Czas Apokalipsy dobiega końca! Większość ludzkości jest pod władzą Antychrysta,
którego zna, uwielbia i składa mu hołdy. Jak możemy się od niego uwolnić?
Antychryst nie będzie nazywany po imieniu, gdyż wówczas nie miałby zwolenników. Nie będzie odziany ani w czerwone szaty, ani też
nie będzie zionął siarką. Myląco wejdzie na ołtarze Chrystusowe jako wielki nauczyciel ludzkości: nawoływać będzie do pokoju, zjednoczenia wszystkich religii w jedności ekumenicznej. Będzie pisał książki na temat nowej wizji Boga, dopasowanej do nowoczesnego stylu życia
ludzi. Będzie mówił o Chrystusie, że był On największym człowiekiem, jaki kiedykolwiek żył… Zmodernizuje Kościół, zakładając anty-kościół, w którym będą poodwracane misteria Chrystusowe, działające na korzyść szatana, gdyż jako diabeł jest zarazem “błaznem” Boga
i działa przez odwrotność. Wprowadzi czczenie czarnej wszetecznicy, czarnego Króla na wielu ołtarzach. Kościół odwrócony i pozbawiony
Jego Boskiej duchowej zawartości będzie mistycznym ciałem Antychrysta, wymusi poddaństwo wśród wielu prawodawców tego świata,
przez klękanie, składanie mu hołdu i uwielbienia, większość stanie się podległym szatanowi przez demoniczne opętanie umysłu, z czego
ludzkość nie będzie zdawała sobie sprawy.

Wg przepowiedni - w Protokołach Mędrców Syjonu czytamy:
Wpływ kleru gojów
Postaraliśmy się już zdyskredytować duchowieństwo u gojów, w ten sposób uniemożliwić posłannictwo jego, które obecnie mogłoby nam bardzo przeszkadzać. Wpływy duchowieństwa z każdym dniem maleją. Wolność sumienia jest teraz głoszona wszędzie,
a więc lata jedynie dzielą nas od chwili zupełnego upadku chrześcijaństwa. Z sektami i innymi wyznaniami damy sobie radę jeszcze
łatwiej, lecz mówić o tym byłoby przedwcześnie. Klerykalizm i klerykałów ujmiemy w takie karby, żeby ich wpływy zwróciły się
w kierunku odwrotnym do ich ruchu poprzedniego.Kiedy nadejdzie chwila ostatecznego zniszczenia dworu papieskiego, wówczas
palec niewidzialnej ręki wskaże w stronę dworu tego, kiedy zaś narody rzucą się tam, wystąpimy w charakterze obrońców jego, by
nie dopuścić do znacznego upuszczenia krwi. Przy pomocy dywersji tej wedrzemy się do wnętrza tego dworu, którego nie opuścimy,
nie zniszczywszy uprzednio całej jego siły.

Król żydowski jako papież patriarcha
Król żydowski będzie rzeczywistym papieżem całego świata, patriarcha kościoła międzynarodowego. Lecz dopóki nie wychowamy
młodzieży w zasadach nowych wiar przejściowych, a następnie – naszej, nie zaczepimy jawnie kościoła istniejącego, który będziemy zwalczali przez krytykę wywołującą schizmy.

Wolność i wiara
Lecz i wolność mogłaby być nieszkodliwą i istnieć w państwie bez uszczerbku dla pomyślności narodów, gdyby oparta była na
zasadach wiary w Boga, na braterstwie ludzkości, lecz poza obrębem myśli o równości, której przeczą podstawy tworzenia, jakie
ustaliły podległość. Naród posiadający wiarę podobną, byłby rządzony przez rady parafialne i kroczyłyby naprzód spokojnie, kierowany przez swego pasterza duchowego, posłuszny boskiemu podziałowi na ziemi. Oto przyczyna, dla której musimy podkopać wiarę, wyrwać z umysłów gojów zasady bóstwa i ducha, zmieniwszy wszystko przez wyliczenia arytmetyczne i potrzeby materialne.

Drogi do zagarnięcia władzy przez tajne organizacje
W owych czasach, kiedy ludy uważały panujących za przejaw woli boskiej, wówczas ulegały bez szemrania samowładztwu królów, lecz począwszy od chwili, kiedy podsunęliśmy ludom myśli o prawach własnych, zaczęły one uważać panujących za zwykłych śmiertelników. Cechy uświęcania przez wybór boski znikły z czoła królów w oczach ludów, kiedy zaś pozbawiliśmy je wiary w Boga, wówczas władza wyrzuconą była na ulicę wraz z własnością publiczną zagarniętą przez nas.
Prócz tego talent rządzenia masami i osobami przy pomocy zręcznie dobranej teorii i frazeologii, przepisów o współżyciu i wszelkich innych podstępów,
o których goje nie mają pojęcia – należy do celów specyficznych naszej mądrości
administracyjnej, wykształconej na analizie, na takich subtelnościach rozumowania, w których dziedzinie nie mamy konkurentów, tak samo, jak nie mamy ich
w sferze solidarności i układania planów politycznych. Jedynie ich Jezuici mogliby
pod tym względem równać się z nami, lecz potrafiliśmy ich zdyskredytować
w oczach tłumu bezmyślnego, jako organizację jawną, pozostając sami w ukryciu
z naszą organizacją tajną. Zresztą, czyż to dla świata nie jest obojętne, kto będzie
jego władcą: Głowa kościoła katolickiego – czy nasz despota z krwi syjońskiej?
Dla nas, jako dla narodu wybranego, sprawa ta bynajmniej nie jest obojętna.
Wypłynąłem na głębię, nie lękajcie się!
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Masoneria w Watykanie:
Jakie są koleje kreciej działalności żydów i masonów w Kościele?
Po śmierci Jana XXIII papieżem został Paweł VI, który chciał zdemaskować mafię watykańską i Lożę P-2. żydzi
podstawili na jego miejsce sobowtóra, a prawdziwego papieża usunięto, trując jego organizm narkotykami i truciznami tak, że
nie był w stanie przeciwdziałać; co się z nim stało, do dzisiaj nikt nie wie (szczegóły w książce “Królestwo szatana” wyd. Catholic
Publishing).

Sobowtór

Papież Paweł VI

Papież Paweł VI

Sobowtór

Po krótkim czasie umiera Sobowtór i powołany zostaje na Stolicę Piotrową Jan Paweł I, który postanowił rozwikłać sprawę finansową potężnych majętności watykańskich, jakie zostały przekazane w ręce żyda Bernardiego Nogara.
Ten rzekomo nawrócony żyd, kierował tą fortuną jako zwykły bankier, spekulował pieniędzmi na giełdzie, wartościami przemysłowymi lub handlowymi, praniem brudnych pieniędzy, słowem praktykami nielegalnymi i kryminalnymi. „Ich siłą jest mafia,
a potęgą wolnomularstwo”. Loża masońska nazywała się Propaganda -2, a jej wielki mistrz nazywał się Licio Gelli. W ten sposób od
mafii do banku, i od banku do loży. Przedsiębiorstwo watykańskie inflirtowało święty Kościół żydowskimi patronami.
To wówczas przybył w roku 1978, Albino Luciani – z wyboru konklawe kandydat Boga, uczciwy, nieprzekupny, który zadecydował, że w pierwszym rzędzie powinno się zrobić porządek we własnym domu. Bank watykański był denucjowany w prasie,
w dziennikach zawodowych agentów finansowych. Za to został otruty po 33 dniach swego pontyfikatu przez żydowską hierarchię
watykańską.
Kuria przygotowywała przyszłe konklawe. Chcieli papieża kulturalnego, którym jednak mogliby kierować jak kukłą. Takiego o
pochodzeniu żydowskim, jakiego przepowiadają “Protokóły Mędrców Syjonu”. Na taką pozycję został wybrany kardynał Wojtyła,
który pod pozorem czynienia dobra, stał się żydowskim pachołkiem. Jakże dokładnie spełnia się przepowiednia żydo-masonów podczas defilady w Rzymie, że szatan będzie rządził w Watykanie, a Papież będzie mu za sługę. Drukowane jest to w wielu przekazach
na łamach prasy katolickiej, pragniemy przytoczyć jej treść dla pełnego zrozumienia działalności żydo-masońskiej:
“W roku 1917 masoneria uroczyście obchodziła dwusetną rocznicę swego „oficjalnego” istnienia. W wielu miastach na kuli ziemskiej odbywały się zorganizowane pochody antyreligijne, antychrześcijańskie, antykatolickie. Szalejąca wówczas wojna światowa ułatwiła masonom
wywrotową robotę. Nawet w wiecznym mieście podniosła głowę. W tym czasie stanowisko wielkiego mistrza masońskiego piastował dawny
burmistrz Rzymu Ernest Nathan. Ulicami tego miasta przeciągały pochody z różnymi transparentami. Między innymi niesiono czarny
sztandar giordano-burmistrzów, na którym widniał wizerunek Lucyfera depczącego Michała Archanioła. Rozległy się skandowania: „Diabeł będzie rządcą w Watykanie, a papież będzie mu za szwajcara” – czyli za sługę.

W tym czasie przebywał na studiach teologicznych w Rzymie św. O. Maksymilian Maria Kolbe – wówczas jeszcze
jako alumn. Nie z książek dowiedział się brat Maksymilian o judeistyczno-satanistyczno-masońskim zagrożeniu Kościoła. Sam był świadkiem bluźnierczych manifestacji, które rozgrywały się na ulicach Rzymu, na placu św. Piotra. Jeśli Bóg
jest Miłością – myślał przyszły święty – wiadomo, czym wyróżnia się Jego przeciwnik… Wszystkim co dzieli, jątrzy, rozkłada, niszczy – wszystko to nosi stempel szatana.
Stemplem szatana u Papieża jest Jego pastorał z ramionami skierowanymi w dół, jak podaje Świątobliwa
Katarzyna w książce „żywot i Bolesna Męka Jezusa Chrystusa”, Chrystus umarł na krzyżu z ramionami skierowanymi ukośnie w górę, a nie w dół, potwierdza te przekazy wielu mistyków i stygmatyków. A więc sprzeczność, tak jak z odwróconymi ołtarzami po Soborze Watykańskim, z których usunięto relikwie św.
męczenników. Wprowadzono krzyże papieskie z ramionami skierowanymi ukośnie w dół. Opatrzono
sprofanowanym krzyżem: zdjęcia, portrety, pomniki, breloczki, różańce, aby modlitwa wiernych
transmitowana była do “królestwa ciemności” jako energia do działania duchów demonicznych.
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Krzyż Chrystusa

Krzyż papieski

Stopa czarownicy

Znak satanizmu

Świętokradztwo – okropne spełniane przez tego, który zwróci się przeciw Chrystusowi, czyli przez Antychrysta. On
wejdzie do świątyni Boga i zasiądzie na tronie, na ołtarzach, aby go czczono jak Boga. Będzie on chwalić samego siebie,
nazywać się świętym i odwróci, co Bóg ustanowił. Bezprawie przyjdzie mocą szatana, z całą siłą fałszywych cudów i rzekomych zdarzeń niezwykłych, ludzie wpadną w opętanie i uwielbianie Antychrysta, będą wystawiać jego pomniki. Posłuży się on wszelkiego rodzaju złem, zwodzeniem, by nieść szkodę pod pozorem dobra ( III Tes.2,4.9). Abp. Marcin
Le’Febvre przekazuje dla Watykanu “Lucyferyczny Plan Zniszczenia Kościoła”, który został ujawniony w Econe podczas
egzorcyzmów w 1972r. Za co zostaje przez Jana Pawła II ogłoszony schizmatykiem i wydalony ze społeczności Kościoła
rzymsko-katolickiego.

Niektóre punkty “Lucyferycznego Planu Zniszczenia Kościoła” i jego konsekwencje
Pkt 16. Wyeliminować Zakon Mniejszych Egzorcystów wyrzucających diabła. Pracować szczególnie mocno nad
tym, aby zlikwidować egzorcyzmy z chrztu. Ugruntować myśl, przez środki przekazu, że nie ma rzeczywistego diabła.
Mówić, że jest to ewangeliczny sposób ukazywania zła, i że nie może być dobrego opowiadania bez czarnego charakteru.
W następstwie tego ludzie przestaną wierzyć także w Piekło i nie będą się obawiać iść tam.
Ad. 16. Sobór Trydencki poświęca wiele stron w swych aktach przepisom odnośnie sakramentu kapłaństwa. Aż do
reform liturgicznych Drugiego Soboru Watykańskiego, sakrament kapłaństwa składał się z siedmiu święceń: czterech
mniejszych (ostariusza, lektora, egzorcysty, i alkolity) oraz trzech większych (subdiakona, diakona i kapłana). Reformy
DSW, zniosły cztery święcenia mniejsze, stąd też ostatnio wyświęceni kapłani nie posiadają władzy Egzorcysty, czyli
władzy wypędzania szatana z duszy człowieka opętanego, tak jak to czynili kapłani przedsoborowi.
Zreformowana liturgia chrztu świętego obecnie tego nie przewiduje, podczas gdy tradycyjna liturgia udzielania chrztu
świętego zawierała aż pięć egzorcyzmów, zakładając możliwość, że nowonarodzony człowiek może być przed chrztem
“mieszkaniem” złego ducha i dlatego “na wszelki wypadek” aż pięć razy kapłan wyrzucał (wyklinał) szatana z niemowlęcia, zanim przystępował do samego obrzędu chrztu świętego, czyli do włączenia nowego chrześcijanina do Ciała Mistycznego Chrystusa Pana, jakim jest Kościół katolicki. Obecny posoborowy rytuał nie przewiduje takiej sytuacji (ewentualnego opętania niemowlęcia). Efektem tych posunięć jest to, że na świecie zdziczenia młodzieży są skutkiem owych
zmian w liturgii chrztu św. W dziecku rozwija się pierwiastek zła pod wpływami demonicznymi.
Człowiek z zachwaszczoną duszą umiera jako marny duch demoniczny, nie ma dla takiej duszy stworzonego
tunelu, by dusza przeszła w światy duchowe wyższe (płaszczyzny oczyszczania). Takie dusze krążą przy Ziemi, i jako demoniczne, wlewają się w zachwaszczone dusze ludzi aktywnie działających, a takich jest przewaga - 90% jest ogólne opętanie. Np. w kapłana wlała się dusza żeńska, stąd pederastyzm, do innego dusza pederasty, stąd pedofilia, do innego dusza narkomana, stąd pociąg do narkotyków.
Telewizja idealizuje występki, pokazuje krwawe, pełne agresji, przemocy i seksu filmy – a to koduje w nas agresję, przemoc i wzmaga dynamizm seksualny – stąd gwałty i samogwałty. Przez sprofanowanie Ciała Chrystusa
w komunii św., podawanie na stojąco, powoduje wykradanie i handel konsekrowanymi komunikantami – sataniści
kupują i profanują je w czarnych mszach. Wkładają w intymne miejsca kobiety i odbywa się zbiorowy stosunek.
Bóg Ojciec odjął duchową konsekrację Hostii, nie pozwalając dłużej profanować boskości Syna. Ludzie przez
lata przyjmują pusty opłatek, bez duchowej boskości Jezusa, i widać wyraźną zmianę, codzienne Dzienniki TV są
“kronikami kryminalnymi”.
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Pkt 11. Usunąć wszystkie (przekaźniki) relikwie Świętych z ołtarzy, a następnie zastąpić je ołtarzami pogańskimi, które będą używane do składania żywych ofiar w mszach szatańskich.
Anulować prawo kościelne, które mówi, że Msza w kościele może być odprawiana tylko na ołtarzu zawierającym relikwie świętych męczenników i Tabernakulum.
Ad. 11. Chytry sztański sposób pozbycia się “tuneli energetycznych” poprzez relikwie św. męczenników przekazywania
energii Mszy św. i modlitw wiernych dla Kościoła Tryumfującego.
Szatan wie, że człowiek składa się z duszy i ciała. Ciało, jako prochy materialne męczennika, pozostało na Ziemi (w ołtarzu), dusza jest w Niebie, a więc stworzony był kanał transferujący energie modlitw do Nieba. Usunięcie relikwii spowodowało, że energie Mszy św. i modlitw przechwytywane są przez siły szatanistyczno-demoniczne z Kościoła Wspomagająco-Pokutującego (astralnego), który nas otacza.
Jest wiele dowodów na to, że sataniści przychodzą do Kosciołów, aby zasilić się energią modlitewną przewartościowywaną
przez pentagramy szatańskie: odwrócone krzyże z ramionami ukośnie do dołu, (przekaźniki enrgrtyczne) gwiazdy pięcioramienne, emblematy czy pentagramy, rogaczy. Ofiary satanistyczne odprawiane są przez młodzież na grobach cmentarzy
z zabijaniem kotów, psów oraz wykradzionymi hostiami z kościołów, z komunikantami podawanymi na rękę, które używane są na zakończenie mszy szatańskich przy stosunkach płciowych, wkładne w intymne miejsca kobiety.
Na oddźwięk wiernych, aby zaprzestać tego rodzaju praktyk podawania opłatka na rękę, kapłani i biskupi dają przykład Ojca św. że tak właśnie czynił podczas swoich podróży.
Głosy Nieba – Orędzie Matki Bożej z Oławy, które tak zaciekle torpedowane są przez hierarchów: “Nigdy w waszych
Krajach nie będzie dobrze, dopóki Mój Syn w Tabernakulum nie powróci na Centralne Miejsce Ołtarza”.
Głos Rozsądku: Nikt z hierarchów i świeckich nie zdaje sobie sprawy, że drogą do dobrobytu jest powrót Chrystusa
w Tabernakulum na Centralne miejsca w Ołtarzach.
Pkt 6. Zastopować przyjmowanie Komunii na kolanach. Przykazać zakonnicom, aby nie pozwalały dzieciom
trzymać złożonych rąk przed i po Komunii. Mówić im, że Bóg kocha je takie, jakimi są, i że chce je widzieć całkowicie
zrelaksowane.
Ad. 6. Komunia przyjmowana na stojąco jest nieważna:
Z Objawienia Katarzyny Szymon – stygmatyczki XX wieku, z książki o K. Szymon, jej życie i przekazy niebios. S.
Buzyński „Stygmatyczka Katarzyna Szymon”, wyd. Oficyna wydawniczo-poligraficzna „Adam”, W-wa 1992. Książka
sprzedawana jest w wielu Kościołach Katolickich w Polsce:
“W lutym 1973 roku zmarła moja siostra Agnieszka, której ceremonie pogrzebowe odbywały się w kościele w Jastrzębiu
Zdroju. Gdy wierni mieli przyjmować Eucharystię, dwóch księży ustawiło się przed ołtarzem i poczęli rozdawać wiernym podchodzącym dwoma rzędami Komunię Świętą na stojąco, zaś wierni odchodzili jednym rzędem w lewo, a drugim w prawo. żona
moja, św. pamięci Aniela, została tym mocno poruszona, uważając to jako publiczne ubliżanie Panu Jezusowi. Kiedy po niedługim czasie znalazła się z większą grupą ludzi u Katarzyny Szymon – usłyszała skierowany do niej głos Pana Jezusa: „Ty, Matko, masz jedną nieważnie przyjętą Komunię św., która zmarłej nie przyniosła żadnej korzyści, bo przyjęta była na stojąco. Idź
i popraw to, zaś kapłan, który tak postępuje, odpowie za to przede Mną”. Ponieważ żona o wypadku tym mającym miejsce w odległej parafii – nikomu nie mówiła, była zaiste wiadomością tą mocno wstrząśnięta i natychmiast polecenie dodatkowo wykonaAlojzy Pająk
ła”.
Z przekazu Chrystusa z XIII wieku do św. Brygidy w “Tajemnicy Szczęścia”, jeszcze sprzedawanej w przykościelnych
kioskach. W ósmej modlitwie powiedziane jest…
…“O Jezu! Słodyczy serc, niepojęta Dobroci, przez gorzką żółć i ocet, których skosztowałeś na krzyżu z miłości ku nam, spraw byśmy
godnie i z uszanowaniem do Twojej Boskości przyjmowali Twoje Ciało i Twoją bezcenną Krew jako lekarstwo i pociechę naszych dusz, w
czasie ziemskiego pielgrzymowania”.

Powstaje wśród katolików pytanie? Dlaczego Papież publicznie daje przykład podawania Komunii na rękę, a kapłani
go naśladują, skoro autorytet tak robi, więc nie można być bardziej papieskim jak papież. Czy nie jest to przejawem
papieskiego opętania duchowieństwa jako pokusy Antychrysta, sprzecznej z wolą Chrystusa?
Rzadko która parafia w Polsce podaje Komunię św. na klęcząco, w krajach zachodnich od lat nie jest to praktykowane.
Najdziwniejsze jest to, że kapłan czyta w Ewangelii, że … przed Imieniem Jezusa będzie zginało się każde kolano, a za
chwilę Ciało Jego podaje na rękę i na stojąco. To dowodzi opętania duchowieństwa.
W Objawieniach w Oławie Matka Boża błagająco nawołuje: ...”Nie pozwólcie, by profanowano Mego Syna i podawano Komunię na stojąco i na rękę, bo tak też jest już w waszym kraju!”
Kardynał Gulbinowicz, głosi że Objawienia oławskie są od szatana. Gdyby tak było, to znaczy, że szatan się już nawrócił, teraz kolej na paśnych prałatów i tucznych purpuratów.
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Parafie urządzają pielgrzymki na audiencie do Ojca św., w których wierni klękają przed
Papieżem, składając mu hołd i deklarując swoje poddaństwo. Moc działania siły “złego ducha” zaślepia
umysł, zachwaszczona dusza staje się narzędziem szatana.
Pkt 15. Usunąć figury i obrazy Aniołów i świętych. Po co mieć wokoło wizerunki naszych wrogów? Nazywać to
legendą złych czasów. Zastąpić krzyże łacińskie krzyżami papieskimi (szczególnie na różańcach), aby energia modlitwy
wiernych była przewartościowana i zasilała anty-kościół.
Ad. 15. Obrazy i Figury świętych (przekaźniki energetyczne) zastąpiono: tablicami pamiątkowymi z pobytu “ojca
świętego”, obrazami, pomnikami oraz “krzyżami papieskim z ramionami ukośnie skierowanymi do dołu”.
W krzyżach działają energie czterech żywiołów, astralne i boskie, pasywne i aktywne, oraz siły twórcze Wszechświata,
których nie należy lekceważyć. Przez sprofanowanie Krzyża człowiek przekształca się w nieświadome narzędzie sił nieczystych, uruchamiając jednocześnie moce przeciwne do zamierzonych np. podczas odmawiania modlitwy, błogosławieństw krzyżem.
Paradoksalnie; homo peregrinus staje się fałszywym kontynuatorem samej idei zbawienia, wiedzie swą duszę ku siłom
ciemności. Idea sacrum, w której zawiera się odkupicielska ofiara Krwi Chrystusa, ulega zniekształceniu, uniemożliwiając
połączenie duszy ludzkiej z duchowym czystym Uniwersum. Zwycięża pierwiastek lucyferyczny i przeczy Bożej Miłości
oraz mądrości.
Starotestamentowy Deus absconditus, żądający krwawych ofiar, niemiłosierny i oddalony od człowieka, staje się bliższy człowiekowi poprzez Ciało i Krew swego Syna. Chrystus – Deus revelatus – jest posłannikiem miłosierdzia, litości
oraz dobroci. Ofiara Zbawienia dokonuje się poprzez cierpienie, i za jego pośrednictwem, ku Miłości.
Dziwnym wydaje się fakt, że Jan Paweł II beatyfikując Katarzynę Emmerich, nie zwrócił uwagi, na jakim Krzyżu
umarł Chrystus? Sam w swoim pastorale posługuje się krzyżem z ramionami skierowanymi w dół, podobnie jak masoneria i pacyfiści. Przykładem niech będzie p. Jerzy Owsiak, który na swojej koszulce demonstruje się na koncertach
“Woodstock” wśród satanistów z krzyżem odwróconym, lecz pod pozorem dobra zbiera dla “Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy” pieniądze na chore dzieci, także zasilając jarocińskie koncery narkomanów i satanistów.

“PRAWDA NAS WYZWOLI”
„Biada wam Doktorzy i Faryzeusze, obłudnicy, iż jesteście
podobni grobom pobielanym, które z wierzchu zdają się piękne
ludziom, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelkiego
plugactwa. – Także i wy z wierzchu się wprawdzie zdajecie ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudności
i nieprawości” (Mt 23-27,28). Pewnego dnia zobaczycie go
w miejscu świętym, popełniającego okropne świętokradztwo.
Mówił o tym Prorok Daniel. Niech czytelnik postara się zrozumieć (Mat.24,15)
“… Gdy więc ujrzycie brzydotę spustoszenia, która jest opowiedziana przez Daniela proroka, zalegająca miejsce święte, kto czyta,
ten zrozumie.
Wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają na góry; a kto na
dachu, niech nie zstępuje, aby co wziąć z domu swego; a kto na roli,
niech się nie wraca wziąć sukni swojej.
Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni! A módlcie się,
aby ucieczka wasza nie była w zimie albo w szabat.
Albowiem naonczas będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, ani nie będzie. I gdyby owe dni nie były
skrócone, nie byłoby zachowane żadne ciało; ale dla wybranych będą skrócone owe dni.” (Mat.24,15).

Demonstracja Papieża na tronie z odwróconym krzyżem w Izraelu na Górze Objawień
– miejscu świętym w dniu 24 marca 2000r.
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ZNAMIĘ BESTII – 666
“Sześćset sześćdziesiąt sześć” - numeryczna wartość imienia Bestii składa się na tę liczbę”.
Metoda odczytywania wartości liczbowej słów znana jest jako GEMATRIA i stosowana była przez rabinów
do obliczania numerycznej wartości każdej litery, dając sumę tych liczb, jako ekwiwalent imienia. Każda spółgłoska ma
przypisaną sobie określoną wartość liczbową.
Alf jest pierwszą literą rozpoczynającą alfabet, ma wartość 1; Bet = 2; Jod = 10; Pe = 80, itd., aż do ostatniej, którą jest:
Taw, równowarte 400 wartości literowej.
Liczba, będąca sumą wartości spółgłosek danego słowa, jest zarówno symbolicznym wykładnikiem quantum substancji, z jakiego uformowana została monada bytu nazwana danym słowem, tak jak wskazuje ona na ontologiczne związki
tejże monady z innymi, o takiej samej bądź niższej, albo wyższej wartości liczbowej. W podobnej kolejności litery można
podstawiać pod alfabet hebrajski, łaciński, grecki.
“Papieża tak masoneria wywyższa, że oddawana jest jemu cześć boska; klękanie i składanie hołdu jest normalne,
uważany jest zastępcą Boga na ziemi, dlatego papież ukoronowany jest potrójną tiarą jako król trzech światów, Kościoła
pielgrzymującego, wspomagająco-pokutującego i tryumfującego“. Jakie litery znajdują się na papieskiej tiarze i co oznaczają?

“Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech przeliczy liczbę Bestii: liczba to bowiem człowieka;
a liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć” (Apokalipsa 13,18).
VICARIUS FILII DEI, które w języku łacińskim oznaczają zastępcę Syna Bożego; katolicy uważają, że Kościół jest
widzialną organizacją i musi mieć widzialną głowę. Zanim Chrystus wstąpił do Nieba wyznaczył św. Piotra, aby pełnił
rolę jego przedstawiciela… stąd biskup Rzymu, jako głowa Kościoła, otrzymał tytuł “Vicar Chrystusa” (zastępca Chrystusa).

Czy jest jakieś inne imię, które w tych trzech starożytnych językach wzmiankowanych w Biblii: greckim, hebrajskim,
łacińskim (Jan.19,20), określone jest tą samą liczbą?”

Przeliczmy litery szatańskich szóstek! ! !
Papież 6 Stanowisko - funkcja
Ojciec 6 Mówi Chrystus: Nikogo na Ziemi nie nazywajcie ojcem, gdyż jednego macie Ojca, tam w Niebie!
Czy Papież jest ojcem fizycznego ciała człowieka?
Na pewno nie jest ojcem duszy człowieka, gdyż ta dana nam jest od Boga.
Święty 6 Świętość zawsze otrzymuje się po śmierci, poprzedza to beatyfikacja, póżniej kanonizacja!
Kiedy była takowa w przypadku Papieża Jana Pawła II – Świętego Ojca?
= 6 6 6 może dodać jeszcze jedną szatańska szóstkę + Wielki 6 = Antychryst !
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Święty Okultyzm

Sprofanowany Krzyż
Chrystusa

Papież przy wywyższonym wężu
(symbolu szatana) w pozie uwielbienia poddaństwo szatanowi

Nie bójcie się głosić prawdy! Jan Paweł II

Znak Ankh – symbol uwielbienia
bożka RA, zwany
podstępnie krzyżem
Atlantów

„ I ujrzałem bestię wychodzącą z morza, mającą głów siedem
i dziesięć rogów, a na rogach jej dziesięć koron, a na głowach jej
słowa bluźnierstwa. A bestia, którą ujrzałem, podobna była do rysia i nogi jej jako nogi niedźwiedzia, a paszcza jej jako paszcza
lwa. I udzielił jej smok swej siły i władzy wielkiej. I ujrzałem, że
jedna z głów jej była śmiertelnie ranna, a jej rana śmiertelna została uleczona. Cała ziemia w podziwie spoglądała na bestię.
Składano pokłon smokowi, który dał władzę bestii i oddawano
cześć bestii, mówiąc: Któż podobny do bestii, i któż z nią będzie
mógł walczyć. I dano jej usta, wypowiadające wielkie rzeczy
i bluźnierstwa i nadano jej władzę działania na przeciąg czterdziestu dwu miesięcy. I otworzyła usta, aby wygłaszać bluźnierstwa przeciw Bogu, aby bluźnić imieniu Jego, przybytkowi Jego
i tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono jej toczyć walkę ze
świętymi i zwyciężać ich. I nadano jej władzę nad wszystkim pokoleniem i ludem, i językiem, i narodem. A składali jej pokłon
wszyscy mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota Baranka zabitego do założenia świata. Jeśli kto ma
ucho, niechaj słucha” (Ap 13,1-9).
Klękanie przed człowiekiem, jest to zadeklarowanie poddaństwa
(zniewolenie). W Ewangelii Chrystus kuszony przez diabła, aby mu
złożył hołd (pokłon), odpowiada - Bogu będziesz się kłaniał i jemu służył. Dziś żaden kapłan nie wyciąga wniosków z Ewangelii, co dowodzi
opętaniu, w jakim znalazła się cała hierarhia Kościoła Katolickiego
i wielu wielbicieli Antychrysta.

Papież demonstarcyjnie siedzi na tle ciemnego Chrystusa w kolorystyce; czarnej, szarej, brązowej – w tych promieniowaniach
rozwijają się choroby: czarny – demonizmm, rak - promienