy nie mają jak nagrać Sobie takiej Mszy z TV lub z radia, niech
poproszą o to kogoś lub niech przejrzą, czy na kasetach / płytach, jakie dostawali ze Chrztów, I-ych Komunii
Świętych, Bierzmowania i Ślubów, Swoich krewnych lub znajomych, nie została nagrana celebracja Mszy
Świętej, w pełnym wymiarze czasu oraz w kompletnym Jej układzie? - jeśli tak, to przecież możecie tę
kasetę lub płytę odtwarzać Sobie, non stop, w czasach „Wielkiego Ucisku”. Nie chwalcie się jednak, wszem i
wobec, tym, że oglądacie Sobie Msze Święte w tradycyjnym (starym) wydaniu/rycie, gdyż jacyś zawistni
ludzie mogą wtedy, na Was, donieść do służb bezpieczeństwa / policji politycznej antychrysta i zostaniecie
aresztowani lub nawet zamordowani. Jednocześnie, ostrzegam Was, a zarazem proszę Was uniżenie, abyście
(po reformie Kościoła dokonanej niebawem przez antychrysta – proces ten już się nawet rozpoczął) nie
chodzili już wtedy do niego, gdyż kościół ten będzie tylko podszywał się pod prawdziwy Kościół
Chrześcijański, a w rzeczywistości będzie świątynią wszelkich demonów. Analogicznie, proszę Was również,
abyście nie uczestniczyli już wtedy w „zreformowanych”, lucyferiańskich mszach, gdyż będzie to grzech
śmiertelny, albowiem na nich będzie się czciło i uwielbiało antychrysta, który będzie tylko udawał Pana
Jezusa Chrystusa, a nie prawdziwego naszego Zbawiciela.

Punkt 23
Polski Oddział NWO
Lucyferiański „New Word Order” (NWO) najczęściej tłumaczony na „Nowy Porządek Świata”, ale
dający się również przełożyć na „Nowy Ład Świata” będzie miał wkrótce swoje lokalne struktury
administracyjne (krajowe władze rejonowe – landgubernie lub megaprowincje), które będą się nazywały:
„Nowy Ład Polski”, „Nowy Ład Niemiec”, „Nowy Ład Francji” itd. Te wszystkie „nowe łady” na całym
świecie będą rządami czysto komunistyczno – totalitarnymi, które będą przypominać rządy Stalina i jego
bezpieki z czasów największego terroru w ZSRR, gdy powszechnie panowały egzekucje, gułagi, skrajna
bieda i donosicielstwo. Z początku znaczna część ludzi będzie się cieszyć z tych wszystkich krajowych
„Nowych Ładów”, bo ich rządy będą zabierać majątki bogatym i średniobogatym (za sprawą bardzo
wysokich podatków i wywoływania sztucznych kryzysów ekonomicznych), a następnie będą je rozdawać w
ramach tzw. „socjalu” wszelkiej pasożytniczej patologii, której nigdy się nie chciało uczyć i pracować, a tym
samym niczego się nie dorobili i zawsze chciwym okiem spoglądali na bogatszych od siebie sąsiadów. Ten
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roszczeniowy motłoch (plebs), jak za czasów rewolucji rosyjskiej będzie mówił pełen jadu i nienawiści: - a
dobrze tak inteligencikom, burżujom, kapitalistom, klechom, kułakom, prywaciarzom, milionerom i
obszarnikom rolnym. Te niewykształcone i leniwe darmozjady (pazerne na majątki innych), w swojej
głupocie nie będą sobie jednak zdawać sprawy z tego, iż tylko przez około 3,5 roku lucyferiański rząd
„Nowego Porządku Świata” – w tym również jego regionalna filia w postaci „Nowego Ładu Polski”, będzie
ich utrzymywał i sponsorował pieniędzmi zagrabionymi na bogatych i średniobogatych, to jest kapitałem
zagrabionym na tych, którzy w znacznej swojej części uczciwie pracowali przez całe swoje życie,
oszczędzali i przez to czegoś się dorobili, gdyż w efekcie finalnym każdy ustrój komunistyczno –
socjalistyczny kończy się zawsze jego bankructwem ekonomicznym i totalną nędzą oraz głodem. Tym razem
będzie tak samo, i za kilka lat leniwa biedota, która za chwilę niesłusznie wzbogaci się kosztem majątków
zabranych choć trochę bogatym od nich, sama również będzie umierać z głodu w utopijnym państwie
antychrysta. To będzie ich kara za sięganie po cudze zamiast wzięcia się za pracę, aby nie być wrzodem na
ciele społeczeństw. Z kolei utrata wielkich majątków przez np. tych, którzy niesłusznie wzbogacili się na
wyzysku ludzi uczciwie pracujących, będzie karą dla nich za ich nadmierną pogoń za zyskiem i zagubienie
sumienia, miłosierdzia oraz poczucia zwykłej ludzkiej przyzwoitości.

Punkt 24
Błogosławieństwa i inne ogromnie ważne kwestie duchowe
Proszę Was również – bardzo, bardzo mocno, abyście (zawsze i wszędzie) sami błogosławili egzorcyzmowali Znakiem Krzyża Świętego absolutnie wszystkie posiłki (pokarmy stałe i napoje) przed ich
zjedzeniem oraz wszelkie lekarstwa przed ich zażyciem. Błogosławić - egzorcyzmować je należy dwoma
złożonymi palcami prawej ręki i jednocześnie należy wypowiadać wtedy, z wielkim szacunkiem, czcią i
oddaniem, po łacinie, następujące Słowa: „W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”, tj. należy
wymówić, w tym starożytnym języku, kwestię/zwrot/zdania błogosławieństwa: „In Nomine Patris, et Filii,
et Spiritus Sancti. Amen”. Jednocześnie, proszę dodać, tj. powiedzieć już po polsku: „Boże Ojcze
Wszechmogący, mój Jedyny i Umiłowany Panie, dziękuję Ci, z całego swojego serca, za te dary i proszę
Cię pokornie i uniżenie – pobłogosław i oczyść, Panie Wszechmocny, ten posiłek / te farmaceutyki
(leki). Teraz Państwo tego jeszcze nie odczuwacie, ale właśnie zaczęto skażać żywność i wszelkie
medykamenty - nie chemicznie, tj. nawozami sztucznymi, konserwantami, ulepszaczami i tymi wszystkimi
„E - ileś tam”, czy też toksycznie: pestycydami i związkami metali ciężkich, bo to robimy my sami i to od
dawna, tzn. robią to: rolnicy, sadownicy, fermiarze, ogrodnicy i przetwórcy rolno – spożywczy (masarnie,
piekarnie, mleczarnie, rozlewnie wód itd.), lecz zaczęto to robić na poziomie genetycznym GMO oraz
duchowym. Możecie mi wierzyć lub nie (Wasza sprawa), ale Znak Krzyża Świętego ma niewyobrażalnie
potężną moc i neutralizuje (zarówno te fizyczne, jak i też te metafizyczne) trucizny. Identyczne, tj.
eliminujące zagrożenie skażenia pokarmów, działanie mają w/w. Słowa Dziękczynienia Panu Bogu Ojcu
Wszechmogącemu i Jedynemu oraz Słowa w/w. Błogosławieństwa. Rodzice, a zwłaszcza tzw. „Głowy
Rodzin” powinni również, bardzo często, a nawet codziennie (najlepiej rano lub przed snem, ale pora dnia
nie jest tu istotna), błogosławić Znakiem Krzyża Świętego wszystkich Członków Swoich Rodzin, a przede
wszystkim, Swoje Dzieci i Wnuki. Błogosławić je należy podobnie, jak w wyżej opisanym przypadku, który
dotyczy błogosławienia – egzorcyzmowania żywności GMO i skażonych leków, tj. należy to robić dwoma
złożonymi palcami prawej ręki i jednocześnie należy wtedy mówić, z wielkim szacunkiem, czcią i oddaniem,
po łacinie, następujące Słowa: „W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”, tj. należy wypowiedzieć, w
urzędowym języku naszego Kościoła Świętego, kwestię/zwrot/zdania błogosławieństwa: „In Nomine Patris,
et Filii, et Spiritus Sancti. Amen”. Jednocześnie, proszę dodać, tj. powiedzieć już po polsku: Boże Ojcze
Wszechmogący, mój Jedyny i Umiłowany Panie, dziękuję Ci, z całego swojego serca, za wszystkie dary,
jakie od Ciebie otrzymałem i proszę Cię pokornie - chroń mnie, sługę Twojego uniżonego oraz osobę,
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którą błogosławię w Imię Twoje. Ponadto, wskazanym byłoby również, gdyż ma to wielką moc ochronnego
błogosławieństwa, kreślić (najlepiej raz dziennie) kciukiem prawej ręki, uprzednio zanurzonym w wodzie
święconej, Znaki Krzyża Świętego na czołach, ustach i piersiach (w okolicy serca) wszystkich osób nam
bliskich oraz tych, na których nam, z różnych względów, zależy i chcemy im upraszać opieki Majestatu
Boskiej Trójcy Przenajświętszej. Kochani, błagam Was, proszę pokornie i uniżenie, błogosławcie Znakiem
Krzyża Świętego, jak największą liczbę Członków Swoich Familii oraz nawet obcych Sobie ludzi, gdyż, co
prawda, nie widać tego na tzw. „pierwszy rzut oka”, ale przynosi to przeogromną mnogość korzyści oraz łask
- i to zarówno dla Was, jako błogosławiących w Święte Imię Trójjedynego Boga, jak i też dla tych, którzy
takie błogosławieństwo od Was otrzymają, ale szczegółów oraz rodzaju i wartości nagród, którymi jesteście
już wynagradzani oraz jeszcze zostaniecie wynagrodzeni w przyszłości za Wasze zasługi z tego tytułu,
dowiecie się dopiero po „drugiej stronie życia”. Jednocześnie, zachęcam Was gorąco do rozpoczynania
każdego nowego dnia (zaraz po wstaniu), zadań służbowych, pracy, różnych przedsięwzięć, a nade wszystko,
wszelkiego rodzaju podróży (samochodem, pociągiem, statkiem, rowerem itd.) od modlitwy lub przynajmniej
od przeżegnania się, co stanowi absolutne minimum protektorskie. Proszę, uwierzcie mi, takie działanie z
Waszej strony może uchronić Was od wielu wypadków, w tym i tych ze skutkiem śmiertelnym. Ci z Was,
którzy już to robią, gdyż tak zostali nauczeni przez np. Swoich Dziadków i/lub Rodziców, nawet nie zdają
sobie sprawy z tego, ile razy pozwoliło to im dotrzeć bezpiecznie do celu. W tym miejscu, zapewne różni
sceptycy podniosą argument, iż znali jakieś tam osoby, które zawsze żegnały się np. przed rozpoczęciem
pracy, czy też przed udaniem się w podróż, a i tak padły one ofiarami wypadków. Tak, zgadzam się, iż takie
przypadki rzeczywiście mają miejsce, gdyż jeśli Bóg Wszechmogący postanowi kogoś zabrać z tego Świata,
to tak się stanie i żadne prośby, groźby, łzy i pacierze tu nie pomogą, ale jest też olbrzymia ilość przypadków,
gdy Boga Naszego Miłosiernego wzruszyły Wasze i innych „przeżegnania się” i (o czym Wy i oni nawet nie
macie pojęcia) odroczył Wam zejście z tego „ziemskiego padołu łez” lub uchronił Was od kalectwa,
ewentualnie nie pozwolił, aby było ono nazbyt wielkie i uciążliwe. Tym samym, miejcie to, proszę Was
mocno, zawsze na uwadze i nie żałujcie nigdy i nikomu, w tym i Sobie, błogosławieństw, Znaków Krzyża
Świętego i „przeżegnań”. Amen.
Proszę Was również o zmówienie, w dowolnie wybranym przez Siebie miejscu (samemu lub najlepiej
w grupie przynajmniej dwuosobowej) minimum 1 raz w życiu za siebie samego (w swoim własnym imieniu),
a później po jednym razie, w zastępstwie za każdego zmarłego Członka Waszej najbliższej Rodziny, w
formie Nowenny „Koronkę do Miłosierdzia Bożego”, a następnie „Nowennę do Bożej Opatrzności”.
Każdego dnia, bezpośrednio przed przystąpieniem do odmawiania przedmiotowych modlitw, za któregoś z
Waszych zmarłych, proszę zwrócić się do Pana Boga Ojca Wszechmogącego w Przenajświętszej Trójcy
Jedynego ze sławami, że modlitwę tę odmawiacie Państwo w zastępstwie za konkretnego zmarłego Członka
Swojej Rodziny (tu proszę podać stopień łączącego Was z nim pokrewieństwa np. za dziadka, babcię, ojca,
matkę, brata, siostrę, syna itp. oraz jego imię i nazwisko) i jednocześnie proszę powiedzieć, iż proszą
Państwo pokornie i uniżenie Pana Boga Ojca Wszechmogącego i Jedynego o to, aby zechciał On w Swojej
Łaskawości i Miłosierdziu zapisać tę modlitwę na konto tego konkretnego zmarłego - tak, jakby to ten
zmarły / ta zmarła sam/sama ją odmówił/odmówiła. Po zakończeniu każdej z dwóch wyżej wymienionych
Nowenn odmawianych przez Was w zastępstwie za taką duszę (10-go dnia), proszę udać się na cmentarz i na
grobie zmarłego/zmarłej, za którego/którą się Państwo modliliście, proszę zapalić świeczkę lub znicz, a w
dalszej kolejności proszę przeżegnać się i 3 razy powiedzieć na głos: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi
Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki, wieków – Amen. Następnie, także na głos, proszę
powiedzieć, że przebaczacie zmarłemu/zmarłej wszystkie grzechy jakie on/ona Wam oraz innym ludziom
uczynił/uczyniła. Na zakończenie, proszę na cmentarzu zmówić pacierz i zakończyć 10 krotnym
wymówieniem: „Wieczny Odpoczynek racz mu / jej dać Panie, a Światłość Wiekuista niechaj mu/jej święci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Gdyby dziesiątego dnia wyjazd na cmentarz był z
jakichkolwiek przyczyn niemożliwy, rytuał ten można przeprowadzić w Kościele, po lub przed Mszą Świętą,
a w ostateczności, nawet w Swoim lub czyimś domu / mieszkaniu.
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Przynajmniej raz w życiu proszę odmówić za siebie i w swoim imieniu (niżej podany) „Akt Unii
Świętej i oddania się Trójcy Świętej w niewolę miłości” oraz „Modlitwę Ofiarną”. Dodatkowo modlitwy
te należy również odmawiać w imieniu poszczególnych członków swoich rodzin, innych ludzi, a nawet
całych grup zawodowych, społecznych, czy też całych narodów (działając w ich imieniu, jako ich
przedstawiciel z racji bycia członkiem / częścią rodzaju ludzkiego) oddając w ten sposób siebie, te osoby,
grupy i narody (za pośrednictwem Przenajświętszego Seca częścią Maryi – Matki Boże) do pełnej dyspozycji
Trójcy Przenajświętszej, co będzie zbawiennym dla ich dusz.

Akt Unii Świętej i oddania się Trójcy Świętej w niewolę miłości
O Trójjedyny Boże, oto oddaję się Tobie w niewolę miłości poprzez Niepokalaną. Zgadzam się na
wszelkie cierpienia i przeżycia, jakie na mnie ześlesz. Niech nic nie znaczę od tej chwili, a Ty Sam posługuj
się mną od tej pory. Oto będąc w pełni świadomości, ze skutkiem wiekuistym, wyrażam moją zgodę na
zawarcie Świętej Unii z Bogiem Ojcem, Bogiem Synem i Bogiem Duchem Świętym oraz oddanie się całkowite
i nieodwracalne w wieczną niewolę Trójcy Przenajświętszej poprzez Niepokalaną. Ty Sam wydawaj dla mnie
odpowiednie dyspozycje. Powierzam się cały Twoim Świętym Osobom Bożym na całą wieczność. Prowadź
mnie i kieruj mną według Twojej Woli - tak, jaka będzie potrzeba i wymogi. Chcę być doskonałym narzędziem
w Twoim Świętym Ręku. Oddaję Ci Trójco Święta, poprzez Niepokalaną, wszystkie moje modlitwy całego
mojego życia, wszystkie cierpienia, wynagrodzenia, ekspiacje, całą moją duszę i całe moje ciało - na
wieczność. Zechciej przyjąć, o Wieczny Boże, moją osobę w darze do wiecznej dyspozycji. Oto niewolnik
Twój, o Panie, czeka na polecenia i rozkazy, niech się stanie, we wszystkim, Boża Wola nade wszystko. Amen.

„Modlitwa Ofiarna”
−

Panie Boże Ojcze Nasz Wszechpotężny, Najwyższy, Wiekuisty i Umiłowany, Jedyny Stwórco i Władco
Wszechrzeczy, Życia, Dusz, Światłości, Ziemi, Nieba, Wszechświata, Materii, Antymaterii, Wszystkich
Wymiarów i Czasów oraz Wszelkich Praw Natury, Alfo i Omego, Absolutny Panie Panów, Królu
Królów i Władco Władców, Który nie Masz ani początku, ani też końca, o Wielki i Jedyny Boże, Który
powiedziałeś o Sobie – Jestem, Który Jestem;

−

Panie Jezusie Chrystusie Nazareński, Boże, Zbawicielu i Panie Nasz, Synu Boga Żywego, Jedynego i
Prawdziwego, Królu Polski, Ziemi, Nieba, Wszechświata i Wszechrzeczy oraz Wszystkich Wymiarów i
Czasów;

−

Duchu Święty, Boże, Panie Nasz, Mądrości Niepojęta, Wiedzo Absolutna, Inteligencjo Nieosiągalna,
Umiejętności Wszelaka, Męstwie Największe;

ja, wszyscy członkowie mojej rodziny oraz wszyscy ludzie wszystkich czasów, padamy przed Wami pokornie, o
Umiłowana Trójco Przenajświętsza, po nieskończoną ilość razy, Krzyżem na twarz oraz na kolana, oddając
Wam, w imieniu swoim oraz w imieniu nas wszystkich: hołd, chwałę, cześć i uwielbienie. Kochamy Was,
ufamy Wam, wierzymy w Was i dziękujemy Wam, z całego serca, mocy i duszy swej, za wszelkie przeszłe,
teraźniejsze i przyszłe Łaski i Dobra, jakie nam daliście, dajecie i, w Swojej Wielkiej Łaskawości, dacie w
przyszłości oraz błagamy Was o przebaczenie za wszystkie grzechy i bluźnierstwa, jakie ja, moja rodzina i
cała ludzkość przeciwko Wam uczyniliśmy, czynimy obecnie oraz niestety, w swojej ułomności, jeszcze
uczynimy i jednocześnie oddajemy Tobie - Przenajświętsza Trójco, za pośrednictwem Najczystszego Serca
Cudownej Matki naszego Pana - Jezusa Chrystusa, Niepokalanej Maryi Łaski Pełnej, nasze:
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−
−
−
−

myśli, modlitwy, umysły, wiedze, inteligencje, mądrości, pamięci i zmysły,
mowy, uczynki, a nawet zaniedbania,
ciała, serca, krew i dusze,
szczęścia, miłości, uniesienia i radości oraz bóle, smutki, zmartwienia, krzywdy, problemy,
poświęcenia, cierpienia, posty i wyrzeczenia,
− życia i śmierci oraz zdrowie i choroby,
− wszystko, co mieliśmy, mamy i mieć będziemy,
− a nade wszystko, oddajemy Wam, o Ukochani, nasze wolne wole;
my, a więc ja, moja rodzina i cała ludzkość wszystkich czasów i wieków, powierzamy się Wam całkowicie, w
pełni, nieodwołalnie i na zawsze. Mówiąc jednym głosem, w imieniu całej ludzkości, jako jej reprezentant i
przedstawiciel oraz poprzez siebie wyrażając wolną wolę wszystkich istot człowieczych, które były, są i będą,
błagam Was uniżenie - działacie w nas i poprzez nas, kiedy chcecie, jak chcecie i gdziekolwiek chcecie, nawet
bez naszej wiedzy, teraz i zawsze, w przeszłości i przyszłości i na wieki, wieków. Powierzamy się Wam
nieodwołalnie i bezapelacyjnie, pełni wiary, ufności i nadziei w Was oraz Waszą Wielką Miłość, Dobroć i
Miłosierdzie względem nas. Błagamy Was pokornie i uniżenie - kształtujcie i zmieniajcie nasze ciała, serca,
dusze, charaktery, umysły i życia według Własnego uznania - tak, abyśmy podobali się Wam i zasłużyli na
szczęśliwe życie wieczne w Królestwie Niebieskim, u Waszego Boku. Oddajemy się Wam w pełni, w słodką
niewolę Waszej Świętej Miłości. Uczyńcie nam ten zaszczyt i zróbcie nas narzędziami - wykonawcami Waszej
Świętej i Najwyższej Woli, gdyż wiemy, że Waszym celem jest Zbawić mnie oraz jak największą ilość dusz.
Niech się jednak stanie Wola Twoja - Panie Boże Ojcze Wszechmogący, Najwyższy, Jedyny i Umiłowany, gdyż
Ona jest najważniejsza i zawsze oraz wszędzie tylko i wyłącznie Ona się liczy – Amen.
Jeżeli nie będziecie mieć czasu na modlenie się, to miejcie proszę przynajmniej tyle litości dla Swoich
dusz, aby „Głowa” (Senior / Nestor) Waszej Rodziny odczytał, na głos, pozostałym Członkom Swojej
Rodziny, w Swoim własnym domu, kameralnie, przy Pasyjce i zapalonych świecach, na kolanach, tekst
„Aktu Intronizacyjnego Pana Jezusa Chrystusa na Króla Waszych Rodzin i Rodzin, które są z Wami
Spokrewnione i Spowinowacone”, tj. niżej podany Imprimatur Kurii Diecezjalnej Bielsko - Żywieckiej nr
Liczby Dziennika: 989/07 z dnia 18.09.2007 roku (zmod.) oraz tekst „Roty Intronizacyjnej”, który to
Dokument załączam Wam poniżej. Pozostali Członkowie Rodziny powinni natomiast powtarzać (na
kolanach) słowa tego ślubowania za Nestorem Swojego Rodu. Na zakończenie, Senior Waszej Familii niech
przepisze na kartkę słowa wyżej wymienionego "Aktu Intronizacyjnego" – to znaczy słowa z „Imprimatur
Kurii Diecezjalnej Bielsko - Żywieckiej nr Liczby Dziennika: 989/07 z dnia 18.09.2007 roku (zmod.)” oraz
tekst „Roty Intronizacyjnej” (lub skorzysta z wzorca gotowego „Aktu Intronizacyjnego”, który Wam
podałem) i wpisze, w tak przygotowany dokument, nazwisko Swojej Rodziny (ewentualnie nazwiska Swoich
Rodzin) oraz datę i miejsce ślubowania. W dalszej kolejności, niech On i pozostali Członkowie Waszej
Rodziny Go podpiszą. Podpisać powinniście Go również za nieobecnych i/lub nawet zmarłych Członków
Waszych Rodzin (nawet najdalszej Rodziny) z tzw. „upoważnienia” – na przykład, proszę napisać w wyżej
wymienionym Akcie Intronizacyjnym Pana Jezusa Chrystusa na Króla: „z upoważnienia należnego
prawnukowi, w imieniu mojego nieżyjącego Pradziadka i nieżyjącej Prababci oraz Ich Rodzin (tu podać Ich
imiona i nazwisko), a następnie, podpisać się, już własnym imieniem i nazwiskiem, za Nich” lub „z
upoważnienia należnego mężowi / żonie, w imieniu mojej nieobecnej Żony i Jej Rodziny / mojego
nieobecnego Męża i Jego Rodziny (tu podać Jej/Jego imię oraz nazwisko) i podpisać się, już własnym
imieniem i nazwiskiem, za Nich” lub „z upoważnienia należnego ojcu / matce, w imieniu mojego
małoletniego Syna / małoletniej Córki (tu podać Jego / Jej imię oraz nazwisko) i podpisać się, już własnym
imieniem i nazwiskiem, za Niego / Nią” lub „z upoważnienia należnego siostrzeńcowi / siostrzenicy, w
imieniu mojego Wuja oraz Jego Rodziny / mojej Ciotki oraz Jej Rodziny (tu podać Jego / Jej imię oraz
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nazwisko) i podpisać się, już własnym imieniem i nazwiskiem, za Nich” itd./itp. Ponadto, Osoba, która
będzie prowadzić przedmiotową ceremonię, niech wpisze, w ten Akt, także zwrot: „w imieniu wszystkich
Przodków i Protoplastów, obecnych Pokoleń oraz wszystkich Potomków, z upoważnienia należnego
Przedstawicielowi całej Rodziny i/lub Rodzin (tu podać Jej/Ich nazwę)”, a następnie, niech złoży w Akcie
(przy tym zapisie) Swój własnoręczny podpis (Swoim imieniem i nazwiskiem). Wyżej wymieniona Osoba
powinna również wpisać, w Akcie Intronizacyjnym, zdanie: „w imieniu całego Rodzaju Ludzkiego, który
był, jest i będzie, z upoważnienia należnego Istocie Człowieczej ”, a następnie niech złoży w Akcie (przy tym
zapisie) Swój własnoręczny podpis (Swoim imieniem i nazwiskiem). Jeśli w Akcie Intronizacyjnym, Pana
Jezusa Chrystusa na Króla Waszej Rodziny i Rodzin, które są z Wami spokrewnione oraz skoligacone,
skończą się Wam rubryki (miejsce) na wpisywanie imion i nazwisk Swoich Krewnych, to proszę wypisać je
na zwykłej kartce papieru, którą należy dołączyć (doczepić) do tego Aktu. Następnie, po podpisaniu Aktu proszę Go przechowywać u Siebie w domu, w ramce na ścianie lub włożyć między karty Biblii, jako
świętość / glejt ochrony Waszych Rodzin przez Samego Jezusa Chrystusa - naszego Pana, Boga, Króla i
Zbawiciela. To wszystko. Sami przyznacie, iż jest to, po prostu, skrajne minimum, a tym samym, praktycznie
za nic możecie zyskać Sobie prawo do tego, aby móc prosić Pana Jezusa Chrystusa o objęcie Waszych
Rodzin Jego protektoratem (ochroną). Wybierajcie, albo dobrowolnie uznacie Dobrego i Miłosiernego Pana
Jezusa Chrystusa za Swojego Boga, Pana, Zbawiciela oraz Króla i pójdziecie Jego Drogą, a Waszym
udziałem (wcześniej, czy później) stanie się wtedy Raj i nieskończone szczęście, albo (niejako
automatycznie) Waszym królem stanie się mściwy, nieskończenie zły, okrutny i bezlitosny belzebub, który
zawlecze Was do otchłani piekielnych na wieczne męki i potępienie. WYBIERAJCIE więc, bo nie są to
żarty. Niemniej jednak, róbcie to szybko i mądrze, bo po tamtej stronie wyboru już nie będziecie mieli i
będzie za późno, aby żałować za grzechy i nawrócić się. Po drugiej stronie życia jest tylko jednoinstancyjny
Sąd Ostateczny i sprawiedliwy wyrok bez prawa do zażaleń, apelacji i kasacji oraz wieczna kara lub wieczna
nagroda. Pamiętajcie o tym i bójcie się o Swoje dusze, zawsze się bójcie!!! Podpisując w/w. „Akt
Intronizacyjny” oddajecie Siebie oraz Osoby, za które Go podpiszecie, pod całkowite panowanie i opiekę
Pana Jezusa Chrystusa i, tym samym, wyciągacie Swoje głowy i głowy Członków Swoich Rodzin spod
szatańskiego topora oraz jego władzy i jurysdykcji nad Wami. Nie zwlekajcie więc proszę z podpisaniem
„Aktu Intronizacyjnego” i zróbcie to bez zbędnej zwłoki. Czas bowiem nagli, gdyż jest już naprawdę bardzo
krótki. Proszę, żebrzę, podpiszcie wyżej wymieniony Akt i uratujcie, w ten właśnie sposób, dusze Swoje i
dusze Swoich najbliższych – błagam Was. Jeśli nie jest Wam żal Siebie Samych, to przynajmniej ulitujcie się
nad Swoimi maleńkimi i niepiśmiennymi jeszcze dziećmi i podpiszcie Ten Akt za nie. Podpisanie tego Aktu,
jest (dla Was) sprawą życia i śmierci, być, albo nie być, zaznać kiedyś Raju i szczęścia wiecznego lub piekła
i niekończących się cierpień, a więc wybierajcie, gdyż wybór ten należy tylko i wyłącznie do Was.

Poniżej załącznik do niniejszego punktu, tj. 24-go, w postaci wzoru AKTU INTRONIZACYJNEGO:

. . . ……………………………………………………………………………………………. . . .
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Akt Intronizacji
(UKORONOWANIA)

Naszego Pana

JEZUSA CHRYSTUSA
na
KRÓLA
Rodziny ............................................................... i Rodzin Spokrewnionych oraz Spowinowaconych z Nią
(Nazwisko Rodu)

Panie, Jezusie Chrystusie z Nazaretu, Synu Boga Ojca Prawdziwego, Żywego i Jedynego, Królu
Wszechświata, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twoich - oddajemy Ci
cześć i uwielbienie. Przyrzekamy życiem swym dbać o Twoją chwałę i tak dziękować Ci za Twoje
nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie.
Uroczyście obieramy Ciebie, Jezusie Chrystusie, Synu Boga Ojca Prawdziwego, Żywego i Jedynego, za
naszego PANA i KRÓLA, gdyż wielkie rzeczy uczyniłeś dla nas .... . Twoją Matkę - widomy znak pięknej
Miłości BOGA - ponownie przyrzekamy czcić jako naszą PANIĄ i KRÓLOWĄ.
Jezusie Chrystusie z Nazaretu, Synu Boga Ojca Prawdziwego, Żywego i Jedynego, Panie Nieba i Ziemi,
bądź KRÓLEM naszej Ojczyzny, nas tutaj zgromadzonych, wszystkich polskich rodzin, teraz i po wszystkie
czasy. Niech, przez nasze życie zgodne z Przykazaniami Bożymi, wzrasta Twoje Królestwo Pokoju, Prawdy,
Sprawiedliwości i Miłości.
Imprimatur Kurii Diecezjalnej Bielsko - Żywieckiej
Liczba Dziennika: 989/07 z dnia 18.09.2007 roku (zmod.)
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Rota
Odpowiadając na Twoją miłość Panie, wyznaję: Jezusie Chrystusie z Nazaretu, Synu Boga Ojca
Prawdziwego, Żywego i Jedynego, Jesteś Królem Wszechświata, Polski i wszystkich Narodów oraz
wszystkich Rodzin! Jezusie Chrystusie, Jesteś moim Królem i całej mojej Rodziny! Daj mi poznać Wolę
Twoją! Oto jestem Panie.
……………..……………………..……………………………
miejsce i data ślubowania oraz podpis Nestora (Głowy) Rodu

1……………………………………………….2………………………………………………
3…………………………………………….…4………………………………………………
5……………………………………………….6………………………………………………
7……………………………………………….8………………………………………………
9………………………………………………10………………………………………………
11……………………………………………..12………………………………………………
13……………………………………………..14………………………………………………
15……………………………………………..16……………………………………………….
17……………………………………………..18……………………………………………….
19……………………………………………..20……………………………………………….
21……………………………………………..22……………………………………………….
23……………………………………………..24……………………………………………….
(Podpisy pozostałych Członków Rodu)
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. . . ……………………………………………………………………………………………. . . .

Punkt 25
Moja osobista prośba do Was – proszę odmówcie przynajmniej jednej raz w swoim życiu niżej
wymienione modlitwy

„Modlitwa Ratująca Każdego Dnia Milion Dusz od Potępienia Wiecznego”
Matko Boża Łaski Pełna! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Serduszku, ponieważ Ty
wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.
W dniu dzisiejszym, łączę moje cierpienia i mój Krzyż i cierpienia i Krzyże ludzi, którzy nie ofiarują
ich Bogu Najwyższemu, z Twoim Krzyżem Panie Jezusie Chrystusie, przez Niepokalaną Mamę Twoją i
proszę Cię:
Panie Jezusie Chrystusie przez Bolesną Mękę Twoją i Krew, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu,
przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj Łaskę Zbawienia duszom ludzi dziś i w tej
chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie.
Niech się jednak stanie Wola Twoja - Panie Boże Ojcze Wszechmogący, Najwyższy, Jedyny i
Umiłowany, gdyż Ona jest najważniejsza i zawsze oraz wszędzie tylko i wyłącznie Ona się liczy – Amen.

„Modlitwa za Kapłanów”
Trójco Święta Jedyny Boże, oto jednocząc się z Tobą polecam Ci kapłanów całego Świata, a
zwłaszcza kapłanów w naszym Kraju. Spraw o Boże, aby wzrosła we wszystkich kapłanach i hierarchii
gorliwość, jak również Boża Miłość, która jest zaczątkiem wszystkiego. Amen.

Modlitwa na czas poprzedzający tzw. „Mały Sąd Ducha Świętego”
O Drogi Jezusie Chrystusie, Zbawicielu ludzkości, poprzez Twoje Boskie Miłosierdzie błagam Cię o
Łaskę uniewinnienia dla tych wszystkich biednych dusz pogrążonych w grzechu, które mogą być wzięte z tej
Ziemi w czasie „Ostrzeżenia”. Przebacz im ich grzechy na pamiątkę Twej Męki. Błagam Cię, abyś użyczył
mi tej specjalnej Łaski dla zadośćuczynienia za ich grzechy. Ofiaruję się Tobie umysłem, ciałem i duszą, jako
pokutę za zbawienie ich dusz i aby dostąpili życia wiecznego. Amen”.

„Modlitwa za Dusze Czyśćcowe”
Wieczny Odpoczynek racz im dać Panie, a Światłość Wiekuista niechaj im świeci. Niech
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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„Modlitwa – Prośba o Ratowanie Dusz”
(podana przez Niebo za pośrednictwem mistyczki / profetki Justyny Klotz z Niemiec)
Jezusie Chrystusie z Nazaretu, Boże i Panie Nasz Umiłowany, Zbawicielu Nasz Cudowny, Królu
Wszechrzeczy i Wszechświata oraz Matko Przenajświętsza Łaski Pełna, Pani Nasza Umiłowana, zawsze
Dziewico Maryjo, Królowo Nieba, Ziemi i Wszechświata, Orędowniczko i Współodkupicielko nasza:
- proszę Was, żebrzę oraz błagam Was – ratujcie dusze, ratujcie dusze, ratujcie wszystkie dusze,
- proszę Was, żebrzę oraz błagam Was – ratujcie dusze, ratujcie dusze, ratujcie wszystkie dusze,
- proszę Was, żebrzę oraz błagam Was – ratujcie dusze, ratujcie dusze, ratujcie wszystkie dusze - Amen.

Punkt 26
Czy opętania zawsze mają podłoże demoniczne
W tym miejscu, chciałbym skierować jeszcze kilka słów, ale już tylko do Wybranych Dusz - a
mianowicie, wśród Was, jest zapewne grono wyjątkowo dobrych i szlachetnych ludzi, którzy chcą
altruistycznie służyć innym i nieść wszem i wobec pokój oraz miłość, ale czują, iż coś jest z nimi nie tak,
gdyż, gdy modlą się, są w Kościele, patrzą na Najświętszy Sakrament, rozważają pozytywnie na temat Boga
lub, gdy widzą obrazy z wizerunkami Świętych, a zwłaszcza z Jezusem Chrystusem i Matką Boską - to ich
umysł/myśli zalewa wręcz fala, niechcianych i niekontrolowanych przez nich, bluźnierstw i to tak ohydnych,
sprośnych i niegodziwych, że ludzie ci, myślą wtedy o sobie samych, iż chyba są nienormalni, potępieni, źli
lub, że zostali opętani. Ja, ze swojej strony, zapewniam jednak takie osoby, iż z Waszym zdrowiem
psychicznym jest zupełnie wszystko w porządku, ale niestety, ta ostatnia opcja jest prawdą, gdyż jest to
forma opętania demonicznego. Ten rodzaj opętania przytrafia się jednak tylko tym ludziom, którzy są
największym zagrożeniem dla szatana, ewentualnie są na najlepszej drodze, aby wyrwać się całkowicie z
jego sideł, a przy okazji uratować jeszcze wiele innych dusz ze szponów belzebuba. Lucyfer zsyła na Was
wtedy ten rodzaj cierpień, gdyż chce Was, w ten sposób, odciągnąć od pobożnego działania ku Chwale Boga
Jedynego oraz swego i innych zbawienia. Belzebub wie bowiem doskonale, że po kilku – kilkunastu
miesiącach natrętnych bluźnierstw jakimi będzie on Was napastował, gwałcił i doświadczał, w Waszych
umysłach, będziecie czuć do Siebie, z tego powodu, tak wielki wstręt i obrzydzenie, że będziecie uważać się
za niegodnych, aby chodzić do Kościoła i zwracać się w modlitwie do Boga i w efekcie końcowym, tak
właśnie zaczniecie postępować, tj. zaczniecie unikać Mszy Świętej, widoku obrazów świętych, odmawiania
modlitw i tym podobnych, pobożnych praktyk religijnych, a o to właśnie szatanowi chodzi. Osoby, dotknięte
tym cierpieniem, zauważyły zapewne, że w momencie, w którym, z powodu bluźnierczych myśli, zaprzestają
chodzenia do Kościoła, modlenia się i w ogóle myślenia o Bogu, to diabeł automatycznie kończy je nękać i
odstępuje od dalszego doświadczania ich demonem bluźnierstw - czyż nie jest tak? Ci z Was, którzy znają to
zagadnienie z autopsji, doskonale wiedzą, iż tak właśnie jest. Lucyfer zaprzestaje nękać wtedy ludzi
grzechem bluźnierstw, gdyż wszystko zaczyna iść według jego planu, a on sam osiągnął swój cel, którym
było odwiedzenie Was o tego wszystkiego, co święte i od kontemplowania Boga Wszechmogącego. Co
możecie z tym „fantem” zrobić? - gdy Was, to cierpienie duchowe dotknie. Możecie oczywiście poddać się
egzorcyzmom, co zdecydowanie zalecam osobom słabszym duchowo i będącym już, z wyżej wymienionego
powodu, na granicy wytrzymałości psychicznej, niemniej jednak, jest to droga na skróty, gdyż o wiele
bardziej chwalebnym jest cierpieć z tego powodu i cały czas toczyć z tym wewnętrzny bój, w swoich
umysłach, to znaczy, gdy np. w czasie modlitwy zalewa Was „fala” bluźnierstw, to nie przestawajcie
odmawiać pacierza i kontynuujcie go dalej, uparcie oraz nie przeklinajcie się z tego powodu i nie obwiniajcie
się, gdyż to nie jest Wasza wina, lecz wyobraźcie sobie wtedy, np. że bierzecie swój Krzyż, idziecie obok
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naszego Zbawiciela na Golgotę i dajecie się, obok Niego, ukrzyżować. Możecie sobie także wyobrażać, że
darowujecie swoje serce Panu Jezusowi lub Matce Bożej itp. Czystych i szlachetnych oraz chwalebnych
myśli, które możecie przeciwstawić myślom bluźnierczym jest bardzo, bardzo wiele i to, jakie sobie
wykreujecie zależy tylko od Waszej wyobraźni i inwencji twórczej. Cierpienia, spowodowane Waszą
wewnętrzną walką z atakami bluźnierstw, ofiarujcie natomiast Przenajświętszej Trójcy Świętej za
pośrednictwem Najświętszego Serca Matki Bożej. Ci z Was, którzy zostali dotknięci (w sposób przez Siebie
niechciany) katuszami bluźnierstw, zapewne myślą, że dzieje się tak dlatego, że są źli, obleśni i niemili Bogu.
Ja, Wam jednak mówię, że nic bardziej mylnego i jest wręcz odwrotnie, gdyż to, tak naprawdę oznacza, iż
jesteście wybrańcami Boga, o czym belzebub doskonale wie i dlatego tak, miota się w Was, w bezsilnym
szale oraz złości i z nienawiści plugawi, wszystko To, co Jest Najświętsze. Żeby nie być gołosłownym, w
swych twierdzeniach, przytoczę Wam, przypadek Świętego Hugona z Francji – Biskupa Grenobl (ur. 1053r. –
zm. 1132r.), który wyświęcony na to znamienite stanowisko został przez Papieża Grzegorza VII. Jego
przypadek, kościelni pisarze, opisywali w następujący sposób (cytuję): „Przebywał wówczas w Valence legat
papieski i kardynał, także imieniem Hugon; skoro dowiedział się o cnotliwości i uczoności młodego kanonika
(Hugona) i go bliżej poznał, wziął go z sobą jako doradcę w sprawach trudniejszych do Awignon (Awinionu).
Wkrótce po ich przybyciu do tego miasta, przybyli za nimi posłowie z Grenoble, aby Hugona kanonika u
legata papieskiego uprosić sobie na biskupa. Legat zgodził się na prośbę, a Hugona, opierającego się w
poczuciu niegodności, posłuszeństwem spowodował do przyzwolenia. Wyświęcony został na biskupa w
Rzymie przez papieża Grzegorza VII. Wtedy to napadły go bluźniercze myśli o Bogu i rzeczach Bożych tak
silnie, że zupełnie stracił pokój duszy; był przekonany, że nagabywania te miały być karą za przyjęte
święcenia biskupie, których nie czuł się godzien. Dopiero Papież, do którego się o poradę zwrócił z myślą,
aby założyć biskupstwo w Grenoble, uspokoił go zapewnieniem, że pokusy owe pochodzą od czarta, który w
ten sposób chce od dobrego odwieść, gdy innemi nie może drogami; że nadto są wprawdzie dopuszczeniem
Bożym, ale zarazem i dowodem miłości Boga, który walki z tak okropnemi pokusami za szczególniejsze
poczyta zasługi. Odstąpił Hugon pocieszony od swego zamiaru, aby usunąć się od rządów biskupich w
Grenoble; pokusy wszakże owe całe go życie trapiły i męczyły (…) W zamian za walki z sobą, Bóg dał
Hugonowi rozliczne łaski i niezwykłe dary” (koniec cytatu). Dlatego też, moi Umiłowani, jeśli jesteście
dotknięci w/w. rodzajem cierpień o charakterze wybitnie duchowym, a jednocześnie czujecie autentyczny
wstręt i obrzydzenie do tych bluźnierczych myśli, jakie Was nachodzą i walczycie z nimi z całych sił,
wypierając je ze Swoich umysłów i miejsce to zastępując myślami dobrymi i pobożnymi, to znaczy, iż
jesteście, ze wszech miar, mili Bogu, a te wyjątkowo ciężkie doświadczenia duchowe są daną Wam, przez
Najwyższego naszego Pana, możliwością zdobywania Sobie zasług niebiańskich poprzez walkę z tymi,
wyjątkowo ohydnymi, myślami.
Prawie kończąc niniejszy list (przestrogę i „kazanie”), proszę Was uniżenie, abyście kupili Sobie
Krzyż z Panem Jezusem Chrystusem, a następnie poświęcili Go u dowolnie wybranego przez Siebie Księdza
Rzymsko - Katolickiego. W dalszej kolejności, proszę abyście zawiesili Go nad drzwiami, u Siebie w
mieszkaniu, w salonie lub w pokoju, w którym spędzacie Państwo najwięcej czasu. Jak już to zrobicie,
proszę czasami (w ramach tzw. aktu strzelistego) położyć swoją prawą dłoń na sercu, spojrzeć na Ten Krzyż
z uwielbieniem jako na Symbol Świętej Męki Jezusa Chrystusa naszego Pana, Boga i Zbawiciela, i szeptem
lub w myślach wypowiedzieć następujące zdanie: "Jezusie Chrystusie z Nazaretu, Boże i Panie mój
Umiłowany, kocham Cię, ufam Ci, wielbię Cię i wierzę w Ciebie. Padam przed Tobą krzyżem na twarz oraz
na kolana i oddaję Ci pokłon, cześć, chwałę i uwielbienie. Tyś jest Pan i Bóg mój, Syn Boga Prawdziwego i
Jedynego. Twoja jest Potęga, Królestwo, Cześć i Chwała na wieki, wieków - amen". Po tych słowach, cały
czas trzymając rękę na sercu, proszę na chwilę pochylić głowę z szacunkiem i pokorą dla naszego
Zbawiciela. Członków Państwa Rodzony również zalecam podobne postępowanie.
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Punkt 27
Oszukańcze cuda fałszywego zbawiciela (antychrysta), które mają doprowadzić Was do zwiedzenia
oraz apel do masonów
Uzupełniając z kolei akapit dotyczący rzekomych cudów, jakie będzie czynił (na niebie i na ziemi)
antychryst, podszywający się pond Jezusa Chrystusa, w przededniu Armagedonu, to pragnę Państwu
uzmysłowić, iż (tak, jak już to pisałem wcześniej) będą te belzebubie pseudocuda opierać się głównie na
nowoczesnej nauce i technice i przenigdy nie będą to Boskie Cuda sensu stricte, ale zwykłe patenty
techniczne, sukcesywnie wdrażane w nasze życie, do których będzie także należała teleportacja – tzn.
natychmiastowe przenoszenie się (w ułamkach sekund) z jednego miejsca Globu Ziemskiego w drugie, a
nawet w inne obszary naszej Galaktyki. Ponadto, genetycy, medycy, chemicy i biolodzy pracujący dla
antychrysta posuną się do tego, iż będą pobierać próbki DNA od zmarłych ludzi i na ich podstawie będą ich
odtwarzać - tak, jak odtwarzano dinozaury w filmie (Science Fiction) Stevena Spielberga pt. „Jurassic Park”
(Park Jurajski), tj. będą produkować klony zmarłych. Posuną się oni, w swojej ohydzie, nawet do tego
stopnia, iż będą pobierać tkanki od dawno zmarłych Świętych Chrześcijańskich i na ich podstawie będą
tworzyć żywe kopie tych ludzi, a następnie będą Wam wmawiać, iż są to Wasi, cudem zmartwychwstali,
święci i każą Wam ich słuchać. Wy, absolutnie w to jednak nie wierzcie, gdyż ich klony, aczkolwiek będą
wykazywać pozór życia (będą chodzić, myśleć, mówić i jeść), to jednak nie będą posiadać wolnej woli, jak
również nie będą one miały duszy i prawdziwego życia wiecznego w sobie, gdyż to tylko Bóg Ojciec
Wszechmogący i Jedyny Jest Władny tchnąć ducha w materię, a nie szatańskie wynalazki naukowców,
którzy zaprzedali duszę diabłu – ludzi pokroju rzeczywiście istniejącego, nazistowskiego doktora Josef’a
Mengele, czy literackich postaci dr Wiktora Frankensteina lub dr Moreau. Pamiętajcie bowiem – człowiek
tyle pozna, odkryje i wynajdzie ile mu Trójca Przenajświętsza pozwoli i ani „grama” więcej, tj. nie posunie
się on ani o jeden milimetr dalej w swoich odkryciach naukowych. Szatan też popełnił ten błąd i swego czasu
(bezpośrednio przed swoim upadkiem) zachłysnął się nauką i odkryciami oraz cudami techniki, które one
generują i myślał naiwnie, iż dzięki tej wiedzy i dzięki wszelkiego rodzaju wynalazkom stał się równy
Samemu Bogu Ojcu – Stworzycielowi Wszechrzeczy i może Mu rzucić wyzwanie, ale zapomniał, iż
wynalazki te opierają się na prawach natury (fizyki, chemii, biologii itp.), które wymyślił właśnie Bóg Jedyny
i które wyłącznie Bóg kontroluje, a tym samym może On je w każdej chwili zmienić, zawiesić lub nawet
odwołać. W swojej pysze i zaślepieniu, szatan (biblijny wąż) nie dostrzegł nawet, iż Bóg pozwolił mu poznać
tylko znikomą część i to podstawowych praw rządzących Wszechświatem i jego wymiarami, których On –
Bóg Wszechmocny Jest Jedynym Autorem, Stworzycielem i Panem. Teraz piszę do Naukowców, którzy w
swojej naiwności wszystko starają się objąć wyłącznie rozumem i którzy świat duchowy (metafizyczny)
dawno posłali już do kosza na śmieci – pamiętajcie, nigdy, ale to przenigdy, nie przekroczycie bariery nauki
po za granice, które dla Was ustanowił Bóg Ojciec Wszechmogący i Jedyny, a teraz, abyście lepiej zrozumieli
te słowa przytoczę Wam wywód z mowy końcowej, jaka znalazła się w akcie oskarżenia, jaki sporządził Bóg
Ojciec Wszechmogący - Pan Nasz Najwyższy przeciwko szatanowi i jego demonom, zawarty w Biblijnej
(apokryficznej) Księdze Henocha. W jej wersie 15.3-4 czytamy bowiem: „Idź! Powiedz Czuwającym Nieba
[upadłym aniołom](…) dlaczego opuściliście wysokie, święte i wieczne niebo i złączyliście się z kobietami i
staliście się nieczyści z córkami ludzkimi (…). Byliście duchowymi, świętymi, żyjącymi Życiem Wiecznym, a
staliście się nieczyści z powodu kobiet. Zrodziliście [z nimi] dzieci [Biblijnych gigantów](…), zapałaliście
ludzkim pożądaniem i stworzyliście ciało i krew tak, jak czynią to ludzie, którzy umierają i ulegają
zniszczeniu” [oraz w 19.1]: "Uriel powiedział do mnie: "Tutaj będą przebywać aniołowie, którzy połączyli się
z kobietami, podczas gdy ich duchy przyjmując różnorakie kształty zepsuły ludzi, uwiodły ich …" [i kończąc,
a zarazem podsumowując tę myśl w wersie 16.2-3 przedmiotowej Księgi czytamy]: "A teraz Czuwającym
[upadłym aniołom], którzy przysłali cię, abyś wstawił się za nimi, którzy pierwotnie byli w niebie powiesz
tak: 'Byliście w niebie, ale jego sekrety nie zostały wam jeszcze objawione. Poznaliście [jedynie]
bezwartościowe tajemnice. W zatwardziałości waszych serc przekazaliście je kobietom [symbolizuje to
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jabłko z drzewa wiedzy, do którego skosztowania została namówiona Ewa – nasza pramatka przez węża /
szatana]. Z powodu tej tajemnicy kobiety i mężczyźni spowodowali, że zło spotęgowało się na ziemi. Powiedz
im: Nie zaznacie pokoju!”. Mając na uwadze powyższe, a przy okazji, korzystając z faktu, iż do Was piszę,
zwrócę się jeszcze do masonów i iluminatów, którzy w pogoni za „światłem wiedzy” nie zauważyli, iż
wszelkie odrodzeniowo – oświeceniowe i współczesne prądy, utopie oraz nurty społeczno - filozoficzne (w
tym demokracja, socjalizm, liberalizm, oligarchizm, technokratyzm, postindustrializm, humanizm, ateizm,
multi-kultizm, panteizm itp.), to tylko pozorne światło postępu i wiedzy, które ich oświeca (nawiązuję tu
wprost do słowa „iluminacja”), gdyż prawdziwe i pełne Światło (Wiedza) jest wyłącznie u Boga
Prawdziwego, o czym mieliśmy okazję przeczytać w wyżej przytoczonym fragmencie starożytnej Księgi
Henocha. Masoni i iluminaci ! - jak wynika z przywołanego powyżej fragmentu, wasz lucyfer (szatan) zna
tylko maleńki wycinek tej Boskiej Wiedzy i to tylko wiedzy elementarnej, a wy, jak stado zwykłych baranów
pomagacie tworzyć mu jego przeklęte NWO i idziecie za nim na rzeź, w otchłań wieczną. Cały ten wasz
racjonalizm, materializm, darwinizm i pozostałe (przepraszam za wyrażenie) pierdoły, którymi was lucyfer
nakarmił (rzekomo oświecił), są tylko z pozoru mądre, uczone i naukowe, ale w rzeczywistości jest to „ślepa
uliczka” dla naiwnych i zwiedzionych – zwykła, dziecinna i śmieszna wiedza wyniesiona z „kosmicznego
przedszkola”, wzbogacona dodatkowo belzebubimi kłamstwami i błędami w logicznym rozumowaniu, a nie
prawdziwa, najwyższa i zaawansowana „Wiedza Ostateczna” z „Boskiego Uniwersytetu”. Nawracajcie się
więc, póki macie jeszcze czas, gdyż najbliższe lata pokażą wam, jak bardzo się myliliście i jak bardzo
błądziliście. Pamiętajcie, szatan już upadł i jest to fakt przeszły, dokonany – to się już stało i się przenigdy
nie zmieni, nawet gdybyście wymyślili wehikuł czasu lub w Egipcie (w Gizie), ewentualnie w Organisation
Européenne pour la Recherche Nucléaire pod Genewą otworzyli wrota do innego wymiaru, to i tak, nie
zmienicie historii!!! Wasz idol (lucyfer) został już dawno przez Boga Najwyższego osądzony i skazany, a w
obecnych czasach wyszedł on z czeluści piekielnych tylko na krótką przepustkę, aby wypełniło się Pismo
Święte. Po tym, jak zostanie on użyty przez Boga, jako „Bicz Boży”, na odstępców, grzeszników i
niewiernych, wróci on natychmiast tam, skąd wypełzł, a wy razem z nimi i nie pomoże wam nawet to, iż
niebawem ukryjecie się, przed słusznym gniewem Pana Boga Ojca Wszechmogącego i Jedynego, w
podziemnych bazach, które w wielkich ilościach pobudowaliście sobie na całym Świecie, w tym pod tunelem
Św. Gotarda, w szwajcarskiej części gór Alp, gdyż Apokalipsa według Św. Jana (Rozdział: 6,15-17) wyraźnie
wam prorokuje, co się z wami, lada moment, stanie (cytuję): „A królowie ziemscy, wielmoża i wodzowie,
bogacze i możni (...) ukryli się do jaskiń i górskich skał. I mówili do gór i do skał: padnijcie na nas i zakryjcie
nas przed Obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka, bo nadszedł Wielki Dzień Jego
gniewu, i któż zdoła się ostać?”. Miejcie to proszę, z łaski swojej, na uwadze. Wiem, iż lucyfer słynie wśród
was z tego, że niesie on wam światło (kaganek rzekomej oświaty, zrozumienia i oświecenia), a jego imię
tłumaczone z łaciny dosłownie oznacza „Niosący Światło”. Wiem jednak i to (o czym wy chyba
zapomnieliście), iż jest to światło złudne / fałszywe, o którym Święty Benedykt (mnich żyjący w latach 10021054), który znany jest także jako Papież Leon IX, pisał (egzorcyzm wyryty na jego medalionie - Krzyżu):
litery CSSML: ”Crux Sacra Sit Mihi Lux” (z łaciny: Krzyż Święty niech mi będzie Światłem), litery
NDSMD: ”Non Draco Sit Mihi Dux” (diabeł/smok niech nie będzie mi przewodnikiem), litery VRSNSMV –
SMQLIVB: ”Vade Retro Satana, Numquam Suade Mihi Vana – Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena
Bibas” (Idź precz szatanie, nie kuś mnie do próżności - złe jest to, co podsuwasz, sam pij swoją truciznę).
Masoni i iluminaci ! - wasz lucyfer, wasz „anioł światła”, którego tak bardzo wielbicie, a zarazem wasz
przewodnik, to nikt inny, jak w/w. diabeł we własnej osobie, który was, o naiwni, zwiódł, a o którym Św.
Paweł – Apostoł napisał w „Liście do Galatów” (wers 1.6-9): „Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was
łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są
tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale
gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie
przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od
tej, którą [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty!”. Uważacie się za ludzi mądrych (oświeconych), a
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więc teraz pomyślcie, chociaż przez chwilkę, czy nie mam racji i czy lucyfer (ojciec wszelkiego kłamstwa)
pod płaszczykiem nauki i wszelkiego rodzaju tzw. „sztuk wyzwolonych” nie wcisnął wam, przy okazji,
złośliwie „kitu” – fałszywej ewangelii? Biedacy, daliście się zwieść i oszukać diabłu. Nie jest to jednak ujma
dla was, gdyż już w Biblii (Księga Rodzaju 3.1-5) wyraźnie napisano, iż szatan - gadający wąż (stworzenie z
gatunku gadów) był najprzebieglejszą (najmądrzejszą) istotą lądową. Niemniej jednak, skoro teraz znacie już
prawdę, to proszę was uniżenie, dla waszego dobra, nawracajcie się do Boga Ojca Wszechmogącego i
Jedynego oraz Jego Prawdziwego Boskiego Syna – Jezusa Chrystusa, gdyż są to ostatnie chwile, aby to
uczynić, albowiem później będzie tylko cierpienie, strach, płacz i zgrzytanie zębów i to na wieki, wieków i
bez końca – na zawsze.

Punkt 28
Słowa Pana Jezusa Chrystusa, Które są sednem / kręgosłupem całokształtu działań, jakie mają
Was doprowadzić do zbawienia
- (Ewangelia wg Św. Mateusza 6,14-15): "Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam
Ojciec wasz Niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych".
- (Ewangelia wg Św. Mateusza 7,12): "A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im
czyńcie; taki bowiem jest zakon (prawo) i prorocy (przekazy proroków pochodzące od Boga Ojca
Wszechmogącego, Najwyższego i Jedynego)".
- (Ewangelia wg Św. Mateusza 22,36-40): „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu
odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim
umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego
bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy".
- (Ewangelia wg Św. Mateusza 10,32-33): "Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi,
przyznam się i Ja przed moim Ojcem, Który jest w Niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę
się i Ja przed moim Ojcem, Który jest w Niebie". Innymi słowy, jeśli staniemy się ateistami - osobami
niewierzącymi w Pana Jezusa Chrystusa oraz Jego Słowa, to nasz Zbawiciel nie wstawi się nigdy za nami grzesznikami, przed Panem Bogiem Najwyższym i Jedynym, w naszej obronie. Podobnie rzecz się będzie
miała, gdy zaczniemy się wstydzić (np. przed naszymi znajomymi, współpracownikami, przyjaciółmi itp.)
naszej pobożności, znaków i symboli religijnych, czy też będziemy wstydzić się tego, że w ogóle jesteśmy
Katolikami, i że chodzimy do Kościoła i uczestniczymy w Sakramentach Świętych. Z kolei, w czasach
(nadchodzącego właśnie do Europy, a na Bliskim Wschodzie już trwającego) "Wielkiego Ucisku
Chrześcijan", nie wolno nam zaprzeć się Boga, z uwagi na obawę utraty życia, zdrowia i mienia lub z uwagi
na sankcje ekonomiczne, które wtedy zostaną nałożone, w postaci drakońskiego, islamskiego podatku o
nazwie dżizja, na wyznawców Jezusa Chrystusa. Wiem doskonale (jestem w pełni tego świadom), że będzie
wtedy ciężko nam wszystkim trwać i ostać się przy Świętej Wierze Chrześcijańskiej, ale wzorem pierwszych
naszych Sióstr i Braci, rzucanych lwom na pożarcie, na arenach starożytnego Imperium Romanum, w czasie
igrzysk, ku uciesze pogan – DAMY RADĘ, zwłaszcza, że wtedy będzie z nami Sam Pan Bóg Ojciec
Wszechmogący Nasz Pan Najwyższy!!! Jednocześnie, zapewniam Was, że ten, kto dobrowolnie (pogodzony
z Wolą Bożą) złoży swoje życie w ofierze Trójcy Przenajświętszej, w obronie Świętego Imienia Jezusa
Chrystusa, Kościoła i Chrześcijaństwa, ten (jako Męczennik) ZBAWIONY BĘDZIE!!! Czyż nie tak napisano
w "Piśmie Świętym", w "Objawieniu Św. Jana" (7,13-17)?: "I odezwał się jeden ze Starców, i rzekł do mnie:
Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, Ty wiesz. A On rzekł do
mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka.
Dlatego są przed Tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy, w Świątyni Jego, a Ten, Który siedzi na tronie,
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osłoni ich obecnością Swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padanie na nich słońce, ani żaden upał,
ponieważ Baranek, Który Jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód, i otrze Bóg
wszelką łzę z ich oczu".

Punkt 29
Maski przeciwgazowe będą Wam potrzebne
Wracając do tematu III Wojny Światowej. Z dużą dozą prawdopodobieństwa, graniczącą wręcz z
pewnością, w jej trakcie dojdzie do użycia broni chemicznej, biologicznej oraz jądrowej, co spowoduje
wystąpienie różnego rodzaju skażeń na świecie. Mając na uwadze powyższe zalecam Wam, abyście np. na
Allegro kupili sobie maski przeciwgazowe np. „MP 4 - Buldog”, gdyż można je nabyć nowe za stosunkowo
niewielkie pieniądze (ok. 45 zł. za sztukę), albowiem pochodzą z tzw. wojskowego demobilu, czyli z
wyprzedaży starszego technologicznie (ale nieużywanego i nadal skutecznego) asortymentu z magazynów
armii. Zachęcam Was, abyście na każdego członka swojej rodziny kupili 1 maskę przeciwgazową (na
dorosłego człowieka rozmiar maski – „2”, a na dziecko rozmiar – „1”). Dodatkowo kupcie jedną zapasową
maskę na każdą rodzinę, a to po to, aby w trakcie, gdy wszyscy będziecie siedzieć w maskach, bo na dworze
lub nawet w pomieszczeniach zamkniętych (domach, schronach i innych budynkach) będzie wielkie
skażenie, móc wymieniać w nich filtry, co trwa przynajmniej kilka, a czasami nawet (dla mniej
wprawionych) kilkanaście minut. Wyobraźcie bowiem sobie taką sytuację - jest Was 4 w rodzinie i macie
tylko 4 maski, tj. po jednej na osobę. Po około dobie (maksymalnie po dwóch dobach) filtry w maskach
zaczną przestawać działać, bo zużyje się aktywny węgiel w nich zawarty i jak wtedy będziecie wymieniać
filtry w maskach na nowe? Przecież ktoś będzie musiał zdjąć maskę z twarzy, aby przez kilkanaście
następnych minut zakładać w niej nowe filtry, a przez co w tym czasie będzie oddychał, no przez co? pomyślcie proszę. Mając więc zapasową maskę, osoba (której zużyją się filtry) będzie mogła szybko (na tzw.
bezdechu) zdjąć swoją maskę i szybko założyć maskę zapasową, a następnie będzie mogła spokojnie
przystąpić do wymiany filtrów w masce, w której się one już zużyły. Innymi słowy – macie mieć tyle masek
ile jest ludzi w Waszej rodzinie plus jedną maskę zapasowo – rezerwową. Do tego na każdą maskę
powinniście dokupić sobie przynajmniej po 2 komplety zapasowych filtrów (komplet to 2 zalaminowane
razem połówki filtrujące – prawa i lewa w kształcie zbliżonym do trójkąta). Jeden komplet kosztuje obecne
około 20 zł. Po zakupie masek, jeszcze przed założeniem filtrów powinniście je ręcznie (w miarę mocno
pocierając palcami gumę i szkło) umyć. Mycie jednej maski powinno trwać około pół godziny i powinno
odbywać się w misce lub wannie, w ciepłej (ale nie gorącej) wodzie z dodatkiem sporej ilości płynu do
mycia naczyń, gdyż fabryczni nowe maski są zabezpieczone talkiem, który chronił przez długie lata gumę, z
której są wykonane, w czasie, gdy długo leżały w magazynach. Ten talk jest alergizujący, a więc od razu
należy go zmyć, a torbę (pokrowiec na maskę) uprać w pralce. Następnie maskę należy dobrze wypłukać
czystą wodą i solidnie wysuszyć. Proszę nie uszkodzić w czasie mycia membran – takich małych okrągłych
płatków wykonanych z cieniuteńkiej gumy, które znajdują się w środku maski, w okolicy ust (1 szt.) oraz w
okolicy dziurek nosowych (2 szt., tj. jedna po prawej stronie, a druga po lewej stronie). Po dobrym
wysuszeniu maski proszę założyć w nich, w pierwszej kolejności, wymienne filtry policzkowe (wkładanie
filtrów zaczynamy od ich prostej krawędzi i kończymy wciśnięciem końca, który stanowi zwieńczenie /
wierzchołek trójkąta). W dalszej kolejności proszę sprawdzić, czy metalowe pierścienie filtrów dobrze
przeszły przez okrągłe otwory w masce i czy się dobrze wpasowały w rowki, gdyż w przeciwnym razie
będzie Wam trudno później nałożyć metalowe (okrągłe) korki, które są zarazem filtrami przeciwkurczowymi.
Jeśli nie dopasowały się dobrze, proszę leciutko poodciągać dookoła gumę pierścienia maski i ją puszczać, aż
kołnierz się wpasuje w soje miejsce. Po włożeniu pierwszego filtra policzkowego i wpasowani jego
okrągłego (metalowego) pierścienia w okrągły otwór kołnierza gumowej maski, kolejnym krokiem będzie
zapięcie filtra w wewnątrz maski (w kieszeni policzkowej) na małe plastikowe guziczki, które oczywiście
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znajdują się w środku maski (2 po prawej stronie i 2 po lewej stronie). W pierwszej kolejności zapinamy
kieszeń policzkową na 2 guziczki, a następnie dopinamy do guziczka, który znajduje się najbliżej części
nosowej, gumę obejmy nozdrzy. Innymi słowy - guziczki należy pozapinać tak, jak będą pasowały, innej
możliwości nie ma. W identyczny sposób i w takiej samej kolejności proszę postąpić z drugim filtrem
policzkowym. Na końcu proszę, od zewnątrz, nałożyć na policzkowe części maski, okrągłe (wielokrotnego
użytku) metalowe korki wykończone materiałem (najczęściej w kolorze czarnym, ale może być w innym),
który przepuszcza powietrze i służy jednocześnie za wstępny filtr przeciwkurczowy. Te metalowe korki (1 na
prawy policzek, a drugi na lewy) dociska się (czerwoną kropka ma być skierowana do góry) na płask całą
dłonią, gdy tymczasem drugą dłonią naciska się od spodu, od środka maski, na włożony już w maskę filtr
policzkowy. Przed użyciem maski bezwzględnie (jest to konieczność) zapoznajcie się z papierową instrukcją
obsługi, która jest do niej dołączona, a jak wymienia się filtry w maskach przeciwgazowych „MP 4 –
Buldog” możecie zobaczyć na YouTube. Musicie (nie ma od tego ucieczki) obejrzeć w Internecie (i to kolka
razy), jak się to robi, gdyż nie jest to wcale łatwa sprawa. Po założeniu filtrów, a więc po przygotowaniu
sobie maski do natychmiastowego użycia w przypadku wystąpienia zagrożenia, zapakujcie szczelnie maskę
w foliowy worek i zamknijcie go (zwiążcie) przynajmniej na 2 – 3 gumki recepturki, aby nie niszczył się (nie
utleniał) aktywny węgiel zawarty w filtrach. Następnie maski włóżcie do pokrowców (toreb w których je
kupiliście), a torby te włóżcie do foliowej reklamówki, którą następnie zwiążcie. Jest ważnym, abyście mieli
maski już z włożonymi filtrami, gdyż w razie nagłego ataku obcych wojsk i skażenia środowiska możecie nie
mieć czasu na „zabawę” z zakądaniem filtrów w kilku maskach na raz, tj. dla całej rodziny. Pamiętajcie
także, aby po założeniu filtrów nie testować maski bez potrzeby, bo filtry (chodzi o te w kształcie zbliżonym
do trójkąta) przez które już ktoś zaczął oddychać (nawet jeśli to robił tylko przez krótką chwilę) są
automatycznie aktywowane i działać będą od tego momentu przez około 2 doby, i to niezależnie od tego, czy
ktoś będzie siedział w masce tylko 5 minut, czy będzie to robił cały czas, tj. przez ok. 48 godzin.
Nadmieniam, że nawet jeśli Polska, z racji Bożego Miłosierdzia i Bożej Litości nad nami, nie zostanie
objęta działaniami wojennymi, to te maski przydadzą się Wam bardzo w czasie tzw. „3 Dni
Ciemności”, gdy na świecie będzie mega ogromne skażenie powietrza, tak iż nie będzie można nim
oddychać bez wcześniejszego oczyszczenia go.
Ps. Zapasowe filtry będą szczelnie (hermetycznie) zalaminowane w przezroczystą folię lub w tzw.
pazłotko (folię aluminiową) i niech tak będą przechowywane cały czas. Z opakowań tych wyjmujcie je
dopiero na krótką chwilę przed tym, jak będziecie je chcieli zamontować w masce. I jeszcze jedno, filtry
świeżo wyjęte z opakowań mają założone okrągłe, przezroczyste kapsle ochronne wykonane z plastyku.
Proszę je zdjąć przed zamontowaniem filtrów w masce i np. wyrzucić, bo już do niczego się nie przydadzą,
gdyż kapsle te zabezpieczały tylko filtry na czas ich magazynowania.
Tabletki do wody

Punkt 30
Ekumenizm religijny równa się jeden i uniwersalny kościół antychrysta
Natomiast, wracając do zagadnienia szeroko pojmowanego ekumenizmu, który w ostatnim czasie jest
wręcz ideą przewodnią Kościoła Rzymsko – Katolickiego, pragnę Wam uzmysłowić moi Kochani, iż nie da
się, wbrew temu, co twierdzą niektórzy Hierarchowie kościelni, utworzyć jednego, a zarazem prawdziwego
kościoła uniwersalnego poprzez zjednoczenie w jedną religię np. Chrześcijaństwa, islamu i Wyznania
Mojżeszowego. Owszem, prawdą jest, iż wszystkie te religie mają wspólny Rdzeń, jakim Jest
Monoteistyczny Bóg, ale przypominam, iż każda z nich ma inne spojrzenie na Boskość Jezusa Chrystusa, tj.
my - Chrześcijanie, uważamy Go za Boga i Zbawiciela, muzułmanie uważają Go natomiast za zwykłego
proroka, a Żydzi za fałszywego Mesjasza. Tym samym wszystkie religie, które negują Jezusa Chrystusa i
podważają Jego Boski Majestat, siłą rzeczy, nie mogą być autentycznymi religiami, które prowadzą do Boga
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Ojca Wszechmogącego oraz do Zbawienia i nie jest prawdą, że wystarczy wyznawać Tego Samego Boga
Ojca i jednocześnie można lekceważyć Jego Boskiego Syna, a i tak się wejdzie do Królestwa Niebieskiego,
gdyż kłam temu twierdzeniu zadał już Święty Jan – Apostoł w swoim 1-ym Liście, gdzie, w wersach: 2.2223, czytamy (cytuję): „Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten
właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna. Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto
zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca”. Ponadto, aby podkreślić tę absolutną prawdę, przytoczę Wam jeszcze, po
raz kolejny, Słowa Samego Pana Jezusa Chrystusa, tj. wersy: 14.6,7 i 9 z Ewangelii spisanej według
Świętego Jana, które brzmią w następujący sposób (cytuję): „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. Jeśli Mnie poznaliście, będziecie znać także mojego Ojca.
Zresztą już Go znacie, bo Go zobaczyliście. Filipie! Tak długo z wami przebywam, a wciąż jeszcze nie wiesz,
kim jestem? – odpowiedział Jezus. – Kto Mnie zobaczył, zobaczył również Ojca (…)”. Innymi słowy, Ci z
Was - drodzy Ojcowie naszego Kościoła Świętego, którzy przeszliście na tzw. „ciemną stronę mocy”, tj. na
stronę masonerii i jej szatańskiej koncepcji „Nowego Porządku Świata” lub w zależności od sposobu
tłumaczenia z języka angielskiego: „Nowego Ładu Świata”, według której będzie niebawem ustanowiony
jeden, wspólny i uniwersalny kościół dla wszystkich religii, wyznań, a nawet sekt naszego Globu, mylicie się
całkowicie, gdyż przenigdy nie doprowadzicie, jako kapłani przyszłej, nowej i zjednoczonej religii
(żałosnego religijnego miszmaszu), Siebie, ani też żadnego innowiercy do Boga Prawdziwego,
Wszechmogącego i Jedynego, jeśli wpierw nie uznacie monopolistycznej zwierzchności i Boskości Jego
Syna – Jezusa Chrystusa. Mając na uwadze powyższe sugeruję Wam uprzejmie, abyście (dla Waszego
własnego dobra) „biegusiem” powrócili na drogę prawdziwego (konserwatywnego) Kościoła Rzymsko –
Katolickiego oraz prawdziwej Jezusowej Ewangelii i nie kombinowali już nigdy więcej, jak ją
zmodyfikować, dopasować i „unowocześnić” w sposób, który odpowiadał będzie tylko i wyłącznie
belzebubowi, jego podkomendnym, grzesznikom, różnym zboczeńcom, innowiercom, schizmatykom oraz
ziemskim fanom lucyfera. Pamiętacie więc zawsze i wszędzie, o drodzy mojemu sercu, Ojcowie naszego
Kościoła Świętego oraz wszyscy Wierni o tym, że droga naszych dusz do Boga Ojca Najwyższego i
Jedynego wiedzie tylko i wyłącznie przez Pana Jezusa Chrystusa i nie ma innej możliwości, aby wejść do
Królestwa Niebieskiego, jak tylko za Jego pośrednictwem - po prostu nie ma, gdyż to On (tylko i wyłącznie
On) decyduje o tym, kogo oraz kiedy przyjmie do Swojego Domu w Niebiosach, a więc nie dajcie się nabrać
na bajeczkę ekumenistów, jakoby było wiele religii, sekt i bogów, tj. wiele dróg i wiele drzwi, które
doprowadzą Was do Prawdziwego i Jedynego Boga Ojca Wszechmogącego, Raju i Zbawienia, gdyż tak nie
jest, nie było i nigdy nie będzie, albowiem właściwa droga jest tylko jedna i wiedzie ona przez naszego
Zbawiciela - Jezusa Chrystusa i jestem o tym święcie przekonany.

Punkt 31
Orędzia Fatimskie
UWAGA - BARDZO WAŻNE!!! Rozszerzając temat „Orędzi Fatimskich” pragnę Wam również
uświadomić moi Najmilsi, iż siedem lat po zakończeniu „Fatimskich Objawień”, Matka Boża zezwoliła
siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było „Nabożeństwo
do Niepokalanego Serca Maryi”, a uszczegóławiając - 10 grudnia 1925 roku Matka Boża z Dzieciątkiem
Jezus objawiła się siostrze Łucji i pokazała jej Swoje Serce otoczone cierniami. Dzieciątko natomiast wtedy
powiedziało: „Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi
niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie
powyciągał”. W dalszej kolejności Cudowna Panienka - Maryja dodała: „Córko moja, spójrz, Serce Moje
otoczone jest cierniami, którymi niewdzięczni ludzie, przez bluźnierstwa i niewierności, stale Je ranią.
Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w Moim Imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z
Łaskami potrzebnymi do Zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy, w pierwsze soboty,
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odprawią spowiedź, przyjmą Komunię Świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut
rozmyślania nad piętnastu Tajemnicami Różańcowymi, towarzyszyć Mi będą w intencji zadośćuczynienia”.
Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę: „Boże mój Jedyny, pragnę teraz przystąpić
do Świętego Sakramentu Pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te,
którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna
Twoje Miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało
wśród nas”. Można także, podczas otrzymywania rozgrzeszenia, odmówić „Akt Żalu” i dodać do Niego
zdanie: „Boże Ojcze Wszechmogący, Bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi”. Jeśli ktoś, z Was, chce zagwarantować Sobie obecność Przenajświętszej
Panienki w godzinie Swojej śmierci i Jej pomoc w tym czasie oraz chce zapewnić Sobie Zbawienie, to
sposób na to (wyżej wymieniony) podała Wam w Fatimie Sama Matka Boża!!! Myślę, iż 5 spowiedzi (za
zgodą Pana Jezusa Chrystusa, mogą one być odbyte wcześniej niż w pierwsze soboty każdego miesiąca, gdyż
ważnym jest, aby być w Stanie Łaski Uświęcającej podczas przyjmowania, właśnie w pierwsze soboty
miesiąca, Komunii Świętej, a nie data wyspowiadania się), 5 Komunii Świętych, 5 Różańców Świętych
oraz 5 kwadransów rozmyślań nad Tajemnicami Różańcowymi (po jednym kwadransie każdej pierwszej
soboty miesiąca), to nie jest jakaś wygórowana cena za zapewnienie sobie zbawienia i pomocy Matki Bożej
w przejściu na „Drugą Stronę Życia”. Pomyślcie o tym – czyż nie mam racji? W tym miejscu, zwracam się
do Was - moi Kochani - z uniżonym apelem, abyście ubłagali swoich Księży Proboszczów o to, aby
odgórnie zainicjowali Oni i rozpropagowali w Swoich Parafiach w/w. „Nabożeństwo do Niepokalanego
Serca Maryi”. Myślę, a wręcz jestem tego pewien, że gdyby zechcieli Oni np. z „ambony”, uświadomić
Wiernych o sile, mocy i dobrodziejstwach płynących z Tego konkretnego Nabożeństwa oraz zachęciliby
Swoich Parafian do Jego odprawienia, a jednocześnie Sami skoordynowaliby Je i poprowadzili, to
ogrom dusz ludzkich uratowaliby dla Boga Jedynego i od zatracenia, ognia piekielnego i wiecznego
potępienia przez co wielce zyskaliby w „Oczach” Samego Pana Naszego Jedynego. I jeszcze jedno. Jak
już przystępujecie do Spowiedzi Świętej, to pamiętajcie, aby była ona szczera, a nie obłudna - tzn. mamy
obowiązek wyznać wszystkie grzechy, nawet te, których się bardzo wstydzimy i wolelibyśmy o nich nigdy i
z nikim nie rozmawiać. Proszę więc, abyście przenigdy nie ukrywali przed Księdzem - Spowiednikiem tych
wstydliwych grzechów pod płaszczykiem sztampowego zwrotu typu: „więcej grzechów nie pamiętam, za
wszystkie bardzo żałuję i poprawę obiecuję”, gdyż jest to najzwyklejsze w Świecie kłamstwo, które czyni
Waszą spowiedź nieważną, a Komunię Świętą (po niej przyjmowaną) świętokradczą. Ksiądz nie gryzie i tak
jak przed lekarzem nie powinniście mieć przed nim poczucia wstydu. Ksiądz siedzi w konfesjonale dla Was dla Istot grzesznych, a nie dla Świętych, czy Błogosławionych Kościoła. Ponadto, jak wyrzucie z Siebie te
najmroczniejsze i najbrudniejsze sekrety Swojego życia, które przez lata skrzętnie ukrywaliście w
najgłębszych zakamarkach Swoich dusz lub starliście się o nich (zapewne bez powodzenia zapomnieć), to
naprawdę poczujecie się wznioślej - czyściejsi duchowo oraz spokojniejsi psychicznie i (tym samym)
przestaną Was ścigać i dręczyć „demony przeszłości”. Najważniejszą jednak korzyścią, która płynie z
prawdziwie szczerej spowiedzi będzie jednak to, iż znajdziecie się po niej w Stanie Łaski Uświęcającej, co
(w wypadku Waszej śmierci) pozwoliłoby Wam uniknąć piekła i potępienia wiecznego. Pamiętajcie również o
tym, że aby móc uzyskać rozgrzeszenie (ważne w Oczach Pan Boga Ojca Wszechmogącego i Najwyższego)
należy żałować szczerze za popełnione grzechy i szczerze podjąć mocne postanowienie poprawy, tj.
postanowić Sobie, iż nigdy więcej, ale to przenigdy, nie popełnicie grzechów, z których się spowiadacie, ani
też żadnych innych, gdyż nie jest tak, jak obecnie zaczynają twierdzić, co niektórzy księża - zwiedzeni
przez szatana, iż Pan Jezus Chrystus w Swoim Bezgranicznym Miłosierdziu wybacza hurtem wszystkie
grzechy (jak leci), wszystkim ludziom, ot tak sobie - zawsze i wszędzie oraz że robi to nawet wtedy, gdy
oni nie żałują tego, co zrobili i wcale nie zamierzają zmienić się na lepsze. To bynajmniej tak nie działa
i pamiętajcie o tym, aby nie dać się oszukać głosicielom nowej („zreformowanej”), a zarazem fałszywej
ewangelii. Pan Bóg Ojciec Wszechmogący i Jedyny nie pozwoli Sobie (w Swoim Przeogromnym
Majestacie) na to, aby zwykli i żałośni śmiertelnicy, jakimi my wszyscy jesteśmy, cwaniakowali i
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próbowali (w swojej bezdennej głupocie) drwić z Niego poprzez uważanie, iż można Mu coś obiecywać
w konfesjonale, z góry wiedząc, iż i tak nigdy nie podejmie się nawet próby, aby tej obietnicy poprawy
dotrzymać - PAMIĘTAJCIE O TYM, gdyż Gniew Pana Naszego może być względem Was naprawdę
straszny!!!
Skoro już jestem przy temacie „Objawień Fatimskich”, to pragnę Wam, moi Przyjaciele, uzmysłowić,
iż w przyszłym roku, tj. w 2017 będziemy obchodzić równą rocznicę (100 lecie) ukazania się Matki Bożej
trójce małych dzieci (Łucji de Jesus dos Santos, Hiacyncie Marto oraz Franciszkowi Marto), a ponadto,
będzie to również „okrągła” rocznica (300 lecie) zjednoczenia się masonerii w ramach tzw. „wielkiej loży
Londynu” – szatańskiej armii przeciwstawionej przez belzebuba Świętemu Kościołowi Chrystusowemu. Ta
kumulatywna zbieżność dat tylko z pozoru może wydawać się przypadkowa, gdyż u Pana Boga
Najwyższego i Jedynego nie ma czegoś takiego, jak przypadek, „ślepy los”, czy też szczęśliwy lub
nieszczęśliwy traf, albowiem wszystko jest przez Niego zaplanowane, dopracowane w najdrobniejszych
szczegółach, przewidziane oraz skoordynowane z precyzją i doskonałością nieosiągalną przez nikogo innego,
co prowadzi do wniosku, że nałożenie się tych rocznic na siebie zapewne musi coś oznaczać? – według mnie,
zwiastuje ono rozpoczęcie się ostatecznej wojny pomiędzy „Siłami Dobra”, a „siłami zła”. Tym samym, my
marne ludzkie istoty wspomóżmy Niebiańską Armię w tej walce, tak, jak tylko potrafimy najlepiej, a więc
POKUTĄ, na którą składają się 3 główne elementy, tj.: MODLITWA, POST i JAŁMUŻNA oraz innymi,
dobrymi i pobożnymi uczynkami, które mają zadośćuczynić Panu Bogu Naszemu Wszechmogącemu i
ludziom za wyrządzone zło i grzechy, gdyż naszych komandosów, czołgów, bombowców, karabinów i innego
sprzętu bojowego Św. Michał Archanioł – Marszałek Wojsk Anielskich nie potrzebuje, a to z tej prostej
przyczyny, że ta interwymiarowa wojna będzie mieć, przede wszystkim, charakter stricte duchowy, a nie
fizyczny (materialny). Zresztą, o tym, iż Niebu w tej walce zależy głównie na naszej POKUCIE, a nie na
naszych ziemskich dywizjach, pułkach, batalionach i plutonach pokazał i powiedział, w Fatimie, właśnie
Anioł (Niebiański Żołnierz z mieczem w dłoni). Przypomnę Państwu ten fragment Objawienia spisany przez
siostrę Łucję: „Zobaczyliśmy po lewej stronie Naszej Pani nieco wyżej Anioła trzymającego w lewej ręce
ognisty miecz; iskrząc się wyrzucał języki ognia, które zdawało się, że podpalą Świat; ale gasły one w
zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki Naszej Pani w jego kierunku; Anioł wskazując prawą
ręką Ziemię, powiedział mocnym głosem: Pokuta, Pokuta, Pokuta!”.
Mając na uwadze powyższe - błagam Was, Najmilejsi moi, potraktujcie proszę poważnie fakt, iż czas
dany nam przez Pana Boga Ojca Wszechmogącego, Najwyższego i Jedynego na nawrócenie się właśnie
definitywnie kończy się i zacznijmy ratować (W TRYBIE PILNYM!!!) własne dusze oraz dusze naszych
Dzieci, Rodziców i wszystkich innych ludzi, gdyż to jest już naprawdę „ostatni dzwonek”, aby się nawrócić i
rozpocząć POKUTĘ, ponieważ niebawem możemy nie mieć już na to zarówno czasu, jak i też możliwości, a
wtedy nasz los będzie, w sposób tragiczny, przesądzony na wieki, wieków i bez końca. Pozostanie nam tylko
bezgraniczne cierpienie, żal, ból oraz „płacz i zgrzytanie zębów” w czeluściach piekielnych. Tym samym, ja
powtórzę i powtarzał będę do samego (niestety rychłego) końca, za Aniołem Pokoju z Fatimy, gorący apel do
Was, w którym wzywam Was uniżenie do czynienia „Pokuty, Pokuty i jeszcze raz Pokuty”.

Punkt 32
Modlitwa zastępcza, tj. odmawiana w zastępstwie za kogoś, kto sam już nie jest w stanie tego zrobić za
siebie samego i sobie pomóc
UWAGA – RÓWNIEŻ BARDZO WAŻNE!!! - Uzupełniając wątek modlitw zastępczych, pragnę
Wam - o moi Umiłowani - przypomnieć, iż jeśli zależy Wam szczególnie na Zbawieniu jakiegoś konkretnego
Członka Swojej Rodziny lub nawet osób z Wami niespokrewnionych (żyjących i/lub nieżyjących już), a
wiecie lub raczej podejrzewacie, że z racji ich ziemskiej egzystencji ich Życie Wieczne jest mocno
zagrożone, gdyż np. jest/był/byli niewierzący lub w ogóle nie uczestniczyli za życia / nie uczestniczą obecnie
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w życiu Kościoła Świętego itp., to oprócz zmówienia w zastępstwie za takich ludzi „Nowenny do Bożej
Opatrzności” oraz „Koronki do Miłosierdzia Bożego”, o czym pisałem już wcześniej, POWINNIŚCIE
Państwo za każdego takiego człowieka - żyjącego jeszcze lub już zmarłego, w jego imieniu – tak, jakby to on
sam ją odmawiał, zmówić także, przynajmniej jeden raz w Swoim życiu, „Modlitwę Ofiarną”, której
treść/słowa podałem Państwu na wcześniejszych kartach niniejszego opracowania, gdyż modlitwa ta również
ma niewyobrażalnie wielką moc, która wiedzie ku zbawieniu. Ponadto, za takiego człowieka (w jego
zastępstwie i na jego rachunek) powinniście odmawiać (w miarę możliwości, przynajmniej jeden raz
dziennie) pacierz. Uściślając to zagadnienie proszę Was uprzejmie, abyście przed przystąpieniem do
odmawiania (w zastępstwie innego człowieka) „Modlitwy Ofiarnej” i pacierza zwrócili się z głębokim
szacunkiem i pokornie do Pana Boga Ojca Wszechmogącego w Przenajświętszej Trójcy Jedynego ze
sławami, że modlitwę tę odmawiacie Państwo w zastępstwie za konkretną osobę (tu proszę podać stopień
łączącego Was z nią pokrewieństwa np. za dziadka, babcię, ojca, matkę, brata, siostrę, syna itp. oraz jego
imię i nazwisko) i jednocześnie proszę powiedzieć, iż błagają Państwo uniżenie Pana Boga Ojca
Wszechmogącego i Jedynego o to, aby zechciał On, w Swojej Wielkiej Łaskawości i Miłosierdziu, zapisać tę
modlitwę / ten pacierz na konto tego konkretnego człowieka - tak, jakby to on sam ją odmawiał za siebie.
Ponadto, kończąc odmawianie w/w. „Modlitwy Ofiarnej” lub pacierza oraz wszelkich innych, pozostałych
modlitw (nie jest tu ważne, czy odmawialiście je Państwo w zastępstwie za kogoś innego, w swoim imieniu,
ale w intencji za kogoś, czy też za Siebie samych) proszę poprosić Maryję - Przenajświętszą Panienkę,
Przeczystą Matkę Jezusa Chrystusa - Naszego Boga, Zbawiciela, Pana i Króla, aby raczyła Ona
oczyścić i uszlachetnić te zmówione przez Was modlitwy/pacierze oraz zaniosła je, za pośrednictwem
Swojego Niepokalanego Serca, w darze Trójcy Przenajświętszej i poprosiła, w zamian za ten dar, wedle
Własnych (Jej) intencji. W ten sposób zyskacie o wiele więcej Łask Bożych niż gdybyście modlili się
(niejako samolubnie) tylko i wyłącznie za siebie samych i tylko we własnych intencjach. Naprawdę –
zaufajcie mi, że tak jest w rzeczywistości.
Analogicznie, jak wyżej - wielki dar, jakim jest życie w stanie tzw. „Białego Małżeństwa”, o czym
pisałem Wam wcześniej, również proszę ofiarowywać (zawsze) Trójcy Przenajświętszej za pośrednictwem
Najczystszego Serca Przenajświętszej Matki Bożej i w intencjach, które Ona Sama wybierze, a diametralnie
zwiększycie wtedy moc takiego daru, a zarazem zwiększycie (po wielokroć) ilość zasług z tego tytułu dla
siebie i swojej rodziny.
Proszę Was również, uniżenie i pokornie, abyście każdy pacierz, każdą modlitwę i każdą prośbę,
które kierujecie i kierować będziecie ku Niebiosom, kończyli zwrotem / zdaniem: „Niech się jednak stanie
Wola Twoja - Panie Boże Ojcze Wszechmogący, Najwyższy, Jedyny i Umiłowany, gdyż Ona jest
najważniejsza i zawsze oraz wszędzie tylko i wyłącznie Ona się liczy – Amen”. Czyniąc (mówiąc / myśląc) w
ten sposób zostawiacie absolutnie wszystko do dyspozycji Boga Ojca Wszechmogącego i Jedynego (nic nie
zostawiając dla Siebie), co zasługuje na szczególną nagrodę, a ponadto Pan Nasz Umiłowany przecież
doskonale wie czego Wy potrzebujecie. Tym samym, jeśli Wy zawierzycie Mu się w pełni i z bezgraniczną
ufnością w ten właśnie sposób, to i On o Was nigdy nie zapomni - zapewniam Was solennie o tym.

Punkt 33
Znaki świadczące o tym, iż antychryst dochodzi do władzy oraz funkcjonowanie prawdziwego Kościoła
w tzw. podziemiu, w „czasach ucisku” oraz „wielkiego ucisku”
Powracając po raz kolejny do tematu jednego, uniwersalnego, politeistycznego i multireligijnego, a
przez to wypaczonego kościoła, jaki niedługo utworzą masoni i iluminaci w ramach „Nowego Porządku
Świata” lub „Nowego Ładu Świata” (NWO) – jak zwał, tak zwał, i który to kościół splugawi jednocześnie
wszelkie rytuały, święta i obrzędy Kościoła Rzymsko-Katolickiego poprzez zmianę doktryny, katechizmu
oraz prawa kanonicznego naszego Kościoła Świętego, a przy okazji „dorzuci” do niego wiele elementów
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zaczerpniętych z islamu, buddyzmu, judaizmu, hinduizmu i innych religii, a nawet z satanistycznych sekt i
tzw. religii New Age - proszę Was uprzejmie, abyście nawiązali już teraz ściślejsze kontakty z Księżmi,
których znacie, szanujecie i którym bezgranicznie wierzycie oraz ufacie, gdyż niebawem może zdarzyć się
tak, że (wzorem pierwszych Chrześcijan) prawdziwe Msze Święte będą Oni celebrować w konspiracji (w
ukryciu), niejako w katakumbach, tj. w prywatnych domach pobożnych, prawych i zaufanych Chrześcijan
(być może nawet w Waszych), gdyż nasze Kościoły niestety będą wtedy już pod znaczną, a w wielu
przypadkach całkowitą, kontrolą antychrysta. Jednocześnie msze, które w nich będą się wtedy odprawiać,
będą przypominać bardziej cyrkowe show lub sabat czarownic, a nie Boskie Sacrum i Liturgię Bożą. Wobec
powyższego proszę Was uniżenie, abyście nie chodzili wtedy do belzebubiego kościoła, który będzie
podszywał się tylko pod Kościół Chrześcijański i nie uczestniczyli w „zreformowanych”,
lucyferiańskich mszach, gdyż będzie to grzech śmiertelny, albowiem na nich będzie się czciło i
uwielbiało antychrysta (żydowskiego moshiacha), który będzie udawał Pana Jezusa Chrystusa, a nie
prawdziwego naszego Zbawiciela. Poniżej podaję Państwu znaki, które będą pozwalały ustalić, który z
kościołów w Waszej okolicy przejdzie na stronę zła i księcia ciemności:
1). Słudzy antychrysta (rządzący politycy) wprowadzą powszechny obowiązek (przymus)
uczestniczenia w uroczystościach (pseudomszach) organizowanych ku czci „matki natury / matki ziemi”, a
później ku czci fałszywego mesjasza i rzekomego wybawiciela ludzkości. Prawdziwi Chrześcijanie, którzy
nie będą chcieli chodzić na te belzebubie msze, będą karani różnymi sankcjami, począwszy od grzywien,
mandatów i szykan, a na aresztach i egzekucjach skończywszy. Gdy antychryst i jego pachołki siłą nakażą
Wam celebrować, pod groźbą utraty życia lub pójścia do więzienia, te bluźniercze cyrko-msze ku czci
lucyfera (podrabianego zbawiciela), to Wy stosujcie wtedy różnego rodzaju uniki i wynajdujcie wszelkiego
rodzaju preteksty, aby nie brać w nich udziału, a jednocześnie poproście wtedy jakiegoś zaufanego,
konserwatywnego, odważnego, szlachetnego i prawego Księdza, aby w ukryciu i w sposób potajemny
odprawiał Wam Msze Święte (najlepiej w starym rycie trydenckim). Jeśli jednak nie będziecie mieli
zaprzyjaźnionego, a zarazem prawego Kapłana, który nie zdradzi (w czasach antychrysta) Pana Boga Ojca
Wszechmogącego i Jedynego oraz Jego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa, to oglądajcie sobie wtedy Msze
Święte (np. takie, jakie odprawiał Święty Jan Paweł II, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Prymas Polski Ksiądz
Biskup Metropolita Stefan Wyszyński i wielu innych zacnych Duchownych) na video lub na DVD – zapewne
każdy z Was ma takie lub podobne nagrania w domu, chociażby z różnych Chrzcin, Pierwszych Komunii
Świętych, Bierzmowań i Ślubów. Komunie Świętą przyjmujcie wtedy (tylko i wyłącznie), albo z rąk
zaufanych i konserwatywnych Księży, albo w ramach tzw. „Komunii Duchowej”, o czym wcześniej już Wam
pisałem.
2). Będzie to bezpośrednio w czasie oraz w czasie krótko go poprzedzającym, jak również krótko po
nim następującym, gdy objawi się człowiek zatracenia - fałszywy żydowski mesjasz (wybitny strateg
wojskowy, wielki polityk, ekspert w dziedzinie ekonomii i charyzmatyczny przywódca itp.), który nakaże czcić
się w Kościołach, Cerkwiach, synagogach, meczetach itd., jako bóg, zbawiciel i król świata, a jednocześnie
będzie czipował ludzi i oznaczał ich „znakiem bestii”.
3). Do Kościołów Chrześcijańskich „wejdą” elementy obcych religii - np. posągi obcych bóstw,
dziwne rytuały, niezrozumiałe pieśni i modlitwy innych wyznań, tańce i pląsy, czytania ze świętych ksiąg
innych religii – np. z muzułmańskiego koranu, podejrzana symbolika, abstrakcyjne i kontrowersyjne
malowidła, a ekologia i ochrona środowiska staną się priorytetem w Watykanie itd.
4). Zabroni się kultu Maryi - Matki Bożej i Przenajświętszej Panienki Zawsze Dziewicy, a następnie
lub równolegle zastąpi się go pogańskim kultem „matki natury” / „matki ziemi” / „bogini przyrody”, czyli
kultem ekologii.
5). Komunia Święta będzie udzielana nawet mordercom, dzieciobójcom i rozwodnikom, którzy
porzuciwszy własne rodziny wejdą w konkubinaty, w których będą utrzymywać stosunki cielesne, a ponadto
będzie Ona udzielana również aborcjonistom i osobom przeprowadzającym eutanazje, którzy nie będą czuć
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żalu i skruchy za swoje czyny oraz homoseksualistom (gejom i lesbijkom), jak również biseksualistom,
transwestytom i transseksualistom, którzy nie będą chcieli zaprzestać swoich sodomickich (zboczonych)
praktyk.
6). W Kościele zacznie urządzać się pokazy mody, organizować imprezy artystyczne (w tym taneczne
i teatralne) oraz gry hazardowe i loterie losowe / fantowe, aby pozyskać fundusze na rzekome wsparcie dla
ubogich. Pamiętajcie, że Dom Boży to nie jest „gniazdo rozpusty” i „jaskinia hazardu”. Pamiętajcie również i
o tym, iż Prawdziwy Jezus Chrystus batem przegonił tych, którzy kupczyli i obracali pieniądzem w Świątyni
i, tym samym bezcześcili Ją.
7). Zmieni się lub nawet zniesie całkowicie Konsekrację Eucharystyczną (Transsubstantiatio)
podczas Mszy Świętej, czyli zmodyfikuje się lub usunie z Niej Przeistoczenie chleba (Hostii) i wina w Ciało
i Krew Pana Jezusa Chrystusa.
8). Zboczeńcy będą mogli zawierać ze sobą śluby kościelne - np. mężczyzna z mężczyzną, kobieta z
kobietą, biseks z biseksem, transseksualista, który zmienił operacyjnie płeć z męskiej na żeńską z lesbijką itp.
9). Kobiety będą mogły być księżmi i będą mogły spowiadać oraz celebrować msze.
10). Na mszach będzie się bardzo dużo śpiewało, skakało, klaskało i tańczyło w rytm muzyki techno,
disco (w tym i discopolo), rocka, rapu, popu, hip-hopu, a nawet satanistycznego heavy metal'u. Kościoły
będzie się profanowało urządzaniem w nich przedstawień cyrkowych, zawodów sportowych, pokazów
iluzjonistycznych i rewii mody. Ta część księży, która okaże się być sprzedajna (letnia i niewierna) łatwo
zapomni, iż Dom Boży jest Świątynią, a nie burdelem i dyskoteką. Do Kościoła idzie się w ciszy, z powagą,
namaszczeniem i skupieniem - na modlitwę, która jest rozmową z Samym Panem Bogiem, a nie na
rozrywkową i wystrzałową imprezkę.
Proszę Was również, abyście od teraz (z uwagą i na spokojnie oraz dogłębnie i analitycznie) zaczęli
przyglądać się wszelkim zmianom, jakie nastąpią w Waszym Kościele, aby w porę dostrzec i uchwycić
moment, w którym Kościół Pana Jezusa Chrystusa zacznie zamieniać się w „nowoczesny” kościół
antychrysta (w synagogę szatana). Za czasów rządu antychrysta w kościele, możecie chodzić tylko do tych
Świątyń, w których Kapłani odważnie (z narażeniem się na różnego rodzaju szykany, a nawet na utratę życia,
zdrowia, parafii i środków do egzystencji) przeciwstawią się prawom antychrysta i nie zreformują oraz nie
„unowocześnią” i nie okroją (na belzebubią modłę) Liturgii Świętej / Mszy Świętej. W czasie, gdy znaczna
część Waszych Kościołów zamieni się w kościoły oszusta antychrysta, który będzie podszywał się pod
Zbawiciela (Mesjasza), to będzie wolno Wam chodzić do tych „zreformowanych” kościołów, które pójdą na
kolaborację (współpracę) z antychrystem, tylko wtedy, gdy zdobędziecie się na odwagę i będziecie w nich
nawoływać ludzi do opamiętania się, a jednocześnie będziecie im uświadamiać, iż w kościele będzie wtedy
rządził sam lucyfer (w myśl starego polskiego porzekadła, które mówi o tym, jak diabeł ubrał się w ornat i
ogonem na mszę dzwoni). Ci z Was, którym nie wystarczy odwagi i nie dostaną stosownego Daru w tym
zakresie od Ducha Świętego, aby krzyczeć, apelować i upominać swoich braci i siostry, niech po prostu nie
chodzą wtedy do demonicznego kościoła, bo tam doznają tylko opętania i utracą, w sposób ostateczny, więź
z Panem Bogiem Ojcem Wszechmogącym i Jedynym. Jeśli utracicie (np. z wyżej wymienionej przyczyny, jak
i też z jakiejkolwiek innej) swój dotychczasowy Kościół, a zarazem swoje miejsce, w którym moglibyście
wychwalać i wielbić Boga w Trójcy Świętej w sposób poprawny, uświęcony i miły Mu, a jednocześnie
(pomimo poszukiwań) nie uda się Wam znaleźć w swojej okolicy żadnego Kościoła, który dochowałby
wierności Naszemu Panu - Jezusowi Chrystusowi, to zbierajcie / gromadzicie się wtedy we wspólnoty i
grupy modlitewne (JEST TO WASZ ŚWIĘTY OBOWIĄZEK!!!), a następnie spotykajcie się przynajmniej
raz w tygodniu (najlepiej w niedzielę) pod przewodnictwem zaufanego Kapłana (Księdza) np. u kogoś w
domu / mieszkaniu, w remizie strażackiej, na strychu, w pustostanie, stodole, magazynie, wynajętej sali itp. i
uczestniczcie w Mszach Świętych celebrowanych przez Niego oraz wspólnie z Nim módlcie się tam do
Trójcy Przenajświętszej, jak również proście o wstawiennictwo Przenajświętszej Maryi Panny - Matki Bożej
za Wami, Światem i całą ludzkością. Wiedzcie bowiem o tym, że siła Waszych modlitw nie tkwi w rodzaju
miejsca, w cegłach, kamieniach, drewnianych belkach oraz konstrukcji budynku świątyni / gmachu kościoła,
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w którym się modlicie, lecz tkwi ona we wspólnotowej modlitwie grupowej, gdyż, jak stanowi Pismo Święte,
a dokładniej Ewangelia według Świętego Mateusza, wersy 18,19-20 (cytuję): „I jeszcze zapewniam was:
jeśli dwóch z was, na ziemi, zgodzi się, co do jakiejkolwiek sprawy, by o nią się modlić, to spełni się im za
sprawą Mojego Ojca, Tego w niebie. Bo gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w Moje Imię, tam Jestem
wśród nich" (koniec cytatu). Jest to naprawdę bardzo, bardzo, ale to ogromnie ważne, aby w czasach
antychrysta przetrwał (w czystej formie) Kościół naszego Zbawiciela – Jezusa Chrystusa i nawet jeśli byście
musieli zejść wraz z kościelną wspólnotą do katakumb i ukrywać się przed pachołkami belzebuba w
podziemiach, jak robili to pierwsi Chrześcijanie, to musicie się na to zdobyć, gdyż musicie dać świadectwo
wiary. Pamiętajcie jednak, że zmieniając (w ramach swojego sprzeciwu i protestu) Kościół z takiego, który
został unowocześniony na szatańską modłę, na taki, który pozostał konserwatywny, czysty i zachował wiarę
naszych ojców w niezmienionej formie, wyślijcie proszę wtedy, nawet anonimowy (bez podpisu i danych
osobowo-adresowych nadawcy), list adresowany do Księdza, który ośmielił się wprowadzić belzebubie
zmiany i demoniczne unowocześnienia w swojej Parafii i, z synowskim / braterskim upomnieniem, pouczcie
go w nim (w tym piśmie) grzecznie i pokornie o tym, iż to co robi jest złe i nic chwalebnego Bogu oraz
dobrego ludziom nie przyniesie. Jednocześnie wskażcie temu Księdzu (wypunktujcie) to, co się Wam nie
podoba w Jego działaniach, aby mógł on się zreflektować, nawrócić, poprawić i, tym samym, ocalić swoją
duszę oraz dusze swoich parafian. Takie pouczenie jest Waszym „ŚWIĘTYM OBOWIĄZKIEM !!!” i za
nieudzielenie go zostaniecie rozliczeni, albowiem poprzez swój grzech zaniechania w tym zakresie narazicie
tego (zwiedzionego i oszukanego „nowoczesną” i liberalno - lewicowo - ekumeniczną teologią) Księdza oraz
swoich współbraci w wierze na duchowe błądzenie po religijnych manowcach i podążanie ścieżką szatana –
pamiętajcie o tym. Jeśli (na skutek Waszego pouczenia lub w wyniku jakichkolwiek innych działań) Ksiądz
ten odwróci się od masońskiego modernizmu i powróci na prawdziwą „Drogę Chrystusową”, to Wy również
musicie powrócić wtedy do tego Kościoła i pod opiekę tego konkretnego Pasterza.
Moi Umiłowani pamiętajcie również i o tym, że kolejnym Waszym „ŚWIĘTYM OBOWIĄZKIEM
!!!”, a zarazem przywilejem będzie ukrywać i utrzymywać tych Kapłanów, Zakonników i Siostry Zakonne
Świętego Kościoła Rzymsko – Katolickiego, którzy przeciwstawią się fałszywemu prorokowi, antychrystowi
i ich pomocnikom, co będzie skutkowało tym, że sługusy lucyfera ukarzą ich za to, a zrobią to w ten sposób,
iż będą ich więzić, torturować, okaleczać i nawet mordować, a w łagodniejszej formie prześladowań będą ich
ośmieszać, dyskredytować, upokarzać, odbierać im Parafie oraz pozbawiać ich środków do życia - tak, iż
Księża, którzy pozostaną wierni Jezusowi Chrystusowi i Jego prawdziwemu nauczaniu, to jest nauczaniu
niewypaczonemu przez opętanych ludzi, masonów i fałszywego proroka, będą zmuszeni żebrać, ukrywać się
i odprawiać Prawdziwe Msze Święte (nieskalane i „nieunowocześnione” przez belzebuba) w konspiracji,
potajemnie, niemalże w katakumbach, czyli tak samo, jak robili to pierwsi Chrześcijanie w czasach
prześladowań ze strony pogańskich, rzymskich cesarzy. Kto czytał „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza, ten
wie o czym teraz piszę.

Punkt 34
Fałszowanie Biblii i Świętych Ksiąg w czasach antychrystach oraz okresie poprzedzającym jego
publiczne ujawnienie się
Pragnę Wam również zwrócić uwagę na to, abyście nie kupowali: Pisma Świętego Starego i Nowego
Testamentu (Biblii / Ewangelii) oraz katechizmów, śpiewników religijnych, modlitewników, książeczek do
nabożeństwa i innych „pobożnych” wydawnictw, które zostaną wydrukowane po roku 2016, gdyż po tej
dacie nasili się proces ich zmieniania i fałszowania - tak, iż daleko będą odbiegać one od prawdy i
oryginalnego pierwowzoru. Zamianie ulegną w nich, co prawda, tylko „słowa klucze”, ale będą one tak
istotne (ważne), iż całkowicie przekłamią i wypaczą (zmienią na gorsze) sens Słowa Bożego. Jeśli w
księgarniach i sklepach z dewocjonaliami nie będzie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu oraz
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innych uduchowionych dzieł / lektur, które zostały wydane przed rokiem 2017, to poszukajcie sobie ich
starych wydań w antykwariatach lub zróbcie sobie ich kserokopie. Najlepszym dla Was, Waszych dusz oraz
dla czystości Waszej wiary byłoby jednak, abyście weszli w posiadanie Biblii, która została wydrukowana
przed rokiem 1963, a więc przed datą zanim na dobre „rozkręcił się” sobór watykański II-gi. Nowe lektury
duchowe będziecie mogli kupować sobie dopiero po III-ciej Wojnie Światowej, tj. po pokonaniu antychrysta
oraz jego arabsko - muzułmańskich i chińsko – komunistycznych wojowników, jak również po wyzwoleniu
Świata spod jarzma islamu i po przejściu ludności całej Ziemi na Chrześcijaństwo. Szczerze powiedziawszy,
to niestety już zaczęto wprowadzać, z pozoru tylko kosmetyczne i błahe, ale w rzeczywistości jakże istotne,
zmiany w Biblii i nie mówię tu o (niezrozumiałym dla mnie) pomyśle, aby wydać (na początek w Niemczech)
wspólną dla katolików i protestantów Biblię, ale o bezczelnym „naginaniu” znaczenia słów, tj. o
zbrodniczym działaniu, jakie można zaobserwować w nowych tłumaczeniach i opracowaniach Biblii, które
są dokonywane przez „wilki”, które w „owczym przebraniu” dostały się do owczarni naszego Zbawiciela i
tak (przykładowo) w Ewangelii wg Św. Mateusza, w wersie 19.9, tj. w wersie odnoszącym się do jedynej
przesłanki, która dopuszcza „kościelny rozwód małżonków”, możemy przeczytać w Piśmie Świętym
Nowego Testamentu, w przekładzie jednego z naszych biskupów, iż jest nią bliżej niesprecyzowane
„małżeństwo nieważne”. Natomiast w starszych i poprawnie przetłumaczonych wersjach Pisma Świętego
Nowego Testamentu tą przesłanką była (jedyną zresztą) „wszeteczność” małżonka, a więc zdrada małżeńska,
ewentualnie tzw. „puszczalstwo”. Tym samym w tłumaczeniu tego biskupa, którego nazwiska przez
grzeczność tylko nie wymienię, bezprawnie zmieniono znaczenie wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa i
usunięto wzmiankę o tej konkretnej i jedynej przesłance rozwodowej, a w to miejsce wstawiono (nic
niemówiący i dający szerokie pole do nadinterpretacji i manipulacji) zwrot „małżeństwo nieważne”. Biskup
ten wypaczył więc Święty Tekst w taki sposób, iż „wszeteczność” przestała być przesłanką do unieważnienia
małżeństwa, a stało się nią „małżeństwo nieważne”. Innymi słowy, małżeństwo nieważne stało się jedyną
przesłanką do stwierdzenia, że małżeństwo jest nieważne – wyszedł z tego czysty absurd, tzw. „masło
maślane”. Efekt tego żałosnego tłumaczenia jest taki, że teraz Sądy Biskupie mogą sobie wymyślać szereg
swoich własnych przesłanek do unieważnienia małżeństwa (od alkoholizmu, choroby psychicznej, poprzez
niezaradność życiową, a na hazardzie współmałżonka skończywszy) i udzielać bezprawnie (w kosztownych
dla powoda „postępowaniach rozwodowych”), na prawo i lewo, rozwodów według własnego „widzi mi się”,
a jedyną i prawdziwą zarazem przesłankę, o której mówił Sam Pan Jezus Chrystus, posłali do kosza na
śmieci i w procesach o unieważnienie małżeństwa nawet nie biorą jej pod uwagę.
Ponadto, niektórzy pasterze, którzy stali się „wilkami w owczych skórach”, posuną się (w swej
zdradzie względem Trójcy Przenajświętszej) również do tego, iż będą usuwać i/lub zmieniać pojedyncze
słowa, zdania lub całe akapity w codziennych i powszechnie znanych modlitwach. Z pozoru będą to tylko
niewielkie zmiany i „kosmetyczne” korekty tekstu/treści, ale w rzeczywistości będą one (w sposób
przeogromny) wypaczały sens i znaczenie tych modlitw, a tym samym, będą pozbawiać je mocy proszącej,
dziękczynnej, ofiarnej i przebłagalnej. Mając na uwadze powyższe nie dajcie się nabrać na „poprawione”, na
„nowozinterpretowane”, „nowoprzetłumaczone” lub „unowocześnione” wersje starych modlitw i zawsze
odmawiajcie je w taki sposób, w jaki nauczyły Was ich odmawiać Wasze Matki i Babki, albowiem jest to
jedyny poprawny sposób.
Zaiste, że też w/w. hierarchowie kościelni i im podobni nie boją się Kary Bożej – przecież wyraźnie
napisano w Apokalipsie Św. Jana (22.18-19), dla takich właśnie, jak oni, że: „Ja świadczę każdemu, kto
słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej
księdze. A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w
Mieście Świętym - które są opisane w tej księdze”.
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Punkt 35
Ekumenizm, liberalizm, ekologizm, solidaryzm społeczny i inne założenia religii antychrysta
Moi Kochani, ja doskonalę zdaję sobie sprawę z faktu, że trudno jest Wam dostrzec szatańską
inspirację w działaniach rządów i ugrupowań lewicowo – liberalnych, zwłaszcza, iż na potęgę (od czasów
rewolucji francuskiej) szafują one hasłami typu: wolność, równość, braterstwo i demokracja. Na pierwszy
rzut oka nie ma bowiem nic złego w tym, iż wszyscy ludzie, niezależnie od rasy, koloru posiadanej skóry,
wyznania i orientacji seksualnej, będą traktowania w taki sam, tolerancyjny i pełen zrozumienia dlań, sposób.
To są jednak tylko pozory, gdyż w rzeczywistości, gdy zrównamy np. gejów i lesbijki w prawach z ludźmi o
niewypaczonej seksualności, to oni, w myśl zasady dasz palec, to będą chcieli i rękę, zaraz zaczną obnosić
się publicznie ze swoimi zboczeniami, lansować się nimi, promować je wszem i wobec oraz będą próbowali
je siłą narzucać innym - tak, jak to ma miejsce np. w Szwecji, Belgii i Holandii. Jednocześnie zaczną oni
żądać prawa do adopcji dzieci, aby móc tworzyć dysfunkcyjne „rodziny”, a w dalszej kolejności zażądają (w
myśl wolności, liberalizmu i humanizmu) prawa do ustawowego rozszerzenia tolerancji dla swoich dewiacji
seksualnych i legalizacji zoofilii, kazirodztwa, pedofilii, nekrofilii itp. Podobnie jest z innymi religiami.
Dopóty w jakimś kraju jest mała grupka np. islamistów, to mają oni „pełne gęby” frazesów o poszanowaniu
wszystkich wyznań, wzajemnej miłości, pokojowym współistnieniu i tolerancji religijnej. Jednak w
momencie, gdy w jakimś państwie zaczną stanowić jakiś znaczny odsetek obywateli, to raptem przestają ich
obowiązywać zasady tolerancji i poszanowania praw innowierców, a głowy tych, którzy kiedyś dali się im
zwieść i przygarnęli ich z litości pod swój dach (np. Chrześcijan) lądują, ponabijane przez nich, na palach.
Gdy słyszę jak zboczeni urzędnicy z Unii Europejskiej wywodzący się z frakcji lewicowo – liberalnych znów
narzucają normalnym ludziom (pod płaszczykiem / pozorem miłości, miłosierdzia, wolności i tolerancji)
antyludzkie prawa np. eutanazję, przyzwolenie na samobójstwa, przymusową islamizację, legalizują
narkotyki i wynaturzenia seksualne, to zaraz przychodzą mi do głowy Słowa Pana Jezusa Chrystusa i Jego
ostrzeżenie, które możemy przeczytać w Ewangelii według Świętego Mateusza (wers 7,15-18), które brzmią
(cytuję): „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są
drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu
figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo
wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców”. Innymi słowy, to że włodarze z Nowego
Babilonu – Wielkiej Nierządnicy (jaką jest Unia Europejska, ONZ i USA) cały czas mówią o miłości,
tolerancji, poszanowaniu praw wszystkich odmieńców, hedonizmie i uszczęśliwianiu na siłę, to nic innego
jak tylko puste słowa, gdyż ich drzewo wyda tylko i wyłącznie złe i zatrute owoce, a więc przekształci
współczesny Świat w nową Sodomę i Gomorę pełną dziwolągów, zboczeńców, socjopatów, patologii,
sodomitów, społecznych pasożytów, rasowych mieszańców, którzy gardzą naszą Ojczyzną i moralnych
degeneratów. Zapewniam Was, iż lewacy ze struktur Unii Europejską nigdy nie wydadzą dobrego owocu
(dyrektywy, ustawy, rozporządzenia itp.), który byłby zgodny z Prawem Bożym i który wspierałby uczciwie
pracujących, normalne rodziny i patriotyczne postawy. To, że politycy ci gadają cały czas o wolności,
koegzystencji i poszanowaniu praw absolutnie wszystkich (nawet bandytów, zwyrodnialców i zboczeńców)
nie znaczy, iż postępują oni zgodnie ze Słowami naszego Zbawiciela, które aczkolwiek odnosiły się do
szerokorozumianej miłości, to jednak stanowiły o miłości czystej, szlachetnej, prawej i wzniosłej, a nie
(przepraszam za wyrażenie) o dymaniu pedałów i kóz. Pamiętajcie Kochani, prawdziwe zamiary (zarówno
zwykłych ludzi, jak i też tych z kręgów najwyższej władzy) zawsze poznacie po owocach podejmowanych
przez nich działań, a nie po tym co wam obiecują - pięknie kadząc w telewizji, prasie i innych środkach
masowego przekazu. I to po owocach, a nie po pustych słowach bez żadnego pokrycia w prawych czynach
poznacie komu ci ludzie tak naprawdę służą, tj. czy służą oni Panu Bogu Ojcu Wszechmogącemu i
Jedynemu, czy też kłamliwemu i podstępnemu belzebubowi.
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Punkt 36
Zakazane symbole
Umiłowani, proszę również Was bardzo, abyście bezzwłocznie poniszczyli, a następnie powyrzucali
wszelkie, będące w Waszym i Waszych Rodzin posiadaniu, symbole z „gwiazdą Dawida”, która widnieje np.
na fladze Izraela , gdyż nie jest to (tak, jak błędnie wielu z Was myśli) symbol Boga Ojca Wszechmogącego
ze Starego Testamentu, lecz jest to heksagram, czyli stylizowana „gwiazda Kijuna”, która została opisana w
Biblii, w starotestamentowej Księdze Amosa (wers: 5.25). Gwiazda ta zwana jest także „gwiazdą Remfana”,
co również zostało wzmiankowane w Biblii, a ściślej rzecz ujmując, w Dziejach Apostolskich (wers: 7.43).
Nazwy Kijuna i Remfana są z kolei starożytnymi określeniami planety Saturn, a ta, jak zapewne większości z
Państwa wiadomo, symbolizuje samego szatana. Werset z w/w. Księgi Amosa sugeruje, iż Izraelici przejęli
kult tej gwiazdy od Kananejczyków wraz z kultem demona Molocha. Symbol ten do starożytnego Izraela nie
został wprowadzony przez króla Dawida, jakby sugerowała to współczesna jego nazwa, tj. „Gwiazda
Dawida”, lecz zrobił to jego syn – król Salomon, który na starość zdradził Boga Ojca Jedynego i
Wszechmogącego i zaczął sobie brać młode (ale niestety pogańskie) żony, którym, aby się przypodobać,
pozwalał praktykować swoje pogańskie wierzenia, a nawet stawiał posągi ich bożkom i budował im
świątynie, a w ostateczności przeszedł na politeizm, na co wskazuje 1 Księga Królewska Biblii (wers: 11,48). O tym, iż gwiazda ta nie ma nic wspólnego z naszym Bogiem Ojcem Wszechmocnym świadczy nawet to,
iż w Średniowieczu była ona używana, jako herb/godło przez islamskie emiraty tureckie w Antolii. W
czasach nowożytnych Żydzi ponownie zaczęli używać tego belzebubiego symbolu w roku 1897 i miało to
związek z rodzącym się ruchem syjonistycznym.
Podobnie, Kochani moi, pozbądźcie się wszelkich pamiątek po hitlerowskich Niemczech (III Rzeszy),
która za swój znak / godło przyjęła sobie splugawiony krzyż, a ściślej rzecz ujmując okultystyczną swastykę
zwaną po niemiecku: „hakenkreuz”. Znak ten nie ma i nigdy nie miał nic wspólnego z Chrześcijaństwem,
albowiem jego najstarsze wystąpienia pochodzą z paleolitu, a więc mają około 10.000 lat, a u ludów
nordyckich oznaczał on młot, którym walczył pogański bożek o imieniu Thor i który to młot był jego
atrybutem. Z kolei w hinduizmie swastyka z ramionami skierowanymi w lewo jest znakiem nocy i magii oraz
emblematem (demonicznej i żądnej krwi, jak również ofiar z ludzi) bogini Kali - żony Śiwy. Hitler przyjął
ten znak za godło swojego państwa, gdyż namówił go do tego Anton Drexler, który był związany z tajną
organizacją o nazwie „Towarzystwo Thule” (Thule-Gesellschaft), którą założył Rudolf von Sebottendorf w
Monachium pod koniec 1917 roku. Chyba dla nikogo nie jest już tajemnicą, iż w/w. towarzystwo było
organizacją stricte satanistyczną i okultystyczną, dla której demonologia, satanizm, spirytualizm i
praktykowanie czarnej magii było podstawą programową i sensem istnienia.
Identycznie, jak z gwiazdą Dawida i swastyką postąpcie z wszelkimi pamiątkami po komunizmie,
socjalizmie i republikanizmie, w postaci pięcioramiennej gwiazdy: ☆ , która była w godle ZSRR i
wszystkich państw tzw. demokracji ludowej oraz nadal jest w godle i na flagach, co niektórych republik (np.
Włoch). Albowiem, gdy połączymy ramiona tego ideogramu liniami prowadzonymi wewnątrz gwiazdy, to
otrzymamy pentagram:
, który w postaci odwróconej:
jest herbem samego lucyfera i tym samym
jest on naczelnym symbolem satanistów. O tym, iż znak ten ma bezpośredni związek z samym szatanem
świadczy również to, iż był on symbolem muzułmańskiego Imperium Osmańskiego i, oprócz pozbawionych
Boga państw komunistycznych, nagminnie tego znaku używają i to do tej pory (na swoich flagach i w swoich
godłach narodowych) prawie wszystkie państwa islamskie, które z samej natury są największymi wrogami
Chrześcijaństwa. Analizując tę gwiezdną heraldykę należy się zastanowić – komu właściwie służy Unia
Europejska i USA, skoro na ich flagach widnieją właśnie takie gwiazdy? Bo komu służy i służył islam oraz
komunizm, które również przyjęły ten znak za swoje godło - wiadomo.
Podobnie postąpcie również z demonicznym symbolem półksiężyca
(arabskim hilal), któremu w
islamie towarzyszy najczęściej (opisana już wcześniej przeze mnie) szatańska, pięcioramienna gwiazda. Ten
znak bowiem, tj. znak półksiężyca występował już na pierwszych monetach muzułmańskiego kalifatu, który
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kultywował (między innymi) tradycje irańskich sasanidów, a także na monetach egipskich mameluków. Był
on również jednym z wielu symboli, których używało na swoich sztandarach imperium osmańskie
(protoplasta Turcji) i do dzisiaj widnieje on na większości flag państw, w których obowiązuje islam i prawo
szariatu oraz na wszystkich meczetach, jako zwieńczenie ich kopuł. Innymi słowy, jest to (obok gwiazdy)
symbol/znak muzułmańskiej bestii, która (już niebawem) będzie mieczem, ogniem oraz terrorem, w sposób
wyjątkowo krwawy, okrutny i brutalny mordować narody chrześcijańskie, a tym samym jest to symbol
bezwzględnie wrogi i całkowicie przeciwstawny Świętemu Symbolowi Chrześcijan, jakim jest KRZYŻ
MĘKI PAŃSKIEJ – pamiętajcie o tym zawsze.
Mając na uwadze powyższe, zniszczcie proszę, a następnie te potłuczone lub podarte szczątki
wyrzućcie na śmietnik, a najlepiej spalcie (absolutnie wszelkie) pamiątki i inne przedmioty, które zawierają 4
w/w. szatańskie symbole (gwiazdę Dawida, swastykę, półksiężyc oraz gwiazdę pięcioramienną) – tzn.
wszystkie gwiazdy, które są zawieszane jako zwieńczenie na choinkach Bożonarodzeniowych (na ich
czubkach), znaczki pocztowe, monety, banknoty, proporczyki, koszulki, flagi, ordery itp./itd. Nie kupujcie
również produktów firm, które w swoim logo mają w/w. symbole – z racji tego, iż swastyka jest obecnie
zakazana, co do zasady, dotyczy to więc tylko półksiężyca, gwiazdy Dawida i gwiazdy pięcioramiennej, gdyż
w ten sposób wnosicie taki produkt do domu. Do koncernów, które używają takich szatańskich znaków
należą - np.: odzieżowy „Big Star”, motoryzacyjny „Chrysler”, petrochemiczny „Texaco”, filmowy
„Paramount”, piwowarski „Heineken”, obuwniczy „Converse All Star” itd. Wiem, iż będzie Wam szkoda
zniszczyć lub zakopać w ziemi, aby zardzewiały np. całe kolekcje monet i serie znaczków pocztowych z tymi
demonicznymi symbolami, ale warto to zrobić, przede wszystkim z miłości i szacunku do Pana Boga Ojca
Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, a po wtóre dla uniknięcia Jego słusznego gniewu i uratowania
(od tego konkretnego grzechu) własnych żyć ziemskich i dusz oraz żyć i dusz Swoich Najbliższych od
śmierci fizycznej i niezmierzonego cierpienia wiecznego po tamtej stronie. Ze zniszczeniem wszelkich w/w.
przedmiotów, z tymi belzebubimi symbolami, nie czekajcie jednak zbyt długo, bo zaczęło się już końcowe
odliczanie do uderzenia „Bicza Bożego” na niewierny, gnuśny i nieposłuszny lud. Jeśli Was to pocieszy, to
mi też było żal pozbyć się swoich pokaźnych zbiorów (zgromadzonych przez niewiedzę, zanim powróciłem
na ścieżkę Boga Jedynego oraz Prawdy i zanim otrzymałem tchnienia Ducha Świętego), ale Pan Bóg Ojciec
Wszechmogący jest dla mnie nieskończenie ważniejszy niż najwspanialsze i najrzadsze kolekcje
filatelistyczne i numizmatyczne Świata oraz najlepsze filmy, komiksy i książki z gatunku: fantasy, Sciencefiction (SF), horroru i thrilleru, które również wylądowały w piecu. Podobny los spotkał wszystkie moje
rzeźby, posążki, obrazy i inne pamiątki pochodzące z egzotycznych krajów. Pamiętajcie bowiem – Pierwsze
(a więc najważniejsze) Przykazanie Boże stanowi: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną” i
złamanie tego świętego przykazania jest grzechem śmiertelnym, za które trafia sie wprost w czeluście
piekielne.
Moi Kochani, chciałby Was również pokornie prosić, abyście zrezygnowali z kupowania i noszenia
dewocjonaliów (łańcuszków, zawieszek, medalików, krzyżyków itd.), na których widnieje lub które wprost
przedstawiają tzw. „Oko Opatrzności Bożej” vel „Wszystkowidzące Oko”, (przykładowo:
), tj. – symbol
oka otoczonego przez promienie światła lub glorii, zwykle zamkniętego w trójkącie, które czasami jest
interpretowane jako symbol Oka Boga pilnującego ludzi, gdyż abstrahując od faktu, iż symbol ten (w
Kościele Chrześcijańskim) zaistniał dopiero na przełomie XVII i XVIII wieku i ma dość niejasne
pochodzenie, to łatwo możecie pomylić go z (wyglądającym niemalże identycznie) okultystycznym i
pogańskim znakiem tzw. „oka Horusa” (przykładowo:
), które w Egipcie, w okresie „Starego Państwa”
było jednym z najważniejszych symboli i nawiązywało do historii utraty oka przez w/w. staroegipskiego
bożka podczas walk jakie toczył z innym bożkiem - Sethem, a które później odzyskał dzięki czarom boginki
Hathor. Utracone oko ofiarował następnie (jako amulet) swojemu ojcu, tj. bożkowi Ozyrysowi, który rządził
krainą zmarłych. Oko Horusa zwane jest także okiem staroegipskiego bożka słońca o imieniu Ra oraz okiem
Udżat. Symbol wszystkowidzącego oka był również symbolem (wszelkiej maści) czarowników i alchemików
(przykładowo:
) oraz jest naczelnym symbolem masonów / wolnomularzy / iluminatów, którzy byli i są
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zaciekłymi wrogami Kościoła Chrystusowego (przykładowo:
). Masoni i sekty im podobne nazywają je
okiem wielkiego architekta wszechświata. Reasumując, symboli tych, z uwagi na różne i wielorakie ich
stylizacje, mnogie odmiany i liczne wersje, nie są w stanie odróżnić (od siebie) nawet Księża Katoliccy (nie
mówiąc już o zwykłych i niemających wykształcenia teologicznego jubilerach i producentach świętych
medalików i innych dewocjonaliów oraz samych Wiernych), a tym samym, dla bezpieczeństwa Własnych
dusz lepiej unikać w ogóle noszenia przedmiotów z wizerunkiem tego symbolu/znaku niż (przez przypadek i
w sposób niezamierzony) nosić, jako świętość, symbole pogańskich bożków, okultystów, czarowników i
bractw iluminackich. Jeśli macie już takie przedmioty, a zostały one poświęcone, to lepiej je przetopcie (jeśli
są wykonane z jakichś cennych kruszców) na Krzyżyki z Panem Jezusem lub na medaliki z Panem Jezusem i
Matką Bożą. Jeśli nie są one jednak wykonane z cennych metali, to zanieście je do Kościoła i wrzućcie do
skarbony kościelnej. Pamiętajcie, aby nie wyrzucać ich na śmietnik, gdyż nie godzi się tak postępować z
przedmiotami, które zostały wcześniej poświęcone. Na marginesie należy dodać, iż to piekielne oko weszło
nawet do literatury dla dzieci i młodzieży - vide: „oko Saurona” (Sauron znaczy dosłownie: „ohyda”), czyli
oko złego demona z podziemnej krainy zwanej Mordorem.
Do niebezpiecznych, bardzo groźnych, zgubnych i opętańczych znaków, których dla własnego
bezpieczeństwa należy unikać (jeśli już jesteśmy w ich posiadaniu, to należy się ich bezzwłocznie pozbyć
poprzez ich fizyczne zniszczenie - najlepiej poprzez całkowite spalenie), należy również znak
, który
wyobraża ślad powstały po zadrapaniu, które zostało wykonane trzema pazurami (np. zadrapaniu deski przez
dzikie / drapieżne zwierze) widoczny np. na napoju energetycznym o nazwie: „Monster Energy”, tj. napoju
produkowanym przez amerykańską firmę, sponsora wielu imprez masowych i zawodów sportowych, o
nazwie: „Monster Beverage Corporation”. Słowo: „monster”, o ironio po przetłumaczeniu (z języka
angielskiego na język polski) dosłownie znaczy: „potwór”. Symbolika tego znaku jest niestety głębsza i dużo
bardziej mroczniejsza (niż ta, którą wyżej zasygnalizowałem), o czym niestety naiwne małolaty i ich rodzice
nie wiedzą, gdyż tak naprawdę są to trzy hebrajskie (żydowskie) litery, które czyta się jako: „waw, waw,
waw”, czyli: ווו. Mając na uwadze, iż alfabet hebrajski (zwłaszcza u kabalistów) jest ściśle skorelowany z
wartościami liczbowymi i na odwrót (cyfry można stosować zamiennie z literami, gdyż każda ma swoją
pozycję/numer w alfabecie i bezbłędnie wiadomym jest, która cyfra zastępuje, którą literę), należy
uzmysłowić sobie, iż te trzy żydowskie litery, to w rzeczywistości również trzy 6-ki, którym one
odpowiadają, a więc liczba: 666, która jest najbardziej rozpoznawalnym znakiem szatana i jego ogłupiałych
sług. Swoją drogą, Świętemu Janowi prawdopodobnie kod kreskowy:
, który widział on w swojej
wizji (w swoim Objawieniu dotyczącym wieków daleko w przyszłość wybiegających / czasów
poprzedzających koniec), również skojarzył się ze „znakiem bestii”, który właśnie tak nazwał i opisał w
Piśmie Świętym Nowego Testamentu, w „Apokalipsie”, gdyż kod kreskowy ludziom, którzy żyli 2.000 lat
temu i nie wiedzieli jeszcze, co to są: czipy, kody obrazkowym QR, elektroniczne identyfikatory itp., znak
ten rzeczywiście mógł się kojarzyć ze śladami pazurów jakiegoś dzikiego i groźnego zwierzęcia (bestii),
gdyż one, tj. drapieżniki, oznaczając swój rewir ciągną pazurami wszystkich przednich łap, najczęściej po
drzewie, z góry na dół, robiąc na nim charakterystyczne żłobienia/zadrapania, które do złudzenia
przypominają liczne pionowe kreski „kodu kreskowego”.
Zabraniam Wam również, moi Ukochani, kupowania, trzymania i przywożenia sobie wszelkiego
rodzaju pamiątek z Egiptu i państw dlań ościennych, a zwłaszcza pamiątek w postaci rysunków, papirusów,
rzeźb i innych wyobrażeń: bożków staroegipskich i ich świątyń oraz faraonów, którzy również mienili się
być bożkami, jak również piramid – grobowców, mumii, posążków i malowideł kotów, byków apisów,
świątynnych krokodyli itp. oraz bardzo groźnego znaku, jakim jest „klucz Nilu” (anch), zwany również
„kluczem życia” lub „krzyżem egipskim”
, gdyż jest to bardzo mocno okultystyczny i demoniczny znak
– nieodłączny atrybut upadłych aniołów (demonów) starożytnego Bliskiego Wschodu. Symbolizuje on
również rozwiązłość seksualną i pogardę dla dziewictwa oraz czystości przedmałżeńskiej z jednoczesnym
pochwalaniem pogańskich orgii i rozpusty (każdy z każdym, a nawet z wieloma na raz). Smutnym jest więc
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fakt, iż krzyż ten, w formie odwróconej
, stał się symbolem Światowych Dni Młodzieży, które miały
miejsce w Krakowie, w dniach od 26 do 31 lipca 2016 roku. Mam tylko głęboką nadzieję, iż było to zwykłe
przeoczenie, a nie celowe i dywersyjne działanie ze strony organizatorów tej masowej imprezy religijnej.
Proszę Was również uniżenie, abyście nigdy nie używali gestów / znaków w postaci 2 palców
(środkowego i wskazującego) złożonych w literę: V
, gdyż nie jest to, wbrew temu, co niektórzy
myślą, wyłącznie znak zwycięstwa (wiktorii / victory), ale jest to również symbol diabła, a ściślej rzecz
ujmując jego rogów.
Podobnie jest również z modnym obecnie (głównie wśród młodzieży, której idolami są różne
pseudogwiazdki showbiznesu, a zwłaszcza muzyki pop, rap, heavymetalu itd. oraz sportowcy) znakiem rogów
wykonanych z 2 wyprostowanych palców dłoni, tj. palca wskazującego oraz palca małego (palce środkowy,
serdeczny i kciuk są wtedy zwinięte do środka dłoni):
lub
. Kochani, stosowanie /
pokazywanie tych symboli, to nie jest zwykła igraszka / zabawka, gdyż są to silnie złe, okultystyczne
symbole lucyferiańskie, które wskazują, że to szatan jest Waszym idolem i panem, a Wy jesteście jego
głupimi niewolnikami. Jeśli więc zależy Wam na swoim zbawieniu, to proszę zaniechajcie stosowanie tych
obrzydliwych gestów i nie pozwólcie innym, aby ich używali - bardzo mocno Was o to proszę.
Wracając jeszcze raz do symboli, których lucyferianie używają w sposób podstępny i zakamuflowany,
aby indoktrynować i doprowadzać do opętania nasze dzieci (o czym już wcześniej pisałem w niniejszym
opracowaniu), należy zwrócić również uwagę na bardzo modne obecnie, wśród naszej młodzieży, laleczki
L.O.L. (tzw. „lolki”). Generalnie próbuje się nam wmówić, iż skrót L.O.L. jest akronimem angielskich słów:
„laughing out loud”, co tłumaczy się na język polski jako: „śmiejąc się głośno”, a tymczasem, w
rzeczywistości, jest to skrótowiec od: „lucifer our lord”, co tłumaczy się z języka angielskiego jako: „lucyfer
naszym panem”. Według mnie, nie chodzi tu o same laleczki, chociaż i one są zazwyczaj wystylizowane,
wymalowane i ubrane w sposób wulgarny i wyuzdany (godny prostytutki), lecz właśnie o przedmiotowy
napis (skrót), który jest uwidoczniony na pudełkach tego produktu, ulotkach go reklamujących, katalogach z
laleczkami, kartach kolekcjonerskich z L.O.L., w filmikach, w których występują one w roli głównych
bohaterek itd., gdyż napis ten jest szatańskim wyznaniem wiary i oddaniem się belzebubowi we władanie.
Mając na uwadze powyższe, proszę nie kupować już nigdy więcej swoim dzieciom tych demonicznych
laleczek i akcesoriów, które im towarzyszą, a jeśli Państwa dzieci są już w ich posiadaniu, to proszę ten cały
chłam (wraz z pudełkami, książeczkami i pozostałymi L.O.L. – kowymi gadżetami) spalić. Jeśli, z jakich
niezrozumiałych dla mnie względów, nie chcecie Państwo tego uczynić, to miejcie przynajmniej tyle litości
nad swoimi duszami oraz duszami swoich maluchów, aby WSZYSTKIE dostrzeżone przez siebie napisy
(skróty) L.O.L poprzerabiać na skrót L.Q.L. Przeróbki tej należy dokonać za pomocą mocnego markera lub
niezmywalnego flamastra w kolorze odpowiadającym temu, w jakim sporządzono napis L.O.L., co zmieni
znaczenie niniejszego akronimu i odbierze mu moc cyrografu. Innymi słowy, literę „O” przeróbcie Państwo
na literę „Q”. Robiąc to możecie uchronić swoje pociechy przed demonicznym opętaniem i chorobami
psychicznymi.
Proszę również abyście całkowicie zaprzestali Państwo (oraz wymogli to także na swoich dzieciach)
używania gestów czynionych dłońmi, które oznaczają: „OK – okey”, gdyż w rzeczywistości jest to gest
trzech (nakładających się na siebie) szóstek - 666, które są symbolem i znakiem rozpoznawczym samego
szatana. Spójrzcie, jak wygląda ten znak, gdy zetkniecie kciuk z palcem wskazującym w symbol koła, a
pozostałe 3 palce, tj. środkowy, serdeczny i mały, pozostają wtedy zgięte w łuk / półkole? Nie trzeba zbytniej
spostrzegawczości, aby zobaczyć wtedy, iż od jednego wspólnego koła odchodzą 3 niezależne „ogonki”,
które tworzą trzy (nakładające się na siebie) 6-ki. Wygląda to wtedy prawie tak samo, jak logo ośrodka
naukowo – badawczego: „C.E.R.N” (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire)
, który
pracuje usilnie nad stworzeniem tzw. „czarnej dziury” w warunkach laboratoryjnych, co będzie
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równoznaczne z otwarciem na Ziemi wrót do innego wymiaru (czeluści piekielnych Apollyon’a) i
ściągnięciem przez nie, do naszej rzeczywistości, lucyfera wraz z jego legionami upadłych aniołów
(demonów).

Punkt 37
Po raz koleiny o tzw. „znaku bestii”, czipizacji ludzi i niewolniczej pracy dla NWO
Najdrożsi, wracając (niemalże do znudzenia – ale tak trzeba) do wątku Biblijnego „znaku bestii”,
czipowych dokumentów tożsamości i przejęcia całkowitej kontroli nad ludźmi przez przyszły, demoniczny,
ogólnoświatowy rząd tzw. Nowego Porządku Świata alias Nowego Ładu Świata (NWO), chcę Wam
uświadomić, iż aby móc Was objąć permanentną inwigilacją i nadzorem, muszą oni posiadać, w pierwszej
kolejności, szereg danych na Wasz temat oraz na temat Waszych Rodzin. Informacje takie będą oni, co do
zasady, zbierać w czasie, gdy będziecie składać wnioski o NWO-wskie dowody osobiste / paszporty i konta
bankowe (zintegrowane i spersonalizowane, czipowe karty identyfikacyjno – płatniczo - ubezpieczeniowe),
gdyż wtedy dacie im Swoje zdjęcia, wszelkie dane osobowo-adresowe, wzory odcisków palców, skan
tęczówki oka, wzór genomu DNA i zapis Swoich fal mózgowych. Niemniej jednak, dużą ilość danych, które
bezpośrednio Was dotyczą, podajecie im Wy Sami, z własnej i nieprzymuszonej woli, już teraz i robicie to
praktycznie za zwykłe ochłapy, za przysłowiową „miskę ryżu” - bo czyż nie uczestniczycie w różnych
promocjach, loteriach i konkursach organizowanych przez wielkie sieci handlowe (hipermarkety), salony
odzieżowe, operatorów telekomunikacyjnych, stacje telewizyjne, rozgłośnie radiowe, międzynarodowe
koncerny, korporacje itd. poprzez logowanie się na ich stronach internetowych i podawanie tam szeregu
Swoich danych osobowych (Waszych i Waszych Rodzin) wraz z numerami telefonów, zdjęciami, adresami email, swoimi preferencjami itp./itd.) W zamian, za to dostajecie (czipowe i/lub magnetyczne i/lub z kodem
kreskowym) karty: lojalnościowe, FLOTA, stałego klienta, rabatowe itd./itp. oraz możecie zbierać różne
punkty, żetony, kupony rabatowe, bony towarowe, voucher’y, naklejki itp. „nagrody”, które możecie
wymieniać za tandetne gadżety, zabawki i zwykłe tanie upominki. Wy, jak nierozumne dzieci, cieszycie się,
iż dostaliście jakąś maskotkę lub inny gift, a tak naprawdę za nędznych parę groszy sprzedaliście duszę
diabłu, gdyż sprzedaliście informacje na temat Swojej Rodziny, które oni opracują w centralnym i
supernowoczesnym komputerze, który znajduje się w Brukseli i nosi złowieszczo brzmiącą nazwę: „Brussels
Electronical Accounting Surveying Termina (w skrócie BEAST, co, notabene, po angielsku znaczy dosłownie:
„bestia”), a następnie zarchiwizują te dane poprzez założenie (każdemu z Was) kartoteki, którą, w każdej
chwili będą mogli przeciwko Wam wykorzystać, w podobny sposób, jak teraz wykorzystuje się teczki
byłych, tajnych współpracowników UB i SB, tj. do szantażowania polityków, prominentnych
przedsiębiorców, dziennikarzy i innych osób z tzw. „pierwszych stron gazet”, którzy kiedyś sprzedali się
„czerwonej władzy” i jej szatańskiemu systemowi politycznemu. Niektórzy z Was, w swojej niewiedzy, już
zdążyli podarować „elektronicznemu systemowi kontroli społecznej” swoje dane biometryczne w postaci
swojego odcisku palca i/lub swojego skanu obrazu twarzy (cyfrowego zdjęcie swojej buźki) i/lub próbki
fonoskopijnej (nagrania swojego głosu) - wybierając, na swoich nowiutkich telefonach, funkcję
odblokowywania go odciskiem swojego palca, ewentualnie skanem i identyfikacją Waszych twarzy lub
korzystając z pionierskich bankomatów, w których kod PIN zastąpiono potwierdzeniem wzoru linii
papilarnych (odcisków palców) posiadacza rachunku bankowego. Jeszcze inni, a może i Wy Sami również,
podarowaliście wszelkie Swoje dane Biblijnej bestii poprzez umieszczenie ich (jako zapasowej kopi) na tzw.
„Wirtualnej Chmurze” w OneDrive Microsoft’a, w Dysk Google, w Mega Kim’a Dotcom’a itd., a nie w
podstawowej / podręcznej pamięci telefonu lub komputera, jeszcze inni (z kolei) dostarczają „bestii” dane na
temat Swojego stanu zdrowia poprzez chodzenie z demonicznym, elektronicznym „szajsem na baterie”
umieszczonym na ręku (np. ze smartwatch’ami lub smartband’ami) zamiast z porządnymi, klasycznymi i
ręcznie nakręcanymi (mechanicznymi) zegarkami – wiedzieć bowiem powinniście, iż te belzebubie
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urządzenia cały czas monitoruje pracę Waszych serc, ciśnienie krwi, oddech, puls, fazę snu itp. Uwierzcie mi,
z tych danych nie tylko Wy korzystacie, gdyż wgląd w nie (w sposób zdalny) mają również wszyscy (bardzo
zainteresowani nimi) „siepacze” lucyfera. Zapamiętajcie sobie jedno i mocno to sobie zakodujcie w
pamięci – Wasze dane osobowe i wszelkie informacje na Wasz temat oraz na temat Waszych Dzieci /
Rodziców / Wnuków i innych Członków Waszych Rodzin, to rzecz święta i nie rozdwajacie ich (dla
własnego dobra i bezpieczeństwa) na prawo i lewo za kilka żałosnych „srebrników”, tj. za parę nędznych
groszy, kody rabatowe, bony towarowe i inne drobne upominki, bo naprawdę nie warto. Z całą pewnością
nie warto!!! – pamiętajcie o tym, proszę Was pokornie. Szczerze powiedziawszy, to powinniście również
zrezygnować z telefonów przenośnych (komórkowych), gdyż można je (po karcie SIM i numerze IMEI)
bezproblemowo i precyzyjnie zlokalizować. Nosząc je przy sobie jesteście jak na smyczy, gdyż rządzący
Wami, w każdej chwili mogą Was namierzyć z dokładnością do paru centymetrów. Przyszły, tyrański i
belzebubi rząd NWO będzie Was, w ten właśnie sposób, tropił oraz śledził i to właśnie dlatego wycofuje się
obecnie na całym Świecie budki telefonicznie na monety, żetony i niespersonalizowane karty magnetyczne
oraz nakazuje się rejestrować karty prepaid (telefony na tzw. kartę, które nie były brane w abonamencie),
gdyż w ten sposób wymusi się na ludziach, aby każdy miał zarejestrowany (na siebie) telefon komórkowy,
który będzie przypisany do konkretnej osoby – czyli do Was, a wtedy będziecie, jak zniewolone psy, gdyż
taki telefon będzie jednocześnie elektroniczną obrożą, która cały czas będzie Was monitorować i
lokalizować. Jeśli więc musicie mieć telefon komórkowy, to przynajmniej nie noście go stale przy Sobie, a
np. traktujcie go, jak telefon stacjonarny. Czy Kochani zauważyliście, że w najnowszych telefonach
komórkowych i ich pochodnych (np. w smartfon’ach itp.) nie można już wyjąć baterii - tak, jak można było
to zrobić w starszych modelach? Wy zapewne myślicie, iż jest to spowodowane postępem technicznym, a ja
Wam mówię, iż w rzeczywistości jest to spowodowane tym, żeby mieć Was cały czas pod kontrolą, gdyż
telefonu z wyjętą baterią nie dawało się namierzyć przez stację BTS (stację bazową), Internet, sieć
komórkową i GPS. Wobec powyższego, aby uniemożliwić Wam wyciąganie baterii z telefonu i „znikanie”, w
ten sposób z „radarów” nadzorców z NWO, wymyślili oni, iż dadzą Wam takie aparaty telefonicznie, z
których baterii wyjąć się NIE DA!!! Jako ciekawostkę powiem Wam, iż najnowsze telefony komórkowe,
iPhon’y, smartphon’y, laptopy i tym podobne urządzenia elektroniczne można zdalnie włączyć (bez Waszej
wiedzy) tak, iż zadziałają one, jak aparaty podsłuchowe i ukryte kamery, które będą Was obserwować,
podsłuchiwać i nagrywać, a następnie będą przesyłać te nagrania (za pomocą Internetu i sieci komórkowych)
do Waszych nadzorców. Ba, taką perfidną funkcję mają nawet najnowsze telewizory, które zbierają dane z
tzw. tła, a więc notują wszystko, co dzieje się w pomieszczeniu, w którym stoją i, jeśli te odbiorniki są
podłączone do sieci kablowej i/lub internetowej, ewentualnie do dekodera, to mają możliwość (zebrane w ten
podstępny sposób) dane przesłać do tych, którzy chcą Was kontrolować, co jest równoznaczne z uczynieniem
z Was niewolników. Przy tym, co się obecnie dzieje na Świecie, to Orwell’owski „Wielki Brat” jest małym i
niegroźnym „pikusiem”. Szczytem hipokryzji ze strony rządzących i oligarchów jest nikczemne zachęcanie
Was przez władze, urzędy, banki i media, abyście od połowy 2017 roku zaczęli wgrywać sobie (na czipową
kartę SIM lub dodatkowy nośnik informacji) aplikacje: elektronicznego dowodu osobistego, elektronicznego
prawa jazdy, karty bankomatowo - kredytowo - płatniczej, karty ubezpieczenia zdrowotno - społecznego itp.
na swoje samrtfony, iPhon’y i telefony komórkowe. Oni (rządzący wraz z „banksterami”) obłudnie mówią
Wam, iż staniecie się wtedy światowcami - nowoczesnymi obywatelami społeczeństwa informatyczno –
cyfrowego i, przy okazji, nie będziecie musieli dźwigać ze sobą całego portfela plastykowych kart, ale nie
mówią Wam już, ci wstrętni kłamcy, iż mając powiązane te wszystkie dane w jednym urządzeniu
komórkowym, które jest przypisane do konkretnego (Waszego) numeru telefonu i jego numeru IMEI, który z
kolei jest cały czas monitorowany w sieci GSM/LTE, a niebawem 5G itd. oraz non stop jest lokalizowany
przez stacje bazowe (maszty) BTS, jesteście w pełni kontrolowalni, namierzalni oraz sterowalni i w każdej
chwili można Was „uziemić”, wyeliminować i schwytać lub po prostu wyłączyć Wam (przez Wasz telefon)
dostęp do wszystkiego, co posiadacie, tj. do Waszych kont bankowych, Waszej tożsamości, Waszych
uprawnień i do wszelkich świadczeń (np. do opieki zdrowotnej, emerytury, szkół, dotacji, subwencji,
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wynagrodzenia itd.) jeśli tylko sprzeciwicie się (w jakimkolwiek stopniu) rządzącym w imieniu szatana i jego
NWO. Mając na uwadze powyższe kategorycznie zabraniam Wam (jeśli zależy Wam na własnym oraz swoich
rodzin życiu, mieniu i wolności) kodowania na swoich i ich telefonach komórkowych oraz innych mobilnych
urządzeniach służących do komunikacji: dowodów osobistych, legitymacji szkolnych, praw jazdy,
legitymacji emeryta i rencisty, kart kredytowo – bankomatowo – płatniczych, paszportów (zarówno
turystycznych, jak i też tzw. „immunologiczno – szczepiennych”), legitymacji ubezpieczenia społeczno –
zdrowotnego itd. oraz zabraniam Wam używania telefonów komórkowych i urządzeń im podobnych jako
elektronicznych kluczy do drzwi i bramek oraz jako narzędzi płatniczych i nośników dokumentów
tożsamości oraz dokumentów uprawniających do jakichkolwiek świadczeń i dokumentów dostępu do
różnych systemów teleinformatycznych, gdyż telefon komórkowy i urządzenia pochodne, w których
zainstalujecie sobie wyżej wymienione belzebubie aplikacje (programy) będą takim samym rodzajem „znaku
bestii”, jak czipowy dowód osobisty/paszport i czip naklejany na skórę lub pod nią wszczepiany.
Przypominam bowiem, po raz kolejny, iż Biblia wyraźnie stanowi, iż każdy, kto przyjmie „znak bestii” i
będzie ją wielbił, zginie, a po śmierci pójdzie na wieczne męki piekielne!!! Pod żadnym pozorem nie
czipujcie i nie oznaczajcie również elektronicznie Swoich zwierząt domowych (pupilów) np.: psów,
kotów itp. do czego ostatnio zaczynają namawiać, a wręcz przymuszać Was, samorządowcy i włodarze
Waszych miast i gmin, mówiąc Wam obłudnie, iż robią to dla Waszego dobra. Oni argumentują Wam
te działania tym, że gdy zaginie Wam pies, czy inne stworzenie, to łatwo poprzez lokalizator GPS
będziecie mogli je odnaleźć lub, że dzięki temu łatwo będzie można ustalić czyj pies pogryzł Wam
dziecko i czy był on szczepiony na wściekliznę. Oczywistym jest, iż po części mówią Wam prawdę, ale w
rzeczywistości chodzi tu o „namierzanie” Was, a nie Waszych psów, kotów, chomików, papug itd., gdyż
w momencie gdy Wy sami i członkowie Waszych Rodzin nie przyjmiecie czipa pod skórę oraz
wyrzucicie wszystkie elektroniczne karty i urządzenia zawierające czipy oraz elektroniczne układy
scalone, to staniecie się niewidzialni dla elektronicznego systemu namierzania bestii, ale mimo to i tak
będzie można Was wtedy zlokalizować poprze namierzenie czipa Waszego zwierzątka domowego, gdyż
prawdopodobnie uciekając i ukrywając się przed pachołkami antychrysta zabierzecie ze Sobą swojego
ukochanego czworonoga - czyż nie jest tak? Reasumując, zabraniam Wam czipowania i elektronicznego
oznaczania swoich „pieszczochów”, a jeśli już to niestety zrobiliście, to uciekając nie zabierajcie tych
zwierząt ze sobą - zwróćcie im wolność i niech się trzymają, jak najdalej od Was. Co ja mogę Wam (moi
Kochani - Umęczeni Polacy) poradzić? Chyba tylko tyle, abyście, jak najszybciej, wyrzucili na śmietnik lub
przynajmniej całkowicie zrezygnowali (najpóźniej do dnia rozpoczęcia przez rządzących programu
przymusowego czipowania Was) z posiadania telewizorów, komputerów PC, smartwatch’ów, smartband’ów,
palmtopów, laptopów, telefonów komórkowych, iPhon’ów, smartphon’ów i tym podobnego elektronicznego
chłamu oraz abyście zaniechali oglądania telewizji i surfowania po Internecie. Wiem, iż jest to megatrudne
wyzwanie, ale dla Własnego dobra oraz dobra Własnych Rodzin i bezpieczeństwa (zbawienia) Waszych dusz
postarajcie się to zrobić – bardzo i pokornie Was o to proszę. Jeśli już koniecznie musicie używać telefonu, to
niech będzie to telefon stacjonarny np. w TP S.A., ale nie stacjonarny – przenośny i bezprzewodowy na kartę
SIM, lecz zwykły, taki starego typu, tj. z tarczą lub na klawisze, wpięty kablem w światłowodową sieć
telekomunikacyjną, ewentualnie kupcie sobie w komisie lub „wygrzebcie” z lamusa jakiś „antyczny” model
komórki np. starą Nokię sprzed 15 lat i zarejestrujcie ją na dane firmy, którą posiadacie lub w której
pracujecie. Jeśli możecie, to poproście Swojego szefa o telefon służbowy. Ponadto, jeśli prowadzicie własną
działalność gospodarczą lub jesteście osobami decyzyjnymi w jakichś firmach, to rozdajcie podległym sobie
pracownikom telefony służbowe (zarejestrowane na dane firmy) i poproście, aby tylko ich używali, a przy
okazji, aby zrezygnowali całkowicie z telefonów prywatnych, które mają zarejestrowane na siebie lub na
inne osoby fizyczne. Jest to bardzo ważne i jeśli to zrobicie, to będzie Wam to poczytane, jako wielki i
bardzo dobry uczynek – godzien nagrody w Niebie. No i oczywiście najważniejsze – pamiętajcie, aby nie
nosić go (nigdy lub prawie wcale) przy sobie. Ci z Was, którzy nie zdobędą się na to, aby całkowicie
zrezygnować z telefonów komórkowych i urządzeń od nich pochodnych oraz z Internetu, niech
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przynajmniej odłączają swoje komputery i laptopy od prądu na noc i na czas, gdy z nich nie korzystają
poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka i wyjęcie baterii. Natomiast absolutne minimum dla zapewnienia
Wam przynajmniej pozorów bezpieczeństwa stanowi wyłączanie (w wyżej przytoczonych
okolicznościach i czasie) transmisji danych komórkowych (poboru Internetu) na smartphon’ach
(smartfonach), telefonach komórkowych i na podobnych do nich urządzeniach telekomunikacyjnych.
W tym czasie należy również wyłączać bluetooth’a (blutufa) i wi-fi. Natomiast lokalizację GPS (dżi-pies), we wszystkich posiadanych przez Siebie urządzeniach elektronicznych, proszę wyłączać na stałe i
jeśli już musicie z niej Państwo korzystać, to tylko w wyjątkowych sytuacjach i tylko przez bardzo krótki
czas, tj. gdy próbujecie znaleźć jakieś ważne miejsce lub obiekt. Proszę jednak pamiętać, i jest to niezmiernie
istotne, że w sposób ograniczony z w/w. elektroniki wolno Wam korzystać tylko i wyłącznie do czasu
objęcia rządów nad Światem przez antychrysta, gdyż po tym, jak on zacznie władać naszą Planetą,
proszę całkowicie zrezygnować z korzystania z tych urządzeń elektronicznych - z przyczyn już
wielokrotnie przeze mnie poruszanych, tj. aby Was nie namierzano (nie lokalizowano miejsc Waszego
schronienia) oraz, aby nie wpływano (w sposób śmiertelny dla Was) na pracę Waszych mózgów, które
przecież działają, jak biologiczne odbiorniki (białkowe komputery) i są bardzo podatne na emisję wszelkich
fal elektromagnetycznych. Te asekuracyjne działania, co prawda nie uchronią Was całkowicie od NWOwskich szpicli, ale przynajmniej utrudni im to znacznie szpiegowanie i kontrolowanie Was. Kochani,
wszechobecne czipy są naprawdę niebezpieczne (nawet nie wiecie, jak bardzo), a więc, jeśli w domu, w
pracy lub gdziekolwiek indziej macie jakąś kolekcję / zbiór starych kart kredytowych, bankomatowych,
IKM-owskich, telefonicznych (zarówno komórkowych SIM, jak i do automatów z budek telefonicznych), kartkluczy do zamków elektronicznych itd., to natychmiast je wszystkie zniszczcie, tj. potnijcie te karty
nożyczkami (przetnijcie metalowy czip oraz pasek magnetyczny), a następnie, te ścinki, spalcie lub wywalcie
na śmietnik, czyli tam, gdzie dawno już powinno być ich miejsce. Absolutnie, nie wolno Wam takich kart
zbierać, przetrzymywać, sprzedawać, nosić, dawać komuś i posiadać. Generalnie rzecz ujmując, to przenigdy
nie noście, przy sobie, żadnych kart i urządzeń (telefony komórkowe i ich nowoczesne pochodne), które
zawierają czipy, gdyż są one jednym z Biblijnych „znaków bestii” (z Apokalipsy wg Św. Jana), a tym samym,
możecie (w ten właśnie sposób) stracić nie tylko życie i wolność, ale co gorsze również duszę. Jeśli chcecie
być bezpiecznymi, to posłuchajcie mnie – proszę Was, bardzo Was proszę, bo naprawdę mi na Was zależy.
Wracając do wątku udostępniania (przez Was samych) swoich danych osobowo – adresowych „elektronicznej
bestii”, to pragnę Wam uzmysłowić, iż korzystając i zakładając sobie profile / konta na takich platformach
cyfrowych, jak: „Nasza Klasa”, „facebook”, „Sympatia”, „Instagram” i innych tzw. „portalach
społecznościowych”, sami, i na dodatek za darmo, podajecie na tacy, zbrodniarzom z NWO, wszelkie dane,
które Was identyfikują i określają. Sami się pchacie, w ten sposób, w szpony szatana. Czy nigdy nie
słyszeliście powiedzenia, że ten, kto zarządza informacją, ten rządzi Światem? Wiedząc o Was wszystko,
mają Was w garści i mogą z Wami zrobić, co tylko im się żywnie podoba. Tym samym, jeśli Wam zależy na
własnej wolności, bezpieczeństwie i życiu, to natychmiast pozamykajcie i polikwidujcie, wszelkie takie,
swoje oraz swoich krewnych, a zwłaszcza swoich dzieci, konta / profile i nigdy więcej nie korzystajcie z
tych portali!!! Ponadto, bezzwłocznie usuńcie wszelkie pliki, dane i inne informacje z tzw. „chmury” i
nigdy więcej ich tam nie umieszczajcie!!! A, i jeszcze jedno, wracając do tematu pozyskiwania Waszych
danych biometrycznych przez zbrodniarzy służących NWO – proszę, nie dajcie się im nabrać na niebawem
mającą być wprowadzoną przez PiS-owski Rząd, na bazie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej nr: 2015/2366 z dnia 25.11.2015 roku, usługę tzw. „dodatkowo autoryzowanej płatności”,
która to usługa będzie polegać na tym, iż transakcje (w sieci Internet i/lub dokonywane przez Was kartą
płatniczą), które zatwierdzicie do płatności i dodatkowo autoryzujecie (potwierdzicie, że Wy, to Wy, a Wasza
karta jest Waszą kartą) np. poprzez przyłożenie palca do czytnika linii papilarnych, aby mógł on sczytać
Wasze odciski i porównać je z tymi, których wzory sami przekażecie, w niedalekiej przyszłości, w swoich
bankach, będą ubezpieczone, tj. jeśli Wasze pieniądze z takiej, dodatkowo autoryzowanej odciskiem palca
lub innymi danymi biometrycznymi, płatności wpłyną przez Waszą pomyłkę na złe/błędne konto bankowe
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lub zostaną Wam wykradzione przez złodziei, ewentualnie wyłudzone od Was przez oszustów, to bank
automatycznie uzna Wam reklamację takiego przelewu i odda Wam, z własnych zasobów, pieniądze, które
Wy utraciliście w w/w. sposób. Uwierzcie mi, ta „gra z banksterami” nie jest jednak warta nawet świeczki i
lepiej będzie Wam zaryzykować niewielką stratę pieniężną i nie autoryzować nigdy żadnej transakcji
płatniczej odciskami własnych linii papilarnych i ewentualnie stracić te kilkadziesiąt / kilkaset złotych w
wyniku pomyłkowego przelewu lub przestępstwa dokonanego na Waszą szkodę niż korzystać z usługi
„dodatkowo autoryzowanej płatności”, przy uruchomieniu której poproszą Was o przekazanie (bankom i
innym instytucjom finansowym oraz rządowym) swoich danych biometrycznych. Na początek będzie to
właśnie odcisk Waszego palca. Dlaczego jest to, aż tak bardzo, złe? – dla tych z Was, którzy dali radę
dobrnąć, aż do tej strony niniejszego opracowania, nie jest to już chyba żadną tajemnicą. Na zakończenie
tego akapitu, jeszcze raz, dla utrwalenia tego zagadnienia w Waszych głowach, gdyż jest ono niezmiernie
ważne (wręcz ma znaczenie fundamentalne), przypomnę Wam, iż powinniście zawsze, zaraz po otrzymaniu
pensji / gaży / poborów / żołdu itp., natychmiast wypłacać całą gotówkę i, do następnej wypłaty, powinniście
płacić tylko i wyłącznie nią (za wyjątkiem bankowych zleceń stałych i poleceń zapłaty, o których pisałem
Wam wcześniej), a następnie, tj. po jednorazowym wypłaceniu (naraz) wszystkich pieniędzy z bankomatu
lub w kasie banku, ewentualnie na poczcie, gdyż Poczta Polska S.A. świadczy obecnie usługi wypłaty
pieniędzy z każdego konta, kartę bankomatowo – płatniczo - kredytową powinniście zostawiać w domu, w
pracy lub w innym (bezpiecznym) miejscu, tak, aby nie nosić jej wcale przy sobie, gdyż czip w niej
umieszczony wchodzi, cały czas, w interakcje z różnymi elektronicznymi „bramkami” / sensorami /
detektorami i odnotowuje każdy Wasz ruch - innymi słowy, najzwyczajniej w Świecie, szpieguje on Was i
ogranicza Waszą wolność, tak, iż w momencie, gdy belzebubie zbiry z NWO będą Was chciały „dopaść” i
umieścić w więzieniu, obozie koncentracyjnym, łagrze lub innym miejscu zagłady, to nie będą mieć z tym
żadnych problemów. Przenigdy więc i za żadne skarby tego Świata, nie wyrabiajcie sobie kart kredytowych,
a ci z Was, którzy już sobie je wyrobili, niech je zwrócą do banków i, pod żadnym pozorem, nie przedłużają
umowy na nie. Z kolei, ci z Was, którzy taką kartę musieli wziąć, gdyż była ona Wam wciskana na siłę przez
bank, np. razem z kredytem hipotecznym, jako warunek jego uzyskania, powinni z niej nigdy nie korzystać,
gdyż lepiej płacić bankowi 100 – 200 zł. haraczu rocznie z tytułu jej posiadania i nieużywania niż używać jej,
tj. robić nią opłaty i przeprowadzać inne transakcje finansowe, tylko dlatego, że wtedy nie płaci się w/w.
rocznej opłaty użytkowej/abonamentowej. Naprawdę, nie jest warto, za max. 200 zł. rocznie, sprzedać duszę
diabłu, albowiem to się po prostu nijak nie kalkuluje i w ogóle nie opłaca. Zapewne, w tej chwili,
pomyśleliście sobie – o jakich obozach on bredzi? Przecież panuje pokój i demokracja, a w większości
państw Świata rządzą obywatele za pośrednictwem swoich reprezentantów, tj. posłów, senatorów,
deputowanych, radnych, gubernatorów, kongresmenów itp. Niestety, ten bezpieczny Świat, który teraz
jeszcze macie za oknami, jest już praktycznie przeszłością, gdyż lada moment (osobiście myślę, że już za
kilkanaście miesięcy – maksymalnie za 5 lat) masoni i iluminaci będą chcieli przechwycić ster absolutnie
wszystkich światowych rządów, a Was potraktują jak bydło i, jako swoich niewolników (po znacznej, a
wręcz gigantycznej, redakcji Waszej liczebności dokonanej przy pomocy wywołanych przez siebie na skalę
globalną pandemicznych chorób, wielkich klęsk głodu oraz krwawych wojen) zapędzą do niewolniczej
pracy, np. w obozach koncentracyjnych FEMA, a opornych na cmentarz – do łask i powszechnego
stosowania znów wrócą gilotyny i komory gazowe. Z przerażeniem to piszę, ale już niebawem
wspomnicie moje słowa i, niestety, nastąpi to szybciej niż myślicie.
I jeszcze jedno, z uwagi na fakt, iż zagadnienie dotyczące uniknięcia oddania przez Was swoich
danych biometrycznych „cyfrowej bestii”, tj. bestii, za pomocą której antychryst będzie kontrolował i
szpiegował prawie wszystkich ludzi oraz nimi zarządzał, jest niezmiernie istotne, a wręcz najważniejsze dla
ocalenia Waszych żyć i dusz, proszę Was uniżenie, jeśli już (w swej naiwnej beztrosce i kompletnym zaniku
odpowiedzialności oraz braku szacunku dla Słów naszego Pana - Jezusa Chrystusa) postanowicie oddać (w
Urzędzie Stanu Cywilnego, Wydziale Spraw Obywatelskich, Biurze Paszportowym lub jakiejkolwiek innej
instytucji) swoje dane biometryczne (w tym przypadku dotyczy to cyfrowej fotografii oraz skanu tęczówki
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oka) na potrzeby zakodowania tych informacji na czipach przyszłych paszportów (zwykłych turystycznych i
immunologicznych), dowodów osobistych i innych elektronicznych dokumentów oraz czipach
wszczepianych pod skórę lub naklejanych na skórę, to miejcie przynajmniej tyle sprytu, mądrości oraz
instynktu samozachowawczego, aby (idąc to zrobić) założyć sobie kolorowe szkła kontaktowe (do kupienia
w sklepach lub przez Internet za niewielkie pieniądze), które zmienią kolor oraz wzór waszych tęczówek /
siatkówek oczu, a ponadto powinniście dokleić sobie wtedy (od tyłu i w sposób niewidoczny) taśmą
dwustronną uszy do skóry głowy, aby do niej mocniej przylegały, co zmieni trochę charakterystykę waszego
wyglądu. W tym samym celu powinniście również zamówić u technika dentystycznego, ewentualnie
protetyka lub samemu kupić sobie (np. przez Internet), a następnie włożyć do ust silikonowe nakładki
termokurczliwe, które wcześniej (dotyczy tych kupowanych samodzielnie, gdyż te z gabinetów
stomatologicznych będą już dopasowane), należy rozgrzać w gorącej wodzie i dopasować do swojego
uzębienia – zarówno na dolnej, jak i też na górnej szczęce. To są takie tanie nakładki, które obecnie kupują
osoby mające problem ze zgrzytaniem zębami w czasie snu (bruksizmem) przez co nadmiernie ścierają sobie
z nich szkliwo. Ponadto, idąc się sfotografować na potrzeby wydania Wam czipów lub biometrycznych
dokumentów czipowych, postarajcie się wcześniej (bezpośrednio przed skanowaniem i/lub fotografowaniem
Was) nie spać ze 2 noce i ciężko pracować fizycznie oraz umysłowo w tym czasie. Takie wymęczenie
powinno Wam mocno podkrążyć oczy, wywołać tzw. „wory” pod nimi i przyciemnić skórę wokół
oczodołów, a tym samym trik ten powinien zmienić nieco wygląd Waszych twarzy poprzez spowodowanie
ich opuchnięcia i zmianę napięcia mięśni podskórnych. Wszystkie te zabiegi będą mieć jeden cel, a
mianowicie oszukanie „elektronicznej bestii”, czyli cyfrowego systemu informatycznego antychrysta, i
przekazanie jej fałszywych danych na temat rzeczywistego wyglądu Waszych twarzy, przez co jej
elektroniczne urządzenia, które będą służyć do identyfikacji Was na podstawie cech charakterystycznych
Waszych buź i oczu, będą miały problem z potwierdzeniem Waszej tożsamości, gdy (zaraz po oddaniu
swoich danych biometrycznych) usuniecie na stałe w/w. kamuflaż, tj. gdy zdejmiecie wyżej wymienione
szkła / soczewki kontaktowe, wypoczniecie, odkleicie taśmę z głowy i uszu oraz wyciągniecie silikonowe
nakładki nazębne. Jeśli uda się Wam w powyższy sposób oszukać elektronikę antychrysta, to będzie on miał
problem z namierzeniem Was na tzw. „bramkach” montowanych powszechnie w metrze, na lotniskach,
dworcach kolejowych itd. oraz podpiętych pod system kamer monitoringu miejskiego i (w przyszłości) pod
system kamerek samochodowych współpracujących z siecią internetową „5G”, a tym samym milicja
antychrysta będzie miała kłopot ze schwytaniem Was i zamknięciem w obozie koncentracyjnym
przeznaczonym dla Sług Chrystusa i przeciwników NWO lub z fizycznym unicestwieniem Was. Jako
ciekawostkę napiszę, iż w USA takie obozy – izolatoria już są tworzone i działają pod patronatem FEMA
(Federal Emergency Management Agency), która tylko z pozoru jest Agencją Rządu Federalnego do spraw
Zarządzania Kryzysowego, czyli oficjalnie niby jest organizacją, która powinna dbać o bezpieczeństwo
obywateli w czasie różnych kataklizmów, wojen, klęsk żywiołowych i wszelakich kryzysów, a w
rzeczywistości jest to masońska agenda, która ma koordynować przyszłe działania zmierzające do
wprowadzenia (poprzez celowe wywołanie ogólnoświatowego kryzysu, a następnie podsycanie go i
sterowanie nim w pożądanym przez siebie kierunku) Nowego Porządku Świata / Nowego Ładu Świata
(NWO), jednego światowego rządu i ustanowienie jednego światowego władcy nad nim (antychrysta). O
tym, iż musicie również, bezpośrednio przed oddaniem swoich danych biometrycznych, naznaczyć swoje
dłonie, nadgarstki i czoła znakiem Krzyża uczynionym wodą świeconą, pisałem już wcześniej, a więc nie
będę tu ponownie opisywał tego, jak to zrobić (proszę zajrzeć na wcześniejsze strony niniejszego
opracowania, aby sobie przypomnieć, jak to uczynić). Podobnie nie będę Wam przypominał, bo także
szeroko pisałem wcześniej o tym, iż w czasie rządu antychrysta nie wolno Wam korzystać z urządzeń
elektronicznych (dotyczy to zwłaszcza tych, które komunikują się z Internetem lub są aktywne radiowo – np.:
wszelkie karty czipowe, komórki, smartfony, laptopy itp.), gdyż za ich pomocą jesteście stale monitorowani i
przez to w każdej chwili namierzalni. Generalnie jednak, proszę nie przyjmować żadnych czipowych
dokumentów oraz czipów naskórnych i podskórnych, gdyż są one „znakami bestii”, za przyjecie
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których (zgodnie z Pismem Świętym Nowego Testamentu) grozi potępienie wieczne i nieustające męki w
czeluściach piekielnych.
Uzupełniając, po raz enty, wątek dotyczący tzw. „znaku bestii”, który obecnie jest nanoszony na
prawie wszystkie dokumenty (dowody osobiste, karty miejskie, bilety miesięczne, paszporty turystyczne,
paszporty zdrowotne itd.), przypominam, iż takich dokumentów w ogóle (pod groźbą skazania na wieczne
męki piekielne) nie wolno Wam sobie wyrabiać, ani też nie wolno Wam ich przyjmować i używać. Niemniej
jednak, jeśli już ktoś z Was lub członków Waszych rodzin, Waszych znajomych itd. wyrobił sobie taki
dokument, to proszę przynajmniej przekreślić „znak bestii” mazakiem permanentnym (takim do pisania po
plastiku i po płytach CD). Przedmiotowe skreślenie ma mieć postać Krzyża: „ + ”. W dalszej kolejności,
proszę nakleić na ten (przekreślony Krzyżem) „znak bestii” (np. przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej lub
jakiegoś silnego kleju) kawałek aluminiowej folii kuchennej (pazłotka). Naklejka z folii aluminiowej
powinna być przynajmniej 2 razy większa niż „znak bestii”. Następnie, na folię aluminiową należy nakleić
dodatkowo kawałek papieru ze „Znakiem Krzyża” oraz napisanymi (odręcznie lub komputerowo) słowami
błogosławieństwa: „W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego – Amen”. Przedmiotowe błogosławieństwo
powinno być napisane po łacinie, wobec czego całość w/w. papierowej naklejki powinna prezentować się
następująco: „ + In Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, Amen”. Na zakończenie, na w/w. papierową
karteczkę ze „Znakiem Krzyża” i powyższym błogosławieństwem należy nakleić jeszcze przezroczystą
taśmę klejącą (bezbarwną), która będzie służyła za warstwę ochronną, aby nie wycierał się i nie brudził
„Znak Krzyża” oraz napis z błogosławieństwem, a jednocześnie aby pozostawały One widoczne i czytelne.
Osobiście wątpię, czy takie działanie zmyje z Was grzech przyjęcia „znaku bestii” i uchroni Was od piekła,
gdyż Pismo Święte Nowego Testamentu, a precyzyjniej Apokalipsa Św. Jana, jest w tej kwestii
jednoznaczne. Niemniej jednak, z uwagi na „Miłosierdzie Boże” warto spróbować, gdyż (jak stanowi stare
porzekadło): „Tonący brzytwy się chwyta”. Jednocześnie przypominam, iż obecnie stosowane „znaki bestii”
to w szczególności: symbol dokumentu biometrycznego:
, który jest nanoszony na dokumenty
identyfikujące osobę (np. dowody osobiste, karty pobytu, paszporty, karty miejskie itd.). Kod kreskowy
, który jest nanoszony na praktycznie wszystkie produkty / towary. Kod obrazkowy QR - Quick
Response
, który również umieszcza się na różnych towarach, biletach i ogłoszeniach. Proszę również
pamiętać, iż „znakami bestii” są także metaliczne czipy w kartach bankomatowych, kredytowych,
identyfikatorach, telefonicznych kartach SIM, kartach otwierających bramki elektroniczne itp., o czym
wcześniej pisałem już wielokrotnie.

Punkt 38
Przeogromne znaczenie (dla zmarłych) „Mszy Gregoriańskiej”
Pragnę Wam również uzmysłowić, moi Najdrożsi, bo pewnie o tym mało kto wie, iż jest pewien
rodzaj Mszy Świętej za zmarłych, który wyciąga duszę grzesznika niemalże natychmiast z czyśćca. Tą Mszą
Świętą jest tzw. „Gregorianka”. Nie będę Wam tu opisywał historii Jej powstania i ustanowienia (prawie
1.500 lat temu) przez przełożonego Klasztoru na Wzgórzu Celio w Rzymie, który później został Papieżem
Grzegorzem Wielkim, gdyż informacje takie możecie łatwo znaleźć np. w Internecie, ale wiedzcie, iż ma
Ona dla zmarłego o nieskończoną ilość razy większe znaczenie niż nawet najpiękniejszy pomnik, który
został wykonany z najszlachetniejszego marmuru, bo Gregorianka wyciąga grzesznika z czyśćca (nawet
ciężkiego), a pomnik, to tylko pomnik - kupa kamieni, która nieboszczyka, ani ziębi, ani też grzeje i, co do
zasady, jest mu obojętna. Zapewniam Was, iż każda dusza czyśćcowa, gdyby tylko mogła, to bez mrugnięcia
okiem zamieniłaby swój piękny, alabastrowy lub granitowy nagrobek na zwykły dół z piachem i zwykłą
(tanią) trumnę z nieheblowanych desek, aby tylko ktoś zechciał za nią, tu na Ziemi, zamówić Mszę Świętą
Gregoriańską. Wiem, iż taka Msza Święta drogo kosztuje (bo potrafi kosztować nawet od 900 zł. - do 1.500
zł.), ale dzieje się to z tej przyczyny, iż jest Ona odprawiana indywidualnie (tylko za jedną duszę) przez 30
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dni, ciągiem. Niemniej, pomimo Jej wysokiej ceny może jednak warto, jeśli szczególnie Wam zależy na
jakimś zmarłym, któremu np. wiele zawdzięczacie lub którego darzyliście szczególnym szacunkiem, albo
jakimiś innymi względami, aby zrewanżować się mu i skrócić (np. z uwagi na łączące Was ongiś więzy krwi,
koligacje rodzinne, ewentualnie z litości, miłości lub poczucia obowiązku) jego męki czyścowe poprzez
zamówienie za niego właśnie takiej Mszy Świętej. Rozważcie to - moi Kochani. Ponadto, taka Msza Święta
nie musi Was drogo kosztować, bo możecie przecież Państwo złożyć się na nią całą Rodziną, a następnie
zamówić ją w jakimś (dowolnie wybranym przez Siebie) Kościele Rzymsko – Katolickim. Zaprawdę,
powiadam Wam, iż wiele dobrego możecie taką Maszą Świętą zdziałać dla zmarłego, a tym samym możecie
mu zaoszczędzić (w ten sposób) bardzo dużo bólu, cierpienia i udręki. Zamówienie za zmarłego Mszy
Świętej Gregoriańskiej jest największym darem, jaki żyjący mogą dać nieżyjącemu – pamiętajcie o
tym!!! Miejcie jednak na uwadze, i to bezwzględnie zawsze, iż zamówienie „Gregorianki” za jakiegoś
zmarłego nie zwalnia Was, w absolutnie żaden sposób i w żadnym stopniu, z obowiązku dalszego
modlenia się za taką duszę, zamawiania pojedynczych Mszy Świętych za zmarłego, dbania o jego
nagrobek, uwzględniania go w tzw. „Wypominkach” itd., gdyż nawet jeśli Wasz zmarły, dzięki sile Mszy
Świętej Gregoriańskiej, opuści czyściec i pójdzie do Raju, to te Wasze dodatkowe i późniejsze modlitwy /
pacierze / różańce / zdrowaśki, indywidualnie zamawiane Msze Święte i tym podobne pobożne praktyki
religijne, dokonywane za i dla tego konkretnego zmarłego, bynajmniej nie zmarnują się, gdyż skorzysta z
nich (jakaś inna) biedna i pokutna dusza, za którą nikt się nie modli, nie pokutuje i nie ofiarowuje, a
jednocześnie będzie Wam zapisane to, przed Obliczem Pana Boga Ojca Wszechmogącego, Najwyższego i
Jedynego, jako wielka zasługa dla Was, co może Was (w przyszłości) uratować na Sądzie Ostatecznym,
przeważając szale dobra i zła na Waszą korzyść – zastanówcie się nad tym, proszę Was pokornie.

Punkt 39
„Rytuał Chrztu Nienarodzonych”
Proszę żeby każda z Was / każdy z Was (przynajmniej jeden raz w Swoim życiu) zapalił świeczkę
przed Krucyfiksem (Krzyżem Świętym pochodzącym np. z Kompletu Pasyjnego lub nawet Takim zdjętym ze
ściany, z szyi lub jakimkolwiek Innym), a w dalszej kolejności, aby wziął Wodę Święconą i czyniąc Nią, z
nabożnym szacunkiem, w powietrzu kropidłem Przenajświętszy Znak Krzyża (wypowiadając jednocześnie
słowa) w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego; Amen - pobłogosławił WSZYSTKIE duszyczki
nienarodzonych dzieci, którym w wyniku aborcji lub poronień, ewentualnie antykoncepcji hormonalnej
niedane było się narodzić i być ochrzczonym. Błogosławiąc te dusze należy także wypowiedzieć słowa:
„Bóg błogosławi was i ochrania was. Jego Święte Oblicze promieniuje nad wami. On przyjmie was na łono
Swojej niezmierzonej Miłości. O mój Jezusie Chrystusie Miłosierny, Najukochańszy Zbawicielu, ratuj te
dusze poprzez Twoje Miłosierdzie, które większe i głębsze jest niż ocean. Ja wiem, że Jesteś Miłosierny.
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci wszystko, co pochodzi z Serca Twego Boskiego Syna, Twej niezmierzonej
Miłości jako zadośćuczynienie, w Duchu Świętym, za grzechy tego Świata i dla dobra Twego świętego
ludu. Amen”. Jest to tzw. „Rytuał Chrztu Nienarodzonych” pochodzący z objawień, jakich doświadczyła
Justyna Klotz z Niemiec (urodzona w 1888r. – zmarła w 1984r.), a które to objawienia zebrał po jej śmierci i
wydał drukiem, Ksiądz Hubert Hintermaier Kath. Osobiście myślę, iż niemała część z Was ma na swoim
sumieniu grzech niedopuszczenia do narodzenia się dziecka (i nie mówię tu tylko o aborcji, gdyż powszechnie
stosowana obecnie przez kobiety antykoncepcja hormonalna również potrafi działać jak pigułka
wczesnoporonna, o czym szerzej pisałem już wcześniej, tj. przy okazji omawiania tego konkretnego
zagadnienia). Popełnianie względem dzieci poczętych powyższych zbrodni uniemożliwia ich duszom
narodzenie się w ciele na Ziemi i tym samym odbiera im szansę na Chrzest Święty. Mając powyższe na
uwadze, w ramach zadośćuczynienia (oprócz szczerego żałowania za to i wyspowiadania się z tego) proszę
zróbcie przynajmniej tyle dla tych dzieci, aby je ochrzcić w wyżej wymieniony sposób i tym samym odesłać
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je do Boga Ojca Wszechmogącego – naszego Pana Jedynego poprzez odmówienie w/w. modlitwy i
wykonanie Wodą Święconą i kropidłem Świętego Znaku Krzyża w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego;
Amen. Jeśli ktoś ma na sumieniu także i własne dziecko lub utracił je w wyniku poronienia, ewentualnie nie
zdążył go ochrzcić po jego urodzeniu się, a teraz jest to już niemożliwe z powodu jego śmierci, to nic nie stoi
na przeszkodzie, aby względem niego przeprowadził dodatkowo taki rytuał w sposób indywidualny. Przy
okazji proszę nadać w/w. obcym nienarodzonym dzieciom, jak również własnym nienarodzonym dzieciom,
imiona - z uwagi na nieznajomość płci najlepiej męskie i żeńskie jednocześnie - np. w dopuszczalnym
połączeniu: Jan, Maria. Chciałbym również, w tym miejscu, przypomnieć Państwu, iż Płód Człowieczy, to
też Istota Ludzka, której w razie śmierci (nieważne jakimi czynnikami wywołanej, tj. nie ma znaczenia, czy
umrze ona w wyniku poronienia, w wypadku, będąc w łonie matki, w wyniku aborcji, czy też w jakikolwiek
inny sposób) również należy się, o ile jest to fizycznie możliwe, POCHÓWEK. Doprowadzenie do
pogrzebania takiej Istotki jest Waszym Świętym obowiązkiem, zwłaszcza, że obecne przepisy prawa
świeckiego (cywilnego) na to pozwalają - pamiętajcie o tym!!!

Punkt 40
Obowiązek pochówku dzieci, które zmarły przed narodzeniem (np. w wyniku aborcji, poronienia,
antykoncepcji hormonalnej itp.)
Najdrożsi Rodacy – pragnę Wam również uświadomić, iż człowiekiem jest każda poczęta istota
ludzka i to od pierwszych chwil swojego istnienia, to jest od połączenia się żeńskiej komórki jajowej z
męskim nasieniem i (tym samym) oprócz Chrztu Świętego, o czym pisałem już wcześniej w wątku
dotyczącym właśnie chrztu nienarodzonych, każdej takiej Istotce, która została poroniona lub (nie daj Święty
Panie Boże) usunięta w wyniku jakiejkolwiek aborcji (chirurgicznej, mechanicznej, farmakologicznej)
NALEŻY SIĘ POGRZEB, na co zezwala obecne prawo polskie. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia, które weszło w życie 20.01.2007r. - rodzice dzieci, które urodziły się martwe i tych, które
zmarły w łonach matek, bez względu na to, jak długo trwała ciąża, mają prawo, aby je godnie pochować.
Muszą oni jednak w ciągu 48 godzin wystąpić o wydanie zwłok swojego zmarłego przed narodzeniem
dziecka i mają pełne prawo otrzymać jego kartę zgonu. Do roku 2007 nie było podstaw prawnych, aby
odmówić wydania rodzicowi / rodzicom przez Zakład Opieki Zdrowotnej (np. szpital) ciał takich dzieci, ale
nie było również podstaw prawnych do ich wydawania. Lekarze często przez grzeczność pozwalali jednak
rodzicom zabrać zwłoki dziecka. W innych wypadkach martwe płody były spalane z odpadami szpitalnymi.
Rodzice, którzy utracili swoje dzieci borykali się wcześniej nie tylko z cierpieniami w związku z utratą
potomstwa, ale także z przepisami, które np. zezwalały na wydawanie karty zgonu niezbędnej do pogrzebu
dzieci tylko tym, które urodziły się martwo powyżej 22-go tygodnia ciąży. Przepisy nie precyzowały jednak,
czy karty należy wydawać także rodzicom dzieci, które zmarły w wyniku poronienia przed 22-im tygodniem
ciąży. To powodowało, że w niektórych szpitalach wydawano te karty, a w innych nie. Niemniej jednak, w
związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2007r.)
oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2007r.) można obecnie, bez
żadnych przeszkód, odebrać zwłoki dziecka i je z godnością pochować. Dlatego, jeśli ktoś uważa się za
Chrześcijanina ma obowiązek pochować martwo urodzone lub poronione dziecko.
° Niniejszą część przedmiotowego podpunktu opracowałem za informatorem Duszpasterstwa Rodzin
Archidiecezji Białostockiej
Do osób, które (z jakichkolwiek przyczyn) dokonały aborcji - nie piszę poniższych słów, gdyż skoro
(bez skrupułów) dokonały one mordu na bezbronnej Dziecinie, to raczej nie będą miały wyrzutów sumienia z
faktu, iż ich Płód wylądował na śmietniku lub w spalarni odpadów szpitalnych – niemniej, może jednak (post
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factum) w takiej osobie obudzi się resztka człowieczeństwa oraz przyzwoitości i ochrzci ona (w sposób
opisany wcześniej w niniejszym piśmie), a następnie godnie pochowa takie usunięte Dziecko przy udziale
Księdza. Pozostali Rodzice, którzy nie przyczynili się w żadem sposób do śmierci Swojego Maleństwa i
zmarło Ono w sposób naturalny, również powinni odebrać zwłoki i kartę zgonu Swojego Dzieciątka ze
szpitala/kliniki, a następnie ochrzcić Je według w/w. rytuału „Chrztu Nienarodzonych” pochodzącego z
objawień, jakich doświadczyła Justyna Klotz z Niemiec (pisałem o tym rytuale na wcześniejszych kartach
niniejszego opracowania). W dalszej kolejności, powinniście Państwo udać się do Księdza i zorganizować
temu Dzieciątku prawdziwie chrześcijański pogrzeb. Ci z Was, którzy z jakichś przyczyn nie zorganizowali
pogrzebu Swojego poczętego i zmarłego (z w/w. przyczyn) Dziecka, bo albo nie było wtedy takich przepisów
prawa, albo nie wiedzieli, iż coś takiego mogą legalnie zrobić lub byli w szoku i rozpaczy po stracie
Dzidziusia i „poleciały im terminy” na wystąpienie o kartę zgonu i wydanie zwłok lub też, z jakichkolwiek
innych przyczyn niedopełniali tego świętego obowiązku względem utraconego Dziecka, a teraz jest już za
późno, aby to zrobić w normalnym trybie, niech wzorem pogrzebów organizowanych dla potopionych
marynarzy, których ciał nigdy nie odnaleziono, bo zabrało je morze/ocean, zorganizują takiemu Dziecku (po
wcześniejszym ochrzczeniu Go „zaocznie” - Samemu, w sposób podany przez mistyczkę Justynę Klotz)
pogrzeb symboliczny, tj. proszę gdzieś – np. w jakimś pięknym ogrodzie, w jakimś jego kameralnym
miejscu, poświęcić Wodą Święconą mały skrawek ziemi, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a następnie
proszę zakopać w tym miejscu ładne pudełeczko, do którego Państwo powinniście włożyć: poświęcony
obrazek z wizerunkiem Pana Jezusa Chrystusa i Matki Bożej i/lub poświęcony Różaniec Święty, bukiet
ładnych kwiatów oraz jakąś pamiątkę, która się wiąże z tym Dzidziusiem - mogą to być body lub inna
odzież, tudzież jakaś zabaweczka, którą przedwcześnie Państwo kupili dla Niego, zdjęcie z USG itp. Jeśli nie
będziecie Państwo mieli żadnych takich pamiątek, to możecie do w/w. prowizorycznej trumienki włożyć
nawet zwykłą laurkę lub ozdobną kartkę, na której wypiszecie imię i nazwisko, które nosiłoby to Dziecko,
gdyby dane było mu się urodzić lub (jeśli nie zastanawialiście się nigdy nad imieniem dla Niego) imię Jan
Maria i nazwisko Dziecka. Jednocześnie, proszę zamówić Mszę Świętą za takie Dzieciątko i, od czasu do
czasu, najlepiej pierwszego listopada, pójść na ten symboliczny grobek i położyć na nim kwiaty, zapalić
świeczkę i zmówić pacierz oraz dziesięciokrotnie: „Wieczny Odpoczynek racz mu dać Panie ....”. Moi
Drodzy, proszę zróbcie to dla tych Dzieciaczków i zarazem dla Siebie Samych – dla spokoju Własnych dusz i
pojednania się z Panem Bogiem Ojcem Wszechmogącym i Jedynym.

Punkt 41
Proroctwo Św. Franciszka z Asyżu
Do przemyślenia !!! Św. Franciszek z Asyżu, krótko przed swoją śmiercią, która nastąpiła w roku
1226, zwołał braci ze swojego zakonu i ostrzegł ich przed wielkim uciskiem, któremu Kościół zostanie w
przyszłości poddany, tj. przedstawił im następujące proroctwo – cytuję: „Działajcie odważnie, bracia;
bądźcie dzielni i ufajcie Panu. Czasy wielkich prób i wielkich ucisków szybko nadchodzą; zamieszanie i
waśnie, tak co do rzeczy duchowych jak i doczesnych, będą rozliczne; miłość wielu oziębnie i niegodziwość
złych wzrośnie. Demony będą miały niezwykłą moc, nieskazitelna czystość naszego zakonu i innych
[zakonów] zostanie tak bardzo oszpecona, że tylko bardzo niewielu chrześcijan będzie ze szczerym sercem i
doskonałą miłością posłusznych prawdziwej osobie trzymającej władzę papieską i Kościołowi
Rzymskiemu. W czasie tego ucisku pewien człowiek, niekanonicznie wybrany, zostanie podniesiony do
godności papieża. Będzie się on starał w przebiegły sposób doprowadzić wielu do błędu i śmierci. Wtedy
zwielokrotnią się skandale, nasz zakon będzie podzielony i wiele innych zakonów będzie całkowicie
zrujnowanych, ponieważ przystaną na błąd, zamiast się jemu sprzeciwić. Będzie tak wielka różnorodność
opinii i liczne podziały wśród ludzi, między zakonnikami i duchownymi, że jeśli te dni nie zostałyby skrócone,
według słów Ewangelii, to nawet wybrani zostaliby wprowadzeni w błąd, jeśliby nie byli w szczególny sposób
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prowadzeni pośród tak wielkiego zamieszania, dzięki niezmierzonemu Bożemu miłosierdziu. Naszej regule i
sposobowi życia niektórzy będą z przemocą sprzeciwiać się i straszliwe pokusy na nas przyjdą. Ci zaś, którzy
pozostaną wierni, otrzymają koronę życia. Ale biada tym, którzy ufając jedynie swojemu zakonowi, popadną
w letniość, bo nie będą w stanie przetrzymać pokus, które zostały dopuszczone dla doświadczenia wybranych.
Ci, którzy wytrwają w swojej żarliwości i przylgną do cnoty z prawdziwą miłością i zapałem dla prawdy,
będą cierpieć niesprawiedliwości i prześladowania jako rebelianci i schizmatycy, ponieważ ich
prześladowcy, prowadzeni przez złe duchy, będą twierdzić, że oddają wielką cześć Bogu poprzez rugowanie
tego rodzaju zepsutych ludzi z powierzchni ziemi. Ale Pan będzie ucieczką uciśnionych i uratuje tych
wszystkich, którzy Mu ufają. I by stać się jak ich Głowa [Jezus Chrystus], oni, wybrani, będą działać z
ufnością i przez swoja śmierć uzyskają dla siebie życie wieczne; decydując się bardziej słuchać Boga niż
ludzi, nie będą się lękać niczego i będą raczej skłonni zginąć [fizycznie] niż zgodzić się na kłamstwa i
przewrotność. Niektórzy kaznodzieje będą milczeć, nie mówiąc prawdy, a inni podepczą ją pod swoimi
stopami i zaprzeczą jej. Świętość życia będzie wyśmiewana nawet przez tych, którzy otwarcie ją wyznają,
dlatego w tych dniach Pan Jezus Chrystus ześle im nie prawdziwego pasterza, ale niszczyciela”. – koniec
cytatu.
Źródło pochodzenia w/w. cytatu to: „Works of the Seraphic Father St. Francis Of Assisi” (Dzieła
Ojca Serafickiego Św. Franciszka z Asyżu), wydanie angielskie R. Washbourne – Londyn, 1882 r., strony
248-250.

Punkt 42
Prześladowanie prawdziwych Chrześcijan (konserwatywnych) przez antychrysta w czasach NWO
Moi Kochani, pamiętajcie, iż w czasach „Wielkiego Ucisku” antychrysta i jego muzułmańsko –
masońskich bestii, które będą okupować prawie cały Świat, czyli w czasach, które właśnie nadchodzą i nie
mówię tu już o latach oczekiwania na nie, ale o miesiącach - zbawiać się będziecie mogli, tylko i wyłącznie
poprzez bezgraniczną wierność Panu Jezusowi Chrystusowi i poprzez śmierć męczeńską w Imię Jego, dla
Niego i za Niego, o czym możecie przeczytać wprost w Piśmie Świętym Nowego Testamentu, i tak, w
Ewangelii według Św. Marka (w wersach 13.9-13) czytamy Słowa naszego Zbawiciela, które brzmią: „A wy
miejcie się na baczności. [Z powodu Mojego Imienia] wydawać was będą sądom i w synagogach
[kościołach] będą was chłostać. Nawet przed namiestnikami i królami stawać będziecie z mego powodu, na
świadectwo dla nich. Lecz najpierw musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom. A gdy was
poprowadzą, żeby was wydać, nie martwcie się przedtem, co macie mówić; ale mówcie to, co wam w owej
chwili będzie dane. Bo nie wy będziecie mówić, ale Duch Święty. Brat wyda brata na śmierć i ojciec swoje
dziecko; powstaną dzieci przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. I będziecie w nienawiści u wszystkich z
powodu mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”. Z kolei, w Ewangelii według Św.
Mateusza, w wersach 10.28-32 i 39, czytamy Słowa Jezusa Chrystusa - naszego Pana, które brzmią: „Nie
bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało
może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca
waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie
się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam
się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja
przed moim Ojcem, który jest w niebie. (...) Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z
mego powodu, znajdzie je”. Innymi słowy, jeśli w czasie, gdy islamska armia antychrysta będzie podbijać
Świat, ktoś, ze strachu o własne życie, zdrowie i mienie lub życie, zdrowie i mienie członków swojej rodziny,
ewentualnie dla ekonomicznych korzyści i stanowisk w rządzie antychrysta, zdradzi naszego Zbawiciela,
wyprze się Go, będzie bluźnił przeciwko Niemu lub przejdzie na islam lub religię NWO, uznając Allacha,
Baala i cały panteon pogańskich bóstw za swojego Boga, ewentualnie uzna za Boga samego antychrysta lub
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uwierzy w lucyfera, czy też w innych pseudobożków, których przedstawi mu antychryst, ten straci swoje
życie wieczne (duszę) i pójdzie na potępienie wieczne do otchłani piekielnej, a ten kto będzie (nawet w
więzieniu, w oczekiwaniu na swoją egzekucję) wiernie trwał przy Prawdziwym Jezusie Chrystusie z
Nazaretu i będzie gotów umrzeć za Prawdziwą Wiarę Chrześcijańską, ten zostanie wybawiony z opresji
przez Ducha Świętego, a jeśli zginie, to (jako święty męczennik) pójdzie wprost do Raju, gdyż własną krwią i
cierpieniem otworzy sobie drzwi do Nieba. Nawet, gdyby nikczemne sługi szatana postawiły Wam
ultimatum, że albo przyjmiecie uniwersalną wiarę NWO i/lub przejdziecie na islam, albo (na Waszych
oczach) będą torturować i brutalnie mordować Wasze Dzieci, to nie zaprzyjcie się Jezusa Chrystusa z
Nazaretu, błagam Was o to. Mało tego, zachęcajcie wtedy Swoje Dzieci, aby i one tego nie uczyniły i
dzielnie zniosły fizyczne męki zadawane im przez ludzi belzebuba. Zróbcie to wzorem Św. Zofii Rzymskiej,
która odmówiła złożenia hołdu pogańskiej bogince o imieniu Diana, za co została zmuszona do patrzenia na
tortury i śmierć swoich 3 córek (Pistis, Elpis i Agape). Święta ta, pomimo, iż ból psychiczny, który był
związany z widokiem zamęczania jej potomstwa na śmierć, przyprawiał ją o szaleństwo, a serce jej
krwawiło, wytrwała jednak w Świętej Wierze Chrześcijańskiej i do wytrwania przy Jezusie Chrystusie, do
samego końca, zachęcała również swoje, zamęczane i konające, córki. Wiem, iż patrzeć na śmierć i
cierpienie swoich dzieci jest największym poświęceniem na jakie może zdobyć się człowiek - rodzic, ale
warto wytrwać, do końca, w wierności Panu Bogu Ojcu Wszechmogącemu Prawdziwemu i Jedynemu, gdyż
jest to (w obliczu nieskończoności czasu) tylko krótka chwila cierpienia, po której następuje wieczna nagroda
i szczęście, którym będziemy się cieszyć w Niebie wspólnie z naszym zamordowanym potomstwem.
Wypierając się Jezusa Chrystusa i wybierając szatana, NWO oraz ich liczne fałszywe religie nic nie
zyskamy, absolutnie nic, bo cóż z tego, iż ocalimy w ten sposób, na około 3,5 roku, nędzne ziemskie
życie swoje i swoich rodzin, skoro później, w szybkim tempie, stracimy, i to już na zawsze, swoje dzieci
na rzecz lucyfera. Mało tego, czy będziecie w stanie znieść świadomość tego, że przez Waszą zdradę i
odwrócenie się (np. w obawie przed torturami z rąk sług antychrysta) od Jezusa Chrystusa - naszego
Prawdziwego i Jedynego Zbawiciela spowodowało to, iż teraz będą one cierpieć, w piekle, katusze o
nieskończenie większe i to już na zawsze, podkreślam NA ZAWSZE!!! Pamiętajcie o tym, moi Najdrożsi,
że lepiej zginąć tragicznie za i dla Pana Jezusa Chrystusa i, tym samym, zagwarantować sobie zbawienie niż
się Go wyprzeć i zyskać, w ten sposób, kilka – kilkanaście żałosnych lat ziemskiego (nędznego) żywota, ale
za to potępić się na wieki oraz zaprzedać duszę diabłu, a następnie pójść na, niemające nigdy końca, męki
piekielne. Macie wybór i wiecie już, co jest karą za zdradę Pana Jezusa Chrystusa, a co nagrodą za wierność i
miłość do Boga Naszego Umiłowanego. Wybierajcie więc, ale wybierzcie mądrze, bo kolaboracja
(współpraca) z szatanem, masonami, iluminatami, lewako-liberałami oraz muzułmanami nie jest warta
przysłowiowego „funta kłaków” i, w dalszej perspektywie czasu, zupełnie się Wam nie kalkuluje - nie opłaca
się Wam.

Punkt 43
Megaważne porady duchowe
W tym miejscu, chciałbym Wam uzmysłowić, moi Umiłowani, iż demony (upadłe anioły – duchowe
istoty z innych wymiarów egzystencji) żywią się, nie tylko energią (psychiczną / myślową) Waszej
pożądliwości cielesnej i aktów seksualnych dokonywanych w związkach homoseksualnych i w związkach
niesakramentalnych (pozamałżeńskich lub przedślubnych, ewentualnie w parach mających tylko śluby
cywilne), ale także pasożytują na Waszej energii psychicznej, jaką wytwarzacie w tzw. emocjach (zwykle
skrajnie negatywnych). One karmią się Waszym strachem, Waszą rozpaczą, lękiem, bólem i Waszym
cierpieniem (zarówno psychicznym, jak i też fizycznym) i to dlatego wywołują one, poprzez opętanych
przywódców (np. Hitlera, Stalina, Pol Pot’a, Mao Zedong’a, Merkel’ową, Obamę itp. krwawych rzeźników),
potworne wojny globalne, masakry rewolucyjne, akty masowego terroru itd., gdyż ludzkie tragedie, rozpłacz
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i cierpienia, jakie tym wydarzeniom towarzyszą, są dla nich duchowym żerem (pokarmem). To szatan
wywołuje ludzkie wojny i krwawe rewolucje, aby móc karmić się Waszym bólem i strachem oraz, aby
karmić tym, służące mu, istoty piekielne. Jeśli to zrozumieliście, to jasnym stało się teraz dla Was - dlaczego
Pan Bóg Ojciec Wszechmogący i Jedyny prosi Was, abyście Swoje cierpienie (korzystając z wolnej woli,
jaką posiadacie) oddali Jemu, na ofiarę, za pośrednictwem Najświętszego Serca Matki Bożej Łaski Pełnej?
Gdy usłuchacie próśb Pana Naszego Najwyższego i Jedynego, to wtedy Wasze cierpienie nie będzie
marnotrawione na strawą duchową demonów i nie będzie ich tuczyć, lecz trafi do Boga Ojca
Wszechmocnego i posłuży ono Mu do odkupienia Waszych dusz oraz dusz ludzi, którzy są Wam bliscy.
Możecie wybrać także inną opcję, tj. możecie przestać generować (wytwarzać) negatywną energię seksu
homoseksualnego lub pozamałżeńskiego – poprzez całkowite zrezygnowanie z niego oraz przestać
produkować energię pochodzącą z Waszego strachu, lęku i przerażenia poprzez przyjęcie do wiadomości
tego, co się obecnie na Świecie dzieje i pogodzenie się z tym oraz z losem Wam przeznaczonym, jako z
czymś zwyczajnym i nieuniknionym. Nie bójcie się więc i nie lękajcie się wiadomości, jakie czytacie w
prasie, słyszycie w radio, czy też oglądacie w mediach (np. w telewizji), które informują Was, że gdzieś
wybuchła kolejna wojna, gdzieś znów zatrzęsła się ziemia, gdzieś doszło do kolejnego ataku
terrorystycznego itd. Nie przejmujcie się tym i nie martwcie, gdyż to musi nastąpić i Wy tego nie zmienicie
(możecie tylko modlić się do Boga Ojca Wszechmogącego o to, aby zechciał On „skrócić łańcuchy
demonom” i, tym samym, aby ograniczył On skalę i zakres tych tragedii, które one wywołują na Ziemi).
Reasumując, gdy się boicie, to wytwarzacie destrukcyjną energię lęku i przerażenia, którą żywią się demony
i to dlatego one Was straszą np. organizując rewolucje z gilotynami w tle, wojny z obozami
koncentracyjnymi / obozami masowej zagłady, ludobójcze pogromy i czystki etniczne itp. To działa
podobnie, jak w amerykańskiej bajce animowanej dla dzieci, którą w 2001 roku wyprodukowała wytwórnia
Disney - Pixar pt.: „Potwory i Spółka” - kto oglądał, ten pamięta, jak potwory straszyły w nocy dzieci, aby
przechwytywać, a następnie magazynować i wykorzystywać energię ich strachu. Ponadto, Sam Pan Jezus
Chrystus nakazał nam, abyśmy nie bali się w/w. traumatycznych zdarzeń i przyjmowali je ze spokojem, bez
emocji, jako coś nieuniknionego, z czym musimy się pogodzić, przyjąć i przecierpieć - aby nie być
gołosłownym, przytoczę Wam fragment Pisma Świętego Nowego Testamentu, tj. Ewangelii wg Św.
Mateusza 24.6 (cytuję): Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się
tym. To musi się stać (...)”.

Punkt 44
Chrzest małych dzieci kluczem do ich zbabienia
Podobnie, jak z wiarą w Boga, jest z Chrztem Świętym, tj. wielu niewierzących rodziców lub tzw.
„letnich Chrześcijan” (ugodowców chodzących na kompromis ze współczesnym światem) mówi sobie – „po
co mam chrzcić swoje dziecko, jak dorośnie, to samo zadecyduje, czy chce być ochrzczone, czy też nie”. Ja
Wam jednak mówię, iż takie podejście do sprawy Chrztu Świętego jest beznadziejnie głupie i skrajnie
nieodpowiedzialne, gdyż gracie, w ten sposób, duszą Swojego Maleństwa w totolotka. Pamiętajcie bowiem,
że Chrzest Święty jest jedyną furtką dla takiego Dzieciaczka, aby wejść do Nieba, w przypadku jego nagłej i
niespodziewanej śmierci. Miejcie na uwadze również i to, że bez Chrztu Świętego nie ma Zbawienia. I nie
„mydlcie” mi tu oczu, proszę Was uprzejmie, tym, że Jezus Chrystus chrzcił się, gdy był dorosłym
mężczyzną, gdyż działo się to w całkowicie innych uwarunkowaniach teologiczno - historycznych, o czym i
Wy zapewne doskonale wiecie. A teraz pomyślcie, czym ryzykujecie chrzcząc małe dziecko? – niczym, bo
Chrzest Święty przecież nie gryzie, a Woda Święcona przecież nie parzy (przynajmniej człowieka), a w
przypadku śmierci niewinnego (bezgrzesznego) Malucha natychmiast otwiera mu drogę do Raju. W drugą
stronę już nie jest tak wesoło i brak Chrztu Świętego zamyka niestety tę drogę (drogę do Nieba) nawet
Istotom Bezgrzesznym, które zmarły w wieku niemowlęcym. Pomyślcie o tym Kochani i nawet jeśli nie
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jesteście Chrześcijanami i/lub nie wierzycie w Boga, to nie igrajcie z losem Waszego Dziecka i
przeznaczeniem Jego duszy, gdyż to właśnie Wy macie w Swoich rękach zarówno Jego wieczne
szczęście, jak i wieczne potępienie. Nie ryzykujcie więc bez potrzeby i przez zwykłe zacietrzewienie,
oportunizm oraz ośli upór nie uprawiajcie hazardu, w którym stawką jest dusza Waszej Pociechy.
Przecież, gdyby się okazało, po Waszemu, że Boga nie ma, co (zapewne zasmucę Was) jest totalną bzdurą, to
posiadanie Chrztu Świętego przez Wasze Dziecko w niczym mu nie będzie przecież uwłaczało i żadnej ujmy
na honorze mu nie przyniesie, a jeśli Bóg istnieje, co jest całkowicie pewne, to posiadanie tego chrztu może
mu dać WSZYSTKO, co najlepsze, łącznie ze zbawieniem duszy. Z Chrztem Świętym jest podobnie, jak z
bronią palną w jednym z wojskowych powiedzonek, które brzmi: „Lepiej jest mieć pistolet przy sobie i nie
musieć go użyć niż musieć go użyć, a go nie mieć”. Chyba jest to logiczne, czyż nie? Kładę więc przed
Wami wybór - zbawienie duszy Waszego Dziecka lub jej wieczne (pomimo niewinności) cierpnie – wybór
ten należy do Was. Wybierzcie jednak dobrze, bo i Wy za ten wybór poniesiecie mega ogromną i wieczną
odpowiedzialność. Na marginesie dodam, że i Wam radzę (nawet jeśli jesteście ateistami i nie wierzycie w
Boga) ochrzcić się, gdyż zaszkodzić to Wam, w żaden sposób, nie zaszkodzi, a pomóc Wam to zdecydowanie
może. Mało tego, posiadanie przez Was Chrztu Świętego może być dla Was tą przysłowiową brzytwą i/lub
„ostatnią deską ratunku”, której, jak tonący, uchwycicie się „po drugiej stronie życia” (napiszę to trochę
obrazowo) zapierając się wszystkimi swoimi kończynami o futrynę drzwi prowadzących do piekła, aby Was
tam chordy demonów, trzymając za łeb, nie zawlokły. Pomyślcie o tym – chociaż przez chwilkę, a docenicie
(z całą pewnością) znamienną rolę Chrztu Świętego w życiu Swoim i Swoich Ukochanych. PS. Nawet jeśli
jesteście niewierzący i/lub Wy nie macie Chrztu Świętego lub innych Sakramentów Świętych i/lub żyjecie w
związkach niesakramentalnych i/lub nie chodzicie do Kościoła itp., to Księża i tak mają OBOWIĄZEK (bez
zbędnych pytań i formalności) ochrzcić Was oraz Wasze Dzieci, w każdej chwili, gdy tylko wyrazicie na to
zgodę i zgłosicie im taką potrzebę – proszę pamiętajcie o tym, że macie takie PRAWO i nie wahajcie się z
niego skorzystać. Błagam Was pokornie, ratujcie Siebie, Swoje Dzieci i wszystkich innych Swoich Bliskich
zanim będzie za późno. Każdy sposób jest dobry, aby wyrwać głowę spod szatańskiej gilotyny. Na
zakończenie tego wątku, jeszcze raz przypominam (pisałem bowiem o tym na wcześniejszych stronach tego
opracowania), że macie również „ŚWIĘY OBOWIĄZEK” samemu ochrzcić, Swoje nienarodzone (np.
utracone w wyniku poronień, aborcji, antykoncepcji itp.) oraz wszystkie inne (nawet obce sobie)
nienarodzone lub zmarłe bez Chrztu Świętego, dzieci według tzw. „Rytuału Chrztu Nienarodzonych”, który
pochodzi z objawień, jakich doświadczyła Justyna Klotz z Niemiec (urodzona w 1888r. – zmarła w 1984r.), a
które to objawienia zebrał, po jej śmierci i wydał drukiem, Ksiądz Hubert Hintermaier Kath.

Punkt 45
Słów kilka do ateistów
A teraz zwracam się do osób, które, w swojej naiwności, nie wierzą w Boga. Nie wiem, czy
słyszeliście, ale w XVII wieku, we Francji, żył wybitny matematyk, fizyk i filozof nazwiskiem Blaise Pascal
(czyt. Paskal), który przeciętnemu zjadaczowi chleba znany jest z tego, iż na jego cześć nazwano, jego
nazwiskiem, w układzie SI, jednostkę ciśnienia (Pa), a tym samym, obecnie ciśnienie i naprężenie (jako
takie) mierzy się w paskalach, a ciśnienie atmosferyczne w hektopaskalach. Ten wybitny naukowiec, a
zarazem gorliwy Katolik, sformułował także pewien wywód logiczny, który w filozofii znany jest pod nazwą
„Zakład Pascala”. Generalnie i pokrótce, chodzi w nim o to, iż (z ekonomicznego i praktycznego punktu
widzenia) lepiej jest wierzyć w Boga niż w Niego nie wierzyć, albowiem to ostatnie, najzwyczajniej w
Świecie, nie opłaca się - jak to mówią młodzi, nie opyla się to nic, a nic. Ale do sedna, gdy osoba wierząca
umrze i po drugiej stronie życia przekona się naocznie, iż Bóg naprawdę istnieje, to (w nagrodę za swoją
wiarę) dostaje, od Boga, życie wieczne i rajskie szczęście, a gdyby zobaczyła, co nie nastąpi jednak nigdy i
zapewniam Was o tym solennie, iż Boga nie ma po drugiej stronie życia, to nic nie traci, gdyż skoro nie ma
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Boga, to nie ma i życia wiecznego oraz innego wymiaru rzeczywistości, a więc natychmiast przestanie
istnieć i nawet przez sekundę czasu nie będzie jej dane żałować, że przez wiele lat nadaremnie wierzyła. Tym
samym, wierzący nigdy nic nie traci i nigdy nie przegrywa, ale za to może wygrać absolutnie wszystko, bo
cudowne życie wieczne w Królestwie Niebieskim. Z ateistami (osobami niewierzącymi w Boga) jest
dokładnie odwrotnie, gdyż oni, w tym „zakładzie”, w żadnym wariancie nic nie wygrywają, ale za to
wszystko mogą stracić i jest tak dlatego, że jeśli okaże się, iż mieli rację i Boga rzeczywiste nie ma po tamtej
stronie życia (na marginesie dodam, że tak, nie okaże się przenigdy i jestem tego pewnym na 100%), to
nawet ułamka sekundy nie będzie im dane, aby napawać się sukcesem i mówić do siebie w stylu: „i co? miałem rację”, gdyż natychmiast (z ostatnim tchnieniem, tj. po wyzionięciu ducha) zostaną zdezintegrowani,
unicestwieni i rozpłyną się w kosmicznej nicości. Co jednak, a tak będzie z całą pewnością, stanie się, gdy
umrze ateista, a po drugiej stronie ludzkiej egzystencji okaże się, że Bóg jest i właśnie przystępuje do
sądzenia grzeszniko-ateisty? No cóż, mogę powiedzieć tylko tyle, iż ateista będzie wtedy miał mocno
„przechlapane”. Więc mówię do Was, o ateiści, jeśli nie chcecie wierzyć w Boga z samego faktu wiary,
logiki, wychowania religijnego, które wynieśliście z domu i z miłości do Stwórcy, to wierzcie w Niego
przynajmniej z czystego wyrachowania i z ekonomicznej kalkulacji, gdyż (w tego rodzaju transakcji) wierząc
w Boga Ojca Wszechmogącego i Jedynego oraz w Jego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa niczego nie tracicie
i niczym nie ryzykujecie, a wygrać możecie wszystko, co najlepsze. Zaprawdę, powiadam Wam, nie wierząc
w Boga Jedynego nic nie zyskujecie, a stracić możecie wszystko - na czele ze swoją nieśmiertelną duszą,
która pójdzie precz, w czeluście piekielne. To jest, jak w „rosyjskiej ruletce” - nic się nie wygrywa, ale za to
można zarobić „kulę w łeb” - ryzyko wielkie, a przyjemność wątpliwa. No więc, jak z Wami będzie? wybierajcie, ale, jak to powiedział rycerz - krzyżowiec w filmie pt. „Ostatnia Krucjata”, wybierzcie mądrze.

Punkt 46
Kilka uwag poza nawiasem
A. Psychologia dziecięca
Nie jest to może tematyka z kręgów zainteresowania medycyny (np. psychiatrii klinicznej), ale naszła
mnie taka refleksja (z zakresu psychologii dziecka), iż współczesne matki zupełnie nie rozumieją starszych
dzieci, w momencie, gdy na Świat przychodzi kolejny potomek. Standardem jest bowiem, że starsze dziecko,
które dotychczas było w centrum zainteresowań rodziców i było ich „oczkiem w głowie” zaczyna czuć się
wtedy zdradzone, odtrącone i niechciane, gdyż widzi, że rodzice prawie cały swój czas poświęcają wyłącznie
temuż noworodkowi. Ono (starsze dziecko) nie rozumie, gdy ma tylko kilka lat, że dzieje się tak, z tej
przyczyny, iż „maluch” jest całkowicie bezbronny, bezradny i całkowicie zdany na łaskę matki i ojca, a nie
dlatego, że jest bardziej, przez nich, kochany. Starsze dziecko widzi tylko skutek w postaci „odtrącenia go”, a
nie rozumie przyczyny, tak diametralnej zmiany sytuacji i stosunku rodziców do niego. Niemniej jednak,
szybko dostrzega ono związek przyczynowo – skutkowy, który zachodzi pomiędzy pojawieniem się nowego
braciszka / nowej siostrzyczki, a tym, iż rodzice nie zajmują się już nim, tak, jak robili to dotychczas.
Reakcja na to odkrycie jest zazwyczaj taka sama u wszystkich dzieci, tj. starsze widzi, że młodsze ciągle
wrzeszczy i płacze, co powoduje, iż rodzice zaraz do niego biegną i zajmują się nim, a więc samo zaczyna
stosować tę taktykę, tzn. - zaczyna wrzeszczeć i płakać (zwraca na siebie Waszą uwagę), abyście i do niego
przybiegli, przytulili je i zajęli się nim. Nie wie ono (biedactwo), iż takie działanie (w jego przypadku)
przyniesie odwrotny skutek, gdyż rodzice się na nie zdenerwują i zezłoszczą, a czasami nawet krzykną lub
też (będąc u kresu wytrzymałości psychicznej) uderzą. Ponadto, w momencie pojawienia się młodszego
rodzeństwa, na tym Świecie, starsze dziecko czuje się również zagrożone utratą swojego terytorium (swojego
pokoju) oraz swoich zabawek i ubrań, gdyż coraz częściej zaczyna słyszeć, z Waszych ust, zdania, a czasami,
co gorsza, rozkazy typu: „wpuść swojego braciszka/swoją siostrzyczkę do swojego pokoju, przecież ci go nie
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zniszczy” lub „daj jej swoją lalkę/zabawkę, przecież ci jej nie zje” itp. Rodzice – nie mówcie tak i nie róbcie
tak, nigdy, ale to przenigdy, gdyż Wasze starsze dziecko dopiero co, z olbrzymim bólem, zaczęło godzić się i
przyjmować do wiadomości, że utraciło już swoją pierwszoplanową pozycję w domu i straciło Was na rzecz
młodszego dziecka, a tym samym, nie oczekujcie więc, od niego, jeszcze i tego, że odda ono ostatni bastion,
jaki mu pozostał, a więc swój pokój i swoje zabawki. Pomyślcie - jak Wy byście czuli się, w „dorosłym” już
życiu, gdyby Wasi starzy rodzice zaczęli bardziej kochać Waszą dorosłą siostrę lub dorosłego brata i miłość
ta byłaby widoczna dla Was tzw. „gołym okiem”, a Wy zostalibyście zepchnięci na dalszy plan i
ignorowałoby się Was, a dodatkowo jeszcze usłyszelibyście, że macie się „zamknąć”, nie odzywać i nie
przeszkadzać. Zastanówcie się, co byłoby, gdyby do tego wszystkiego kazano jeszcze Wam oddać swoje
mieszkanie, na które ciężko zapracowaliście, swoje oszczędności, biżuterię, najlepsze ubrania, samochód i
kosmetyki np. swojej (bardziej kochanej przez nich) siostrze? Zrobilibyście to? – no pewnie, że nie. Mogę się
założyć, iż wykrzyczelibyście tylko np. takiej matce, że jest wredna, niesprawiedliwa i podła, a następnie
odwrócilibyście się „na pięcie” i zerwali (możecie sobie na to pozwolić, gdyż jesteście osobami dorosłymi i
niezależnymi) wszelkie relacje i kontakty, zarówno z niesprawiedliwymi rodzicami, jak i też z zachłanną
siostrą. Wy (z racji Swojej dorosłości) macie już ten komfort, że możecie podjąć taką decyzję, ale Wasze
starsze (lecz nadal małe i nieporadne życiowo) dziecko jeszcze takiej możliwości nie ma i, tym samym, jest
ono skazane na „zaciskanie zębów” i bezsilny płacz. Uszanujcie więc to, iż starsze dziecko, w momencie
pojawienia się konkurencji w postaci młodszego rodzeństwa, zaczyna mocno histeryzować, często płakać,
panikować, szaleć, odstawiać „cyrki” i głośno krzyczeć, gdyż ono zwraca tylko, w ten sposób, Waszą uwagę
na siebie i chce, abyście je również przytulali i kochali, tak, jak teraz kochacie młodsze. Nie wolno Wam
również nigdy nakazywać, w takich momentach, aby starsze dziecko użyczało swojego pokoju młodszemu i
miało z nim dzielić się swoimi zabawkami. Pamiętajcie, pokój starszego dziecka to jest jego oaza, królestwo,
schronienie i bezwzględnie jego (wyłącznie jego) terytorium. Tak, starsze dziecko przez (nawet kilka lat)
będzie bardzo zazdrosne i będzie czuło się mocno pokrzywdzone przez młodsze i Wy musicie to zrozumieć i
przetrwać, ale postępujcie wtedy mądrze i, przede wszystkim, spokojnie oraz cierpliwie, gdyż w przeciwnym
razie stracie je na zawsze, albowiem ono nie zapomni Wam swojej krzywdy - nigdy, a jak dorośnie, to
wyprowadzi się od Was i nawet Wam kartki, z życzeniami, na Święta nie przyśle. Pierwszą zasadą (w takich
sytuacjach) jest więc: nie krzyczeć na starsze dziecko i nie straszyć go oraz mu nie grozić i go nie bić, lecz
starać się mu, grzecznie i spokojnie, wyjaśniać - dlaczego teraz więcej czasu będziecie poświęcać młodszemu
dziecku, a ponadto, starajcie się chwalić oraz przytulać starsze dziecko (jak najczęściej - nawet za błahostki
lub nawet bez powodu) i poproście je, aby zaangażowało się w pomoc przy opiece nad „maluchem”.
Czasami, „starszak” chętnie włącza się w taką pomoc, gdyż czuje się wtedy dorosły i doceniony. Jeśli nie
będzie chciał Wam pomagać przy noworodku lub niemowlaku, to nie zmuszajcie go do tego. I najważniejsze,
zawsze traktujcie swoje dzieci SPRAWIEDLIWIE i nigdy nie podchodźcie do tematy w ten sposób, że jeśli
„maluch”, coś zbroi, to mu natychmiast wybaczycie (bez krzyków i wyrzutów) uważając, iż jest malutki, to
mu wszystko wolno, a jeśli to samo zrobiłoby starsze dziecko, to dostałoby lanie i zostałoby skrzyczane, bo
(niby z racji swojego starszego wieku) powinno być bardziej uważne. Zapewniam Was, że jeśli tak
niesprawiedliwie będziecie podchodzić do tych zagadnień, to Wasze starsze dziecko Was znienawidzi, a za
kilka, kilkanaście lat, gdy się usamodzielni, to całkowicie zerwie lub znacznie ograniczy z Wami kontakt.
Przy odrobinie szczęścia, może będzie Was tolerować, ale więź miłości (między Wami) nie zostanie już
przywrócona. Tym samym, dajcie proszę (po przyjściu na Świat kolejnego dziecka) kilka lat młodszemu
dziecku, aby się z tym faktem oswoiło oraz pogodziło i nie sprowadzajcie go do roli dziecka drugiego
gatunku (gorszego sortu). Reasumując - pokój, zabawki i ubrania starszego dziecka są wyłącznie jego
własnością i niech tak pozostanie, a Wy możecie, co najwyżej, poprosić starsze dziecko o to, aby tym
mieniem podzieliło się z młodszym rodzeństwem lub mu je „pożyczyło” na chwilkę, ale nigdy nie wolno
Wam wydawać mu takiego rozkazu, tj. polecenia, aby tak postąpiło i nigdy nie zabierajcie mu żadnych
rzeczy na siłę, tylko po to, aby dać je następnie młodszemu dziecku. Jeśli uszanujecie Swoją starszą
pociechę, w tym trudnym psychicznie dla niego okresie, to istnieje spora szansa, że szybko „dojrzeje” ona do
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nowej sytuacji i poprawnie ułoży sobie (teraz i w przyszłości) stosunki z Wami i ze swoim młodszym
rodzeństwem.
Podobnie jest z psychiką ludzi dorosłych, a zwłaszcza, podobnie skomplikowane są relacje
psychospołeczne matek z ich dorosłymi synami oraz wnuczkami pochodzącymi od synów. Niemalże regułą
bowiem jest, iż matki bardziej kochają i pomagają swoim dorosłym córkom i ich dzieciom, a odtrącają
swoich dorosłych synów i dyskryminują (krzywdzą lub ignorują) ich dzieci. Czy Wy - Matki (nie piszę tu do
wszystkich, bo są wyjątki od tej reguły) naprawdę nie widzicie, jaką krzywdę robicie, w ten sposób, swoim
synom, swoim synowym oraz ich dzieciom? Róbcie tak dalej, a stracicie ich miłość i szacunek, a to, na
starość, gdy będziecie już niedołężne, może Was drogo kosztować, gdyż nie zawsze „ukochana córunia” i
ukochane wnusie od niej pochodzące będą przy Was i nie zawsze będą Was otaczać dożywotnią miłością i
opieką, albowiem często bywa tak, iż to właśnie ta umiłowana córunia wraz z Waszym zięciem oraz ich
potomstwem, pozbywa się Was, w trybie wręcz ekspresowym, gdy zaczynacie chorować i stwarzać
problemy np. oddając Was do szpitala lub do domu starców, aby nie musieć zmieniać Wam pieluch i koło
Was „chodzić”. Jak mówi stare porzekadło: „nie wszystko złoto, co się świeci”. Zazwyczaj, w takich
sytuacjach, to właśnie Wasz syn, którego traktowaliście wcześniej „chłodno”, jak niemalże obcego człowieka
i jego dzieci, które traktowaliście po macoszemu, udzielają Wam, na starość, pomocy i opieki, a hołubiona
córka odwraca się wtedy od Was, tj. gdy tylko zaczynacie być dla niej bezużyteczne, a jednocześnie
zaczynacie być ciężarem. Niemniej jednak, opieka syna wynika już wtedy tylko z jego synowskiego poczucia
obowiązku i z litości nad Wami, a nie z jego miłości do Was, gdyż, swoim (wyżej wymienionym)
wcześniejszym zachowaniem, na taką miłość sobie nie zasłużyłyście lub, przez Swój niesprawiedliwy
stosunek i rozróżnianie Swoich dzieci i wnuków na lepsze (pochodzące od córki) i gorsze (pochodzące od
syna), taką miłość utraciliście. Mając na uwadze powyższe, proszę Was, dla Waszego dobra, abyście zawsze
pamiętali o tym, że nawet, gdy Wasze dzieci będą już dorosłe i będą miały własne rodziny, to zawsze
powinny być one traktowane, przez Was, tak samo równo i tak samo sprawiedliwie oraz tak samo zawsze
sprawiedliwie i na takich samych zasadach powinny być traktowane ich dzieci, a Wasze wnuczki, bo
wcześniej, czy później, za każdą niesprawiedliwość przyjdzie Wam zapłacić - zarówno na Ziemi, jak i po
drugiej stronie życia. Chciałbym, abyście to wiedzieli i wzięli sobie to do serca. PS. Akapit ten dotyczy
również ojców, którzy preferują np. jedno ze swoich dzieci i wnuki pochodzące od tegoż dziecka, a
jednocześnie dyskryminują inne swoje dziecko i jego potomstwo. Ponadto, tekst ten dotyczy także matek
(zdarza się to, co prawda, rzadziej, ale niestety zdarza się), które są zauroczone i bez pamięci zakochane w
synu i jego dzieciach, a pogardzają córką i jej dziećmi. Taka patologiczna sytuacja również jest
niedopuszczalna. Pamiętajcie, wszystkie Wasze dzieci, wnuki i prawnuki mają być traktowane, przez Was,
sprawiedliwie i macie darzyć je taką samą dozą miłości, tolerancji, opieki i szacunku. Amen.

B. Destruktywny wpływ telewizji na relacje rodzinno - społeczne
We wcześniejszej części niniejszego opracowania, pokrótce zasygnalizowałem Państwu - jakich
wielkich zbrodni (w umysłach kobiet) i olbrzymich szkód (w rodzinach) dokonują tzw. „mydlane opery”
zwane obecnie serialami telewizyjnymi lub telenowelami oraz literatura „niskich lotów” do jakiej zaliczają
się wszelkiego rodzaju romansidła spod znaku „Dwóch Serduszek”, „Harlequina” itp. Kochani, czy Wy nie
zauważyliście, iż te żałosne produkcje telewizyjne i „książki” wypaczają Wam całkowicie wzorce zdrowej,
pobożnej, heteroseksualnej i najlepiej wielodzietnej rodziny, gdzie żona jest pracowita, skromna, pokorna,
niepyskata, umiarkowana w gadulstwie i cicha, a mąż spokojny, cierpliwy, bez nałogów, oszczędny w
słowach, pracowity i opiekuńczy? Te telenowele, adresowane do prymitywnych ludzi, którzy są podatni na
medialną manipulację, uczą Was (poprzez wmawianie Wam, iż jest to modne i wielce nowoczesne, a wręcz
światowe), jak myśleć tylko i wyłącznie o sobie samym oraz o swoich własnych potrzebach i roztaczają
przed Wami kłamliwe wizje, że najlepiej być samotną kobietą / singielką z kotem lub psem (kiedyś o takich
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mówiło się stara panna), która mieszka w kawalerce, w wielkim mieście i całkowicie poświęca się karierze
zawodowej, a wolny czas „zabija” chodząc do kina, na imprezki z koleżankami i wyprowadzając swojego
jedynego stałego partnera, czyli koteczka lub pieska, na spacerek. Żałosne. Innymi słowy, pokazuje się Wam,
jak wieść puste, bezwartościowe, samolubne, monotonne i niezasługujące życie, które w Oczach Boga
Jedynego i Wszechmogącego nie ma większego znaczenia, gdyż tą Swoją egzystencją nic pozytywnego i
konstruktywnego Mu oraz ludzkości nie wnosicie. Kolejną bzdurą serwowaną Wam przez te romansidła jest
wzorzec, jakoby kobieta miała tylko „leżeć i pachnieć”, a jej mężczyzna powinien być młodym i
przystojnym księciem na białym koniu, który będzie ją nieustanie wielbił i obsypywał regularnie kwiatami
oraz prezentami. Jeśli tak myślicie, o głupie i naiwne Niewiasty, to czekajcie dalej na Swojego księcia powodzenia. Ja, powiem Wam jednak, iż życie takimi mrzonkami jest dobre, ale dla zdziecinniałych kobiet o
małych móżdżkach i infantylnych umysłach, gdyż prawdziwe życie, to nie jest bajka z wytwórni Walt'a
Disney'a, „Hanna-Barbera”, „Cartoon Network” etc. Żyjecie w błędzie, ale to nie do końca jest wyłącznie
Wasza wina, gdyż tak Was przecież wychowała i ogłupiła telewizja serwując Wam, od rana do wieczora, na
prawie wszystkich kanałach, te szmirowate seriale i romantyczne wyciskacze łez dla łatwych do „urobienia”,
nieracjonalnych, niemających własnego zdania, leniwych i płytkich duchowo kobiet. Czy, Wy - Kobiety,
naprawdę nie zauważyłyście, iż (czekając wiecznie i wzdychając do romantycznego księcia z bajki)
niszczycie własne rodziny i małżeństwa, bo przestaje Wam wystarczać mąż, który może i nie jest wodzirejem
na balach, adonisem urody lub samczym typem macho, ale za to jest względem Was cierpliwy, cichy,
spokojny i który myśli tylko o tym, jak zapewnić byt rodzinie? Wy, w swojej głupocie, zaczynacie wtedy
pogardzać takim człowiekiem wytykając mu, że nie jest on rozrywkowy, nie umie tańczyć, nie jest
romantyczny i w ogóle, że jest nudny i przyziemny. O naiwne Niewiasty, zapomniałyście chyba o tym, iż to
właśnie taki mężczyzna jest idealnym dziełem Boga Przedwiecznego - naszego Pana Jedynego i za takiego
męża powinniście właśnie dziękować, z całych Swoich sił i z całego Swojego serca, Bogu Ojcu
Wszechmogącemu - Stwórcy całego rodzaju ludzkiego, bo w przeciwnym razie, tj. gdyby przyszło Wam żyć
z romantycznym trutniem, który cały czas będzie Was zabawiał i adorował, dawał Wam nieustannie kwiaty i
zapraszał do restauracji oraz na tańce, ale będzie miał gdzieś obowiązki rodzinny i społeczne, doprowadzicie
tylko do tego, że i Wy złapiecie się na lep takiego pustego, udawanego oraz próżniaczego życia i zapomnicie
o podstawowych, a zarazem najważniejszych, obowiązkach żony i matki, a wtedy razem z romantycznym
trutniem wylądujecie tam, gdzie Wasze miejsce, czyli na nigdy niekończącej się dyskotece u szatana. I
dopiero wtedy zobaczycie, jak będziecie tam skakać i wywijać taneczne figury, gdy niemiłosierny ból będzie
Was wykręcał, na wszystkie możliwe sposoby, ponad granice Waszej wytrzymałości psychicznej i fizycznej.
PS. Romantyzm takich bawidamków i wymuskanych uwodzicieli - królów życia i parkietu kończy się
najczęściej w dniu, w którym zostajecie ich żonami, gdyż wtedy (zazwyczaj) stajecie się ich służącymi, które
oni poniżają i gardzą nimi, a jedyne prawa jakich wtedy nabywacie, to prawo, aby posprzątać, ugotować,
podać piwo, dostać pięścią w twarz, wysłuchać potoku wyzwisk pod Swoim adresem i siedzieć cicho.
Jednocześnie, Wasi niedawni romantycy, z reguły, rozglądają się już za nowym celem swojej adoracji i
swoich erotycznych podbojów, który to „obiekt zalotów” zabawiają tak, jak kiedyś Was zabawiali. Jak
stanowi to, szanowne Panie, stare porzekadło: „Nie wszystko złoto, co się świeci”. Wy - mężczyźni nie
cieszcie się, że „objechałem” tylko kobiety, gdyż Wy również macie sporo „za uszami”, albowiem Wasze
oglądanie pornografii w telewizji i na wszelkie inne sposoby całkowicie wypaczyło Wam obraz roli kobiety
w społeczeństwie, a zwłaszcza w rodzinie. Przez te szmatławe pornole ściągnęliście kobietę z piedestału
czułej matki, statecznej matrony, dobrej gospodyni oraz opiekunki tzw. „ogniska domowego” do roli zwykłej
kochanki / narzędzia służącego do zaspakajania Waszego popędu płciowego i uprawiania seksu na wszelkie
możliwe sposoby, w tym i te, które są całkowicie zakazane przez Boga Ojca Wszechmocnego i Jedynego i są
Mu obrzydliwością, a więc zmuszacie je do praktykowania seksu analnego, oralnego, w trójkątach, z
chwilową zamianą małżonków między parami, seksu grupowego, seksu z zastosowaniem gadżetów
erotycznych, z udziałem zwierząt itd.). Naoglądawszy się tych wyuzdanych i zboczonych filmów
pornograficznych, które pobudzają Waszą chuć i działają na Wasze niskie, pierwotne i atawistyczne
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instynkty, oczekujecie w łóżku (od Swoich żon) różnych wymyślnych pozycji ciała i nienaturalnych jego
układów. Czy Wam naprawdę już odbiło? Uświadomcie sobie wreszcie, że Wasze żony, to nie są cyrkowe
gimnastyczki, które w sposób wręcz ginekologiczny będą się przed Wami naciągać i rozkraczać do granic
swoich możliwości fizycznych i nie są one wyłącznie przedmiotami - obiektami seksualnymi, albowiem
Wasze żony, na pierwszym miejscu, powinny być dla Was matkami Waszych dzieci, bo nadrzędnym, a
zarazem podstawowym celem każdej rodziny jest powołać na ten Świat potomstwo, które później macie
obowiązek wspólnie wychować na Bogobojnych, szlachetnych i prawych ludzi. Tym samym, nie jest tak, jak
znaczna część z Was myśli, w Swojej nadmiernie wybujałej jurności, że podstawowym celem związku jest
parzenie się, jak norki lub króliki. Pamiętajcie - seks ma służyć wyłącznie prokreacji (płodzeniu dzieci), a nie
ciągłemu dogadzaniu sobie bez konsekwencji w postaci potomstwa. Ponadto, oglądanie tego chłamu na
ekranach telewizorów / komputerów / smartphone'ach lub w gazetach (tzw. „świerszczykach”) wpaja Wam
błędne przekonanie, że kobieta powinna być zawsze: ładna, seksowna, szczupła, zadbana, młoda,
wymalowana, opalona, wygolona w miejscach intymnych i gotowa do akcji, a tak, w rzeczywistości, nie jest,
a jeśli już, to nie zawsze tak będzie, gdyż upływającego czasu, hormonów, metabolizmu i genetyki nie da się
oszukać na dłuższą metę. Z kolei, kobiety, które ciężko grzeszą kalając swoje dusze oglądaniem pornografii i
na jej nędznej podstawie wyrabiają sobie mylne zdanie (swój wypaczony światopogląd) na temat aktów
płciowych, naiwnie myślą, iż każdy mężczyzna ma penisa wielkości ogóra szklarniowego i potrafi kochać się
kilka razy pod rząd, a stosunki seksualne w jego wykonaniu trwają całymi kwadransami. Obudźcie się prawdziwy mężczyzna, to nie jest zmutowany w kroku aktor porno z przerośniętymi nienaturalnie
genitaliami i z dublerem, który kręci jeden odcinek filmu przez kilka dni z powtórkami, co skutkuje tym, iż
(na ekranie) wydaje się Wam, że akt płciowy u niego trwa nawet godzinę. Prawdziwy mężczyzna nie jest
także, jak aktorzy porno, nafaszerowany wspomagaczami farmakologicznymi, dzięki którym ma nieustającą
erekcją członka. Kochani, jeśli chcecie żyć zgodnie z Wolą i Prawami Pana Boga Ojca Wszechmogącego i
Jedynego oraz zasłużyć sobie na Raj, to natychmiast zaprzestańcie oglądania szmirowatych telenowel i
kinematografii z gatunku romansu, jak również zaprzestańcie czytania romansideł oraz gapienia się na filmy
i czasopisma pornograficzno - erotyczne, a jeśli macie takie pseudoksiążki, filmy i „świerszczyki” w domu,
to spalcie je w piecu lub zniszczcie, a następnie (połamane i podarte resztki) wywalcie na śmieci, gdyż tam
jest ich miejsce. Macie je zniszczyć w sposób nieodwracalny, aby ktoś nie wygrzebał ich ze śmieci i nie
wykorzystał sam lub żeby nie puścił ich dalej w obieg np. sprzedając na chodniku. Na marginesie dodam, iż
w Niebie nie ma seksualności, a więc nie ma i seksu, a tym samym, nie ma również: łączenia się w
pary/związki, zdrad małżeńskich oraz flirtowania, romansowania i uwodzenia, które tak kochają współcześni
ludzie, a zwłaszcza kobiety, w tym i te, które (o zgrozo) zdążyły zostać już matkami i/lub żonami. Kochani
moi, proszę Was również o to, że jeśli (nawet przypadkiem) „wejdzie” Wam w oczy widok nagich lub
półnagich, ewentualnie roznegliżowanych osób, który to obraz byłby w stanie podziałać na Was erotycznie /
podniecająco np. w postaci przechodnia w skąpym odzieniu, który idzie ulicą w upalny dzień, zdjęcia
celebrytki w przezroczystej kiecce, które ukazuje się na wyświetlaczu podczas przewijania wiadomości w
Internecie, bilbordu z modelką reklamującą bieliznę / kosmetyki, kalendarza w wersji dla mechaników
samochodowych, tj. z nagimi panienkami, dzieła sztuki w postaci tzw. „aktów” itp./itd., to wskazanym jest,
ze skromności, szybko spuścić wzrok i opuścić to miejsce lub szybko przewinąć dalej takie zdjęcia na
monitorze komputera / telefonu i nie delektować się tym widokiem. Należy po prostu, bez zbędnej zwłoki,
uciec od tego obrazu. Z tego też powodu, ludzie, którzy naprawdę kochają Boga Ojca Wszechmogącego,
powinni również zaniechać chodzenia na plażę (nawet taką zwykłą, a nie tylko tę dla naturystów) oraz na
basen, do łaźni, saun i innych miejsc, gdzie można spotkać osobniki obnoszące się ze swoją golizną. Jeśli już
musicie, z jakichś ważnych powodów (np. zawodowych), chodzić do takich miejsc lub oglądać takie obrazy,
bo jesteście np. lekarzami ginekologami, ratownikami wodnymi itp., to przynajmniej nie napawajcie się tym
widokiem i nie rozkoszujcie nim oraz nie snujcie fantazji erotycznych pod jego wpływem. Potraktujcie ten
widok, jak „zło konieczne” i dążcie do tego, aby jak najszybciej się od niego uwolnić. Proszę Was, zróbcie
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to, o co Was pokornie proszę, a zapewniam Was, iż nie pożałujecie swej decyzji, albowiem wielce Wam się
to opłaci – szczerze mówię to Wam.

C. Różne
Wiem, iż obecnie jest to niemodne i wstydzicie się, przed Swoimi znajomymi, a nawet przed obcymi
sobie, tego robić, gdyż „zepsuty Świat” wmówił Wam, że jest to zaściankowe, obciachowe i śmieszne, ale
(dla Waszego dobra) powinniście powrócić do starej tradycji powitań i oddawania szacunku Trójcy
Przenajświętszej, tzn. - przechodząc koło jakiejś figury z Panem Jezusem Chrystusem i/lub Matką Boską
powinniście, z szacunku dla Pana Boga Ojca Wszechmogącego i Jedynego, pochylić na chwilkę (z pokorą)
głowę i przeżegnać się (uczynić znak Krzyża Świętego) oraz powinniście powiedzieć wtedy (w myślach,
szeptem lub na głos): „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu - jak było na początku, teraz i zawsze i
na wieki, wieków – amen” i/lub „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki, wieków – amen” i/lub
„Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki, wieków – amen” i/lub
„Zdrowaś Maryjo Łaski Pełna, Pan z Tobą ....”. Z kolei, wchodząc do czyjegoś domu lub witając się z kimś
również powinniście powiedzieć: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, zamiast (nic nieznaczącego
lewicowego i postrewolucyjnego) „dzień dobry”. Gdy będziecie natomiast odpowiadać na takie pobożne
powitanie, to powinniście powiedzieć: „Na wieki, wieków – amen”. Pamiętajcie bowiem Słowa Pana Jezusa
Chrystusa, które zostały przytoczone w Ewangelii wg Św. Mateusza (10.32-33) i które brzmią: „Do każdego
więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, Który jest w
niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, Który jest w niebie”.
Nawiązując do wcześniej już poruszonego tematu, tj. dotyczącego tego, iż wszystkie urządzenia, które
mają czip (np. nowe dowody osobiste, które w Polsce będą wydawane od przełomu lat 2018/2019, telefony
komórkowe, smartphon’y, karty bankomatowe, karty miejskie ZTM/MZK, nowe paszporty itp.) i/lub pasek
magnetyczny, są w stałej interakcji z elektronicznymi czytnikami (robią to automatycznie i permanentnie bez
Waszej wiedzy i zgody), a tym samym, cały czas Was śledzą i kontrolują, to powiem Wam, że wystarczy taką
kartę z czipem lub urządzenie, które go zawiera, ewentualnie wszczepiony w ramię czip (znak bestii) owinąć
szczelnie, ze 2 razy, zwykłą, aluminiową folią kuchenną, a takie szatańskie złomsto czipowe stanie się
„niewidoczne” dla elektronicznych systemów nadzorczo – lokalizacyjnych używanych przez nowych
esesmanów z rządu NWO i dla ich globalnego systemu kontroli / zniewolenia ludzkości (dla Biblijnej bestii).
Sami przeprowadźcie taki eksperyment, a będziecie wiedzieć wtedy (z autopsji), że to działa, tj. obwińcie
dokładnie Swój telefon komórkowy w folię aluminiową (w pazłotko), tak, jak czekoladę, a następnie z
innego telefonu zadzwońcie do Siebie. Zobaczycie, że nie uda się Wam to, gdyż sieć GSM / LTE, a
niebawem 5G nie będzie w stanie zlokalizować / namierzyć Waszego telefonu, a tym samym, i jego
użytkownika, co będzie skutkować tym, iż staniecie się niewidoczni dla tego, kto kontroluje globalny system
elektroniczny. Jeśli więc, w podobny sposób (owinięte w folię aluminiową), będziecie nosić wszystkie karty
czipowe i magnetyczne oraz urządzenia elektroniczne / cyfrowe, to znacznie utrudnicie lucyferiańskiemu
systemowi (elektronicznej bestii) namierzanie, kontrolowanie i szpiegowanie Was, a to może uratować Wam
życie, jeśli słudzy totalitarnego i belzebubiego systemu zła będą chcieli zlokalizować Wasze miejsce
pobytu/ukrycia, aby dopaść Was oraz Wasze Rodziny, a następnie Was wszystkich wyeliminować poprzez
np. zabicie Was lub wysłanie do obozów koncentracyjnych. Zalecam Wam również (na polu walki
duchowej) zmianę PIN-ów wszystkich swoich kart czipowo – magnetycznych (z bankomatową i
kredytową na czele), co możecie zrobić sami w większości bankomatów, które mają taką funkcję lub
osobiście w placówkach bankowych oraz zmianę wszystkich kodów dostępowych i odblokowujących do
urządzeń elektronicznych (dotyczy to zwłaszcza telefonów komórkowych) na numer/kod PIN: 3777,
albowiem są to po trzykroć trzy siódemki, które są sztandarowym znakiem rozpoznawczym i liczbą
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Boga Ojca Wszechmogącego Najwyższego i Jedynego. Osobiście podejrzewam, że „bestia” (masoński
system elektronicznej kontroli nad ludzkością) z pełną mocą wystartuje, a więc ujawni się, w roku 2017 (w
rocznicę 300-lecia utworzenia masonerii). Tym samy, już od dzisiaj, jeśli nie chcecie zaprzestać noszenia
tych czipowych śmieci – szatańskich wynalazków, noście je przynajmniej (dla własnego bezpieczeństwa)
okręcone w folię aluminiową, a wyjmujcie je z niej tylko na sekundę, gdy będziecie ich musieli użyć.
Ideałem (zgodnym z Wolą Boga Ojca Wszechmogącego i Najwyższego) byłoby, abyście w ogóle i
absolutnie nigdy nie posiadali, nie nosili i nie używali żadnych (powtarzam żadnych) przedmiotów,
które mają czip oraz żadnych czipowych implantów (wszczepów) podskórnych i naskórnych oraz
żadnych kart, które posiadają pasek magnetyczny i/lub czipowy, gdyż za posiadanie i korzystanie z
tych technokratycznych atrybutów belzebuba (znaków bestii) jest jednoznaczne z oddawaniem mu
hołdu, a to (zgodnie z przestrogą Św. Jana, która została zawarta w Piśmie Świętym Nowego
Testamentu) oznacza tylko jedno, a mianowicie to, że skończycie w piekle i pozostaniecie tam na
zawsze i nic Was już nie uratuje od, niewyobrażalnego wręcz w swej okropności, cierpienia wiecznego
– jeśli nie wierzycie, to przytoczę Wam fragment z Biblii, który o tym „mówi” (Objawienie Św. Jana
14.9-12): ”A inny anioł, trzeci, podążał za nimi, mówiąc donośnym głosem: „Jeżeli ktoś oddaje cześć
bestii i jej wizerunkowi i przyjmuje znamię na swe czoło lub na swą rękę, to będzie też pił wino gniewu
Bożego, które jest wlane bez rozcieńczania do kielicha jego srogiego gniewu, i na pewno będzie ogniem
i siarką męczony wobec świętych aniołów i wobec Baranka. I dym ich męczarni wznosi się na wieki
wieków, a nie mają odpoczynku we dnie i w nocy ci, którzy oddają cześć bestii i jej wizerunkowi, oraz
każdy, kto przyjmuje znamię jej imienia. Tutaj ma znaczenie wytrwałość świętych, tych, którzy
zachowują przykazania Boga i wiarę w Jezusa”.
Pisałem Wam już wcześniej, iż szatan i jego ludzkie sługi, ze szczególną pasją i zacietrzewieniem, walczą
z Religią Chrześcijańską, a nie robią większych problemów innym światowym religiom i o tym, że dzieje się
tak dlatego, iż te wszystkie inne religie (za wyjątkiem Religii Mojżeszowej) są „dziećmi” samego lucyfera,
gdyż to on sam je tworzył lub były one tworzone dla niego i jego demonów przez posłusznych im ludzi. Tak,
to prawda i podtrzymuję to stanowisko z całą odpowiedzialnością swoich słów. Dodam do tego tylko jeszcze
i to, że nawet wśród Religii Chrześcijańskich są takie, które szatan toleruje i oszczędza je, a przynajmniej
zbytnio się nad nimi nie pastwi, a robi to z tej przyczyny, iż oddają mu one (np. Świadkowie Jehowa,
szerokorozumiani protestanci i inni) wielką przysługę, która polega na tym, że religie te nie uznają Matki
Bożej za Świętą i sprowadzają Cudowną Matkę naszego Zbawiciela do roli zwykłej niewiasty, która nie ma
żadnego wpływu na nasze ocalenia. Belzebuba cieszy to bardzo, iż religie te minimalizują rolę i pozycję
Matki Bożej, gdyż on doskonale wie, że jest całkowicie odwrotnie i Przenajświętsza Panienka może
wyprosić u Pana Boga Ojca Wszechmogącego i Jedynego oraz u Swojego Boskiego Syna, co tylko
zapragnie, a tym samym, może Ona nawet ocalić dusze największych grzeszników. Nie na darmo mówi się
przecież, że Różaniec Święty, po Mszy Świętej, jest najsilniejszą bronią służącą do walki z lucyferem.
Belzebub boi się Matki Bożej wręcz panicznie i cieszy go to, że (za sprawą np. zielonoświątkowców,
baptystów, luteranów, kalwinów, prezbiterian, anglikanów, metodystów i innych protestantów) ludzie
przestają prosić Matkę Bożą o wstawiennictwo, za nimi, u Pana Boga Ojca Wszechmogącego i Jedynego
oraz u Pana Jezusa Chrystusa. Wy, moi Ukochani, pamiętajcie jednak zawsze, że Matka Boża ma WIELKĄ
MOC, bo czyż Jej Syn, jak każdy dobry syn, nie usłucha próśb swojej matki? - Pewnie, że usłucha i jeśli Jego
Święta Matka poprosi naszego Zbawiciela, a Swojego Boskiego Syna, aby wybaczył On winy najgorszemu
grzesznikowi, to On spełni Jej prośbę i jestem wręcz o tym święcie przekonany, a więc proście często, bardzo
często Maryję - Matkę Przenajświętszą o pomoc, wstawiennictwo i opiekę nad Wami, Waszymi Rodzinami,
Waszymi Zmarłymi i całą naszą Ojczyzną, a nawet nad całym Światem. Proszę Was o to, pokornie Was
proszę.
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D. Modlitwa, czy wiara, a może to i to?
Jeszcze kilka zdań na temat znaczenia modlitwy. Niektórzy ludzie myślą, iż wystarczy wierzyć w
Boga i być dobrym oraz ofiarnym człowiekiem, a zdobędzie się „klucze” do Królestwa Niebieskiego. Nie do
końca jest to jednak prawda, gdyż żeby osiągnąć „bramy” Raju trzeba się także modlić i to nawet sporo.
Niemniej jednak, w tym swoim oddaniu się modlitwie nie wolno Wam popadać w skrajność i/lub obsesję,
gdyż wszelkie „przegięcia”, niezależnie, w którą stronę są robione, są, co do zasady, złe i nijak się mają do
„zdrowej” pobożności i arystotelesowskiego optimum zwanego „złotym środkiem”. Innymi słowy, módlcie
się dużo i regularnie, ale nigdy nie wolno Wam tego robić kosztem obowiązków szkolnych, zawodowych i
zobowiązań względem współbraci, a zwłaszcza kosztem obowiązków wzglądem rodziny. Cóżby byli
bowiem z Was za dobrzy ludzie, gdybyście (np. mając zatrudnienie i rodzinę na utrzymaniu) całymi
godzinami modlili się, jak opętani, a Wasze dzieci chodziłyby brudne i głodne oraz cierpiałyby skrajną nędzę,
bo Wy niemielibyście czasu chodzić do pracy i zarabiać na ich utrzymanie, bo byście się obsesyjnie i
nieustannie modlili, modlili i tylko modlili? – odpowiedzcie mi, proszę. Pamiętajcie więc o tym, że jeśli jakiś
wewnętrzny głos lub tchnienie, impuls, ewentualnie jakaś zjawa nakażą Wam modlić się do upadłego, bez
wytchnienia i do utraty zmysłów - do szaleństwa, kosztem tzw. „obowiązków stanu”, Waszego zdrowia
(psychicznego i fizycznego), jak również kosztem czasu, jaki macie obowiązek przeznaczyć swojej rodzinie,
którą ponadto macie na utrzymaniu, to taki rozkaz, prośba lub sugestia pochodzić będą od złośliwego i
okrutnego szatana, a nie od dobrego, litościwego i wyrozumiałego Boga, Który Jest waszym Ojcem
Niebieskim. Wszystko winno być robione z umiarem i z zachowaniem „Boskich Proporcji” oraz w myśl
Słów Pana Jezusa Chrystusa, Który mówił, aby oddać Bogu to, co boskie, a cezarowi to, co cesarskie.
Reasumując, co dla Boga i duszy, to dla Boga i duszy, a co dla ciała i ziemskiej egzystencji, to dla ciała i
ziemskiej egzystencji.
Teraz słów kilka do tych z Was, którzy uważają, że nie potrafią się modlić, że nie czują modlitwy,
modlą się z obowiązku i przyzwyczajenia, a nie z miłości do Boga oraz nie potrafią się na niej skupić i
generalnie uważają, iż modlitwa w ich wykonaniu jest mierna oraz byle jaka i zamiast upraszać Łaski w
Niebie obraża tylko Majestat Trójcy Przenajświętszej. Kochani, jeśli przeczuwacie lub nawet jesteście pewni
tego, że Wasze modlitwy właśnie takie ułomne są, to, po pierwsze, zawsze starajcie się, siłą swojej woli,
pracować nad poprawieniem ich jakości oraz przynajmniej starajcie się wkładać w nie więcej serca i
koncentrować / skupiać się na nich poprzez natychmiastowe karcenie siebie samych, w myślach, w
momentach, gdy zaczynacie zbaczać na inne tematy niż odmawiana przez Was modlitwa, które najczęściej
dotoczą problemów dnia codziennego i banalnych trosk, a następnie, natychmiast powracajcie do słów
modlitwy i kontynuujcie ją dalej z jednoczesnym koncentrowaniem swojej uwagi na treści tejże modlitwy i
znaczeniu jej słów. Po drugie, zawsze proście, po ich odmówieniu, Matkę Bożą – Przenajświętszą Panienkę
Maryję o ich oczyszczenie i wzmocnienie siły ich działania. Niemniej jednak, możecie, a nawet
powinniście, tak postępować również względem wszystkich innych Waszych modlitw, tj. nawet tych, które
uważacie za prawidłowo odmówione i co do jakości których nie macie jakichś większych lub nawet żadnych
zastrzeżeń - (uważajcie jednak, gdyż samozachwyt nad jakością swojej modlitwy jest grzechem pychy).
Prosić Matkę Bożą o oczyszczenie i wzmocnienie siły działania każdej swojej modlitwy należy zaraz po
jej odmówieniu lub na jej wstępie, tj. bezpośrednio przed przystąpieniem do odmawiania modlitwy. I
pamiętajcie, jeszcze raz to podkreślę, że postępować tak należy zwłaszcza, a nawet obligatoryjnie, w
stosunku do wszystkich modlitw odmawianych: w rozproszeniu, bez skupienia, ze zwykłego obowiązku, bez
włożonego w to serca, krótko i po tzw. „łepkach”, byle jak, w pośpiechu, w niegodnej pozycji ciała, szybko
oraz bez wiary, miłości i przekonania. Jednocześnie, proszę Was pokornie, aby każdy z Was, kto nie ma
jakiejś pilnej, osobistej, konkretnej i ważnej dla siebie potrzeby wstawienniczej, o którą chciałby się modlić,
oddał / ofiarował wszystkie swoje modlitwy Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu za
pośrednictwem Przeczystego i Niepokalanego Serca Matki Bożej - Przenajświętszej Panienki Maryi
oraz w Jej, a nie własnych, intencjach. Jednocześnie, proszę Was uniżenie, nie zapominajcie przy tym
str. 123

nigdy oraz w żadnych innych okolicznościach o poproszeniu Matki Bożej o oczyszczenie i wzmocnienie
siły działania tych modlitw.

E. Zgubny wpływ tańca na duszę oraz na wierność małżeńską
Chciałbym Was, o Najdrożsi, ostrzec również przed wszelkiego rodzaju tańcami i to niezależnie od
tego, czy są to tańce klasyczne, nowoczesne, czy też, gorące i ociekające seksem oraz golizną, tańce
latynoamerykańskie i kankany rodem z francuskich burdeli. Wy, nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak
te „wygibasy” i „przytulańce” wpływają destrukcyjnie na Wasze ciała, a zwłaszcza na Wasze dusze. Ale do
rzeczy, taniec jest pewnego rodzaju formą pląsów obrzędowych i często bywa wprost lub nawiązuje
pośrednio do pogańskich tańców rytualnych, którymi oddaje się hołd demonom, które są upadłymi aniołami i
fałszywymi ziemskimi bóstwami różnych religii. Taniec może również, tak mocno, „ponieść” tancerza, iż ten
jest w stanie „odlecieć” w odmienny stan świadomości i utracić kontakt z rzeczywistością (vide: indiańskie
tańce plemienne, czy współczesne dzikie tańce typu pogo, techno itd.). Jak zapewne wiecie z Biblii, taniec
był także zapłatą za głowę (w sensie dosłownym) Św. Jana Chrzciciela, która została odcięta od tułowia i
podana na metalowej tacy, gdyż takiego wynagrodzenia zażądała, za swoje erotyczne wiginańce, córka
Herodiady. Taniec, oprócz negatywnego wpływu na życie religijne i duchowość człowieka, ma także zgubny
wpływ na życie społeczne i rodzinne, gdyż najczęściej prowadzi do wyuzdania seksualnego, przedwczesnego
ujawnienia się popędu płciowego i marnowania czasu, który dałoby się spożytkować inaczej, na coś
pożytecznego, tj. na ważne aspekty życia codziennego i rozwoju religijnego, duchowego oraz
intelektualnego. Taniec może być również przyczyną zdrad małżeńskich i grzesznych fantazji erotycznocielesnych na temat „partnera”, z którym się tańczy, a ponadto, a zarazem najważniejsze, wstrętnym jest w
oczach Nieba fakt, iż ludzie świadomie, celowo i z przyjemnością dają się obściskiwać i obmacywać, w
trakcie tańca, nawet obcym, przypadkowym i jednorazowym „partnerom z parkietu”. Wszelki taniec, który
nie jest tańcem solo, jest więc formą „ocieractwa” Mając na uwadze powyższe, wiedzcie o tym, że każda
skromna kobieta i każdy skromny mężczyzna, którzy szanują swoją godność osobistą i własną duchowość,
unikają wszelkiej tanecznej okazji, a tym samym, unikają sposobności do zgrzeszenia. Taniec, w którym
kładzie się główny nacisk na aspekt erotyczno – cielesny, podoba się tylko pozbawionym moralności,
rozpustnym, ograniczonym do przyziemnych uciech, pożądliwym i złym demonom - zwykłym pogańskim
bożkom. Tym samym, siłą rzeczy, nie może on, w żaden sposób, podobać się Prawdziwemu Wiecznemu i
Jedynemu Bogu, Jakim Jest Nasz Wszechmocny Ojciec Niebieski, gdyż On ceni Sobie: spokój, ciszę,
powagę, zadumę, miłosierdzie, dobro, sprawiedliwość, prawdę, umiar i wszelkie inne cnoty. I tyle w temacie.
Jeśli więc jesteś prostym i ograniczonym duchowo oraz intelektualnie, do poziomu pożądliwości ciała,
człowiekiem, to tańcz na swoją zgubę, tańcz niemądra osóbko, nie krępuj się i nie żałuj sobie, ale nie miej
później do nikogo pretensji, że nie zostałeś człowiecze ostrzeżony przed strasznymi konsekwencjami takiego
zachowania i trafiłeś, za swój rozrywkowy sposób życia, na zawsze już, w czeluście piekielne.

F. Duchowa pułapka na temat reinkarnacji
Najdrożsi, chciałbym Was również ostrzec, abyście nigdy nie dali się nabrać na hinduistyczne,
dżińskie, gnostyckie, spirytualne i pitagorejskie wierzenia oraz im podobne bzdury i kłamstwa, którymi
próbuje się Was przekonać do tego, iż rzekomo istnieje coś takiego, jak reinkarnacja i że Wy, po swojej
cielesnej śmierci, zamiast iść (przykładowo oczywiście) do piekła, za karę, że swoją ziemską egzystencję
spędziliście na beztroskim popełnianiu ciężkich grzechów, będziecie mieli daną kolejną szansę, tu na Ziemi,
aby stać się dobrymi ludźmi i w końcu, po którejś tam próbie, którymś tam wcieleniu i którejś tam z kolei
śmierci ciała, dostać się do Królestwa Niebieskiego. Niestety, przykro mi jest to Wam pisać, ale jest to
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nieprawda – wierutna bzdura, którą wymyślił sam szatan, aby Was oszukać i aby Was posiąść już po
zakończeniu pierwszego, a zarazem ostatniego, Waszego ziemskiego żywota. Oszustwo belzebuba, w tym
konkretnym przypadku, polega na tym, iż ludzie, którzy naiwnie wierzą w to, że będą się powielekroć
odradzać w nowych ciałach, po swoich licznych zgonach, na Ziemi, aż do czasu, gdy osiągną wreszcie
oświecenie, kosmiczną mądrość uniwersum, wyżyny rozwoju duchowego i czystość duszy, wpadają w
pułapkę błędnego rozumowania i myślą sobie, iż w rzeczywistości jest tak, jak w grach komputerowych, tzn.
że mogą wielokrotnie podejmować, bez żadnych większych konsekwencji, próby zbawienia się, tracąc przy
okazji kolejne i niewiele znaczące życia, których mają dużą w zapasie lub nawet nieograniczoną ich ilość i że
mają czas, bardzo dużo czasu, na to, aby stać się dobrymi istotami i zasłużyć sobie na Raj, bo za którymś tam
razem, w końcu się jakoś uda (nawet przysłowiowym „rzutem na taśmę”) wejść do Nieba. Tym samym,
ludzie nabrani przez lucyfera, którzy naiwnie wierzą w kolejne swoje odrodzenia na Ziemi i nowe cielesne
powłoki dla swojej duszy, zaczynają traktować swoje życie mniej poważnie i z mniejszym szacunkiem do
niego podchodzą, jako do czegoś „taniego” i bardzo powszechnego, a ponadto, przestają się bać śmierci, jako
ostatecznego kresu swojej egzystencji, a przy okazji, przestają się bać potępienia wiecznego, kary i piekła, a
o to właśnie demonom chodzi. O jakież wielkie będzie zdziwienie i przerażenie takich ludzi, gdy po swojej
śmierci, która zakończy ich pierwsze i mocno grzeszne życie, zamiast otrzymać prawo do kolejnego
narodzenia się w ciele na Ziemi i kolejną reinkarnacyjną szansę na powtórzenie życia w „ziemskiej klasie”
oraz na naprawienie błędów z poprzedniego wcielenia, usłyszą np.: „przykro mi, ale w rzeczywistości, to
miałeś tylko jedno życie, a więc było je szanować oraz wykorzystać dobrze i mądrze, gdyż szansy na jego
powtórkę nie ma, nigdy nie było i nigdy też nie będzie, o czym ci, człowiecze, przecież napisano w Biblii, a
dokładniej, w Piśmie Świętym Nowego Testamentu, w „Liście do Hebrajczyków”, gdzie w wersie 9,27
czytamy: „A jak postanowione ludziom, raz umrzeć, a potem Sąd”. Było więc nie słuchać pogańskich bzdur i
mitów, ezoterycznych urojeń, szamańskich omamów i zwidów oraz kłamliwych przesłań z oszukańczych
objawień z piekła rodem, które były dawane ludziom opętanym przez złe duchy, lecz trzeba było zaczerpnąć
mądrości z czystego i jedynego prawdziwego Źródła Słowa Bożego, jakim jest Ewangelia Naszego Pana –
Jezusa Chrystusa, a bylibyście ocaleni, wy - potomkowie Adama i Ewy”. Na zakończenie tego wątku, dam
Wam, moi Kochani, do myślenia, a mianowicie, przyjrzyjcie się proszę wizerunkom (np. w Internecie)
bożków z panteonu religii Dalekiego Wschodu, gdzie fałszywa wiara w reinkarnację jest powszechna i
obowiązująca, i zwróćcie uwagę na to, iż ich wygląd, aż nazbyt często, przypomina ludzko-zwierzęcodemoniczne hybrydy, genetyczne krzyżówki ludzi, drapieżnych bestii i/lub dzikich zwierząt, które
zazwyczaj mają ostre kły, długie i szponiaste pazury, rogi, kopyta oraz ogony, a co Wam to przypomina, bo
mi natychmiast przychodzi do głowy obraz diabła - belzebuba i/lub służących mu demonów. Czy, aby na
pewno, jest to przypadek, iż bożki tych fałszywych religii, które rozpowszechniają po Świecie kłamliwy mit
o istnieniu reinkarnacji i wędrówki dusz, przypominają z wyglądu zwykłe demony? – ja myślę, iż
przypadków nie ma, a ich bożki przypominają demony, gdyż po prostu i naprawdę nimi są – i tyle w temacie.
Mając na wadze powyższe, proszę, abyście mocno zakodowali sobie w głowach, iż nie ma czegoś takiego,
jak reinkarnacja, a rzekoma pamięć poprzednich wcieleń i tzw. déjà vu (deżawi), to zwykła hipnoza demona i
spreparowane (fałszywe) wspomnienia, które szatan sam Wam podsunął, zasugerował i zaszczepił w
Waszych umysłach, we śnie i/lub na jawie.

Punkt 47
WAŻNE, naprawdę ważne
Kochani moi, Koronacja Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski, jaka miała miejsce w dniu
19.11.2016r., w Łagiewnikach, w formie zaproponowanej przez obecny Episkopat nie była tym, czego
oczekiwał nasz Zbawiciel od nas – o czym Episkopat Polski doskonale wiedział, gdyż to, jak Ta ceremonia
powinna wyglądać, aby była uznana przez naszego Zbawiciela, zostało Mu przekazane bardzo jasno (w
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sposób, który nie wymagał żadnej interpretacji) już dość dawno temu, bo przed II Wojną Światową, za
pośrednictwem (wkrótce błogosławionej) Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny - mistyczki / prorokini z
Zakonu Sióstr Klarysek w Krakowie. Tym samym ma być ona bezwzględnie powtórzona (i to, jak
najszybciej), ale tym razem ma zostać dokonana w sposób prawidłowy, aby Polska nie ucierpiała nadmiernie
w trakcie nadciągającej szybkimi krokami III Wojny Światowej. Mając na uwadze powyższe i żywiąc
głęboką nadzieję, iż wypełnią się wszystkie proroctwa, które wieszczą, naszej umiłowanej Ojczyźnie,
wielkość i potęgę polityczno - gospodarczą, proszę Was uniżenie o codzienne modlenie się w tej sprawie, tj.
w sprawie rychłej Intronizacji Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski i zamawianie Mszy Świętych w
przedmiotowej intencji oraz o odmawianie, w każdy pierwszy piątek miesiąca, niżej wymienionego „Aktu
poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu”, którego autorem jest Sługa Boży Ksiądz Michał Sopoćko
(Błogosławiony Kościoła Rzymsko – Katolickiego), który był spowiednikiem i kierownikiem duchowym
Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej. Przedmiotowy Akt ofiarował on, tuż przed swoją śmiercią, która
nastąpiła w dniu 15.02.1975 r., swojej bratanicy - siostrze zakonnej Bernadecie Sopoćko, a siostra Bernadeta
przekazała go dalej, tj. dała go swojej przełożonej generalnej.

Akt poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu
Boże Miłosierny - Stwórco Wszechświata - Boże Ojców naszych - Ojcze Przedwieczny! Spójrz
okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego. W
poczuciu naszej nędzy - z nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia i prosimy o łaskę
przebaczenia za grzechy naszego Narodu.
W tej chwili wpatrzeni oczyma dusz naszych w Twój Święty Majestat padamy na kolana, wyznając w
pokorze, żeśmy prochem i nicością, a grzechy nasze bez liczby.
Za wszystkie łaski i dary Twoje, Boże Miłosierny, myśmy Ci zapłacili zdradą Twych Świętych
Przykazań, zdeptaniem Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa.
Tak, Ojcze nasz, zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy! Ale ponieważ objawiłeś nam, o Boże, że Miłosierdzie
Twoje nie zna granic, przeto wołamy z ufnością: Jezusie Miłosierny, Zbawicielu nasz - Miłosierdzia...
Miłosierdzia... Miłosierdzia... Miłosierdzia nad Narodem naszym! W pokorze serca naszego - Twemu Sercu
oddajemy na zawsze wszystkie polskie rodziny - młodzież polską - naszą ukochaną Ojczyznę. O dobry Panie
Boże, Ojcze nasz, Jezusie Chrystusie Odkupicielu i Bracie nasz, miej Miłosierdzie nad naszą Ojczyzną, naszą
nędzą. Twego Miłosierdzia wzywamy, bo Ono jest jedyną nadzieją naszą. Twemu Miłosierdziu polecamy i
poświęcamy nasz biedny Naród, skłócony nienawiścią Kaina i pychą szatana. Daj nam proszącym łaskę,
byśmy zrozumieli swe posłannictwo w dziejach, byśmy poprawili się z grzechów, byśmy z całym
przekonaniem i w duchu szczerości praktykowali Twoje i Kościoła Twego przykazania!
Daj moc ducha polskim rodzicom w misji rodzicielskiej i wychowawczej. Daj młodzieży polskiej
całą głębię wiary naszych praojców. Dokonując tego aktu poświęcenia i oddania Twemu Miłosierdziu,
wołamy: Boże, daj Ojczyźnie naszej i Światu całemu tak upragniony pokój - pokój w duszy i sercach - pokój
między wszystkimi narodami.
O Jezusie Chrystusie, w dzień przyjścia Twego nie bądź nam Sędzią, ale Ojcem Miłosierdzia.
(Wszyscy powtarzają). Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie! (trzy razy) Jezusie Chrystusie, ufam Tobie! (trzy
razy).

Egzorcyzm nad Polską i Światem
Jednocześnie proszę Was pokornie o jak najczęstsze odmawianie niżej wymienionego egzorcyzmu,
gdyż każdorazowe jego odmówienie spowoduje strącenie do czeluści piekielnych 50.000 demonów. Oto
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wielki dar od Boga, który został przekazany za pośrednictwem Świętego Michała Archanioła. Za sprawą
niniejszego egzorcyzmu moce piekielne będą drżały, albowiem wielka rzesza złych duchów będzie musiała
być strącona do czeluści piekielnych. To spowoduje wielkie uwolnienie w całym Polskim Narodzie i w wielu
miejscach na całym świecie. A oto słowa przedmiotowej modlitwy - egzorcyzmu:
„Boże w Trójcy Świętej Jedyny, błagam Cię i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi,
Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na
polskiej ziemi i całym świecie. Odwołujemy się do zasług Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Jego
Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran, Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień
poniesionych podczas Męki i przez całe Życie Pana Naszego i Zbawcy. Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij
Swoich Aniołów, aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych, aby na polskiej ziemi i na całym świecie
nastało Boże Królestwo. Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce, aby nasz Naród i wszystkie
narody całego świata mogły doświadczyć Bożego pokoju. Nasza Pani i Królowo, błagamy Cię gorąco poślij
swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych, wszystkie te złe duchy, które mają być strącone. A Ty
Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła, aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć.
Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie, aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych. Użyj całej
Swej mocy, aby pokonać lucyfera i jego aniołów, którzy się sprzeciwili Woli Bożej i teraz chcą niszczyć
dusze ludzkie. Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę, a nam wyproś łaskę pokoju i Bożej Miłości abyśmy
podążali za Chrystusem do Królestwa Niebieskiego. Amen.”

Punkt 48
Proroctwo zawarte w Liście do Rzymian Św. Pawła Apostoła
Biblijne (List do Rzymian Św. Pawła Apostoła, wersy: 22-28) proroctwo dotyczące (mającej miejsce
w naszych czasach) bluźnierczej zamiany Kultu Boga Jedynego na pogański kult pachamamy, czyli kult
matki natury – vide: „synod amazoński”, jak również na ateistyczny kult przyrody, tj. kult roślin i zwierząt
oraz na kult ekologii wyrażający się nadmierną troską o klimat i środowisko naturalne – vide: Greta
Thunberg ze Szwecji i skrajnie lewackie ugrupowania polityczne tzw. „zielonych”, a ponadto zapowiedź
Kary Bożej przewidzianej za te odstępstwa w postaci: odebrania ludziom rozumu i wydania ich na pastwę
homoseksualizmu, LGBT i innych zboczeń seksualnych, za które to grzechy grozi śmierć i piekło – cytuję:
„Podając się za mądrych stali się głupimi. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy
śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania
ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni
w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na
wieki. Amen. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich
przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne
współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na
samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe
poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi” –
koniec cytatu.
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Punkt 49
Uzupełnienie wątku Świątyni Boga – czyli III Świątyni Salomona w Jerozolimie lub Bazyliki
Watykańskiej, gdzie ma zasiąść antychryst w czasach końca
Kochani, wcześniej wielokrotnie Wam pisałem (interpretując Pismo Święte Nowego Testamentu po
swojemu, a więc w sposób daleki od doskonałości), iż antychryst, czyli „człowiek grzechu” / „syn zatracenia”
zasiądzie w Świątyni Boga, która będzie budowlą – budynkiem z cegieł, desek oraz kamieni, a tymczasem
może to nie o taką świątynię chodziło Św. Pawłowi Apostołowi w 2 Liście do Tesaloniczan (r. 2, w. 3-4), gdy
pisał: „Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw
odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko,
co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest
Bogiem”. Im dłużej się bowiem nad tym wszystkim zastanawiam, tym mocniej dochodzę do przekonania, iż
intensywne działania, jakie obecnie podejmują syjoniści na arenie międzynarodowej, aby odbudować III
Świątynię Salomona, mogą być tylko zwykłą „podpuchą” dla gojów – czyli nas. My przez nich czekamy
bowiem na ten konkretny znak, to jest spodziewamy się, iż pojawi się globalny dyktator (oczekiwany przez
nich mesjasz, a dla nas antychryst), który w sposób fizyczny będzie rządził z Jerozolimy lub, co jest mniej
prawdopodobne, ale nie można tego wykluczyć, z Watykanu, gdy tymczasem może chodzić o nasze ciała –
ludzkie ciała, jako o Świątynie Boga. Przecież nie raz określano je tak w Biblii – vide: Ewangelia wg Św.
Jana (2, 19-22), gdzie czytamy: „Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach
wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją
wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał,
przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus” lub 1
List do Koryntian (3, 16-17), w którym z kolei czytamy: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch
Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a
wy nią jesteście”. Tym samym, nie mogę wykluczyć, iż współcześni Żydzi bawią się nami i nas wiodą na
manowce, przez co my – Chrześcijanie czekamy na znak rozpoznawczy początku czasów ostatecznych, to
jest na kogoś kto będzie w sposób fizyczny i dosłowny zasiadał w (mającej być rzekomo niebawem
odbudowanej) Świątyni Salomona lub na Tronie Piotrowym w Watykanie i będzie w sposób dyktatorski
panował nad całym lub prawie całym światem. Takiego kogoś z miejsca rozpoznamy i rozszyfrujemy jako
antychrysta. I aczkolwiek nie mogę wykluczyć takiej opcji, iż antychryst naprawdę będzie rządził z w/w.
miejsc wybudowanych z kamienia, desek i cegieł, to możliwym jest również i to, że zwrot: „zasiądzie w
Świątyni Boga” jest przenośnią i oznacza tyle, iż antychryst zasiądzie w naszych ciałach, sercach, duszach i
umysłach, tj. przekupi nas swoimi demonicznymi darami, socjalnymi profitami (powszechnymi dopłatami dla
niemalże wszystkich i na wszystko, pokaźnymi rentami, wysokimi emeryturami, wszelkiego rodzaju zasiłkami,
dodatkowymi urlopami, przedłużonymi weekendami itp.) oraz pobłażaniem naszym grzechom, nawet tym
najcięższym, tak, iż go z wdzięczności za to wszystko uwielbimy, obdarzymy szacunkiem i pokochamy, a
tym samym posiądzie on nasze myśli, ciała i dusze oraz naszą miłość i nasze uwielbienie. Mając na uwadze
powyższe, nie wiedząc jak będzie w rzeczywistości, a mając do wyboru przynajmniej 3 warianty, gdyż w
trzecim wariancie nasze ciała i umysły zostaną przejęte przez antychrysta poprzez czipizację i to za pomocą
czipów będzie on w nas zasiadał (będzie przy ich pomocy sterował naszymi mózgami i psychiką oraz
kontrolował nasze poczynania i naszą wolą, a tym samym będzie on posiadał nasze dusze), to należy być
wyczulonym na wszystkie z w/w. oznak nadejścia antychrysta, a więc musimy uważać zarówno na tych,
którzy zasiądą fizycznie (jako globalni władcy) w Jerozolimie lub Watykanie, jak i też na tych, którzy będą
chcieli nas zaczipować (np. aby monitorować poprzez czipy rozszerzanie się pandemii choroby zakaźnej), jak
i też na tych, którzy będą przywracać pokój na świecie oraz wprowadzać ekumeniczną miłość między
wszystkimi religiami i usprawiedliwiać wszelkie grzechy, a zwłaszcza rozpustę i homoseksualizm, bez
wzbudzania poczucia winy oraz wszystko będą dawać niemalże za darmo (przywileje, stanowiska,
dodatkowe dni wolne od pracy, wysokie zasiłki dla niechcących pracować oraz inne świadczenia socjalne
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etc.), abyście tylko podporządkowali się (w zamian za to) nowemu systemowi społeczno-politycznogospodarczemu, czyli lucyferiańskiemu Nowemu Porządkowi Świata – NWO, który niektórzy tłumaczą na
Nowy Ład Świata. Uważajcie więc i czuwajcie, gdyż antychryst może się ukrywać na wiele sposobów i
niekoniecznie odbudowanie III Świątyni Salomona będzie (chociaż może być) znakiem rozpoznawczym
rozpoczęcia jego oficjalnego panowania na świecie.

Punkt 50
Zakończenie
Jako epilog niniejszego opracowania, przytoczę Wam, moi kochani Bracia i Siostry, fragment z Biblii
(z Nowego Testamentu), a ścisłej rzecz ujmując z Ewangelii według Świętego Mateusza (24.3-42), aby
uświadomić Wam, iż zapowiedziane przez naszego Zbawiciela „Znaki Czasu” Jego powtórnego przyjścia na
Ziemię właśnie nadeszły oraz, iż wielu z Was, niestety, nie rozpozna tych znaków, tak, jak współcześni
Noemu nie rozpoznali znaków zwiastujących potop (cytuję): „A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do
Niego uczniowie i pytali na osobności: "Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i
końca świata?" Na to Jezus im odpowiedział: "Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie
pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o
wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie
koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a
miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę i
będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu
zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu
fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu.
Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi,
na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie "ohydę spustoszenia", o
której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte - kto czyta, niech rozumie - wtedy ci, którzy będą w
Judei, niech uciekają w góry! Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. A kto będzie
na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni! A
módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk,
jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by
nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. Wtedy jeśliby wam kto powiedział: "Oto tu
jest Mesjasz" albo: "Tam", nie wierzcie! Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać
będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam
przepowiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą: "Oto jest na pustyni", nie chodźcie tam!; "Oto wewnątrz
domu", nie wierzcie! Albowiem, jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie
z przyjściem Syna Człowieczego. Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą. Zaraz też po ucisku owych dni
słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną
wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody
ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle On
swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego
krańca nieba aż do drugiego. A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje
się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko,
wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to
wszystko stanie Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie
wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko Sam Ojciec. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna
Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia,
kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z
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przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie
będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu
Pan wasz przyjdzie” (koniec cytatu).
Tym samym, wracając do wątku technologii obrazów holograficznych „Blue Beam” i technologii
emisji dźwięków oraz innych doznań akustycznych emitowanych przez sługi antychrysta wprost do ludzkich
mózgów za pomocą fal radiowych o różnym spektrum – np. ELF (Extremely Low Frequency) oraz VLF (Very
Low Frequency), to przypominam, że jeśli usłyszycie w sobie wewnętrzny głos podrabianego Boga i ujrzycie
na niebie oraz ziemi znaki towarzyszące przyjściu antychrysta, które będzie się Wam kłamliwie
interpretować, jako znaki przyjścia Prawdziwego Pana Jezusa Chrystusa, i jeśli nastąpi to przed masowym
odstępstwem ludzkości od prawdziwej Wiary Chrześcijańskiej, przed nastaniem „ohydy spustoszenia”
w Kościele, przed ujawnieniem się człowieka zatracenia (antychrysta), który przywróci tzw. fałszywy
pokój na ziemi, pogodzi wszystkie religie oraz zrobi porządek na świecie w zakresie finansów i
ekonomii oraz na całej szeroko pojmowanej płaszczyźnie społecznej, militarnej i zdrowotnej oraz
zasiądzie w Świątyni Boga, to nie patrzcie (przepraszam za wyrażenie) z rozdziawionymi buziami na ten
podniebny cyrk, kosmiczne przedstawienie, gwiezdne show (zwykły film wyświetlanych Wam w technologii
7D, w chmurach i na nieboskłonie, który będzie udawał prawdziwy cud), lecz szybko, natychmiast obwiążcie
sobie głowę aluminiową folią (nie zapominając o zrobieniu w niej maleńkich otworków, które będą służyć do
oddychania i widzenia) i schowajcie się w miejscu, do którego nie docierają fale elektromagnetyczne (np.
tam, gdzie nie mają zasięgu Wasze telefony komórkowe), tj. w głębokich piwnicach pozbawionych okien itp.
Jakkolwiek absurdalnie by to brzmiało i „głupio” wyglądało, to obwinięcie głowy folią aluminiową (nawet
taką zwykłą, jakiej używacie do wypieku ciast i pakowania kanapek), czyli zrobienie sobie tzw. „klatki
Faradaya” i schowanie się w miejscu, do którego nie dociera sygnał telewizyjny, radiowy i telefonii
komórkowej, co do zasady, powinno spowodować odizolowanie Was i odcięcie od (zwodzącego Wasze mózgi
i zmysły) sygnału fali elektromagnetycznej niosącej fałszywe przekazy, tj. emitującej podrobione głosy i
obrazy rzekomego boga oraz fałszywych świętych wprost do Waszych głów. Jeśli (po zastosowaniu
powyższych działań ochronnych) przestaniecie słyszeć głosy rzekomego boga i jego aniołów oraz różnych
świętych i przestaniecie widzieć ich obrazy, to znaczy, iż były to tylko zwidy, halucynacje i omamy – czyli
głosy i obrazy sztucznie wygenerowane przez sługi antychrysta w Waszych mózgach za pomocą technologii,
aby Was oszukać. Prawdziwy Bóg nie potrzebuje bowiem maszyn i elektronicznych urządzeń, aby do Was
przemawiać, a tym samym, jeśli postanowi się Wam ukazać lub do Was przemówić, to zobaczycie i
ususzycie Go nawet wtedy, gdy będziecie schowani we wnętrzu Kuli Ziemskiej lub w najdalszych
zakamarkach Wszechświata i będziecie przyobleczeni w całe tony grubej blachy aluminiowej, a nie tylko
posiadali na swojej głowie cieniutką folię aluminiową. Pamiętajcie o tym zawsze, aby Was nie zwiedziono
oraz po to, abyście mogli odróżniać prawdziwe cuda od cudów fałszywych oraz prawdziwe objawienia od
objawień demoniczno – masońskich.
Z Bożym Błogosławieństwem – Piotr NVS
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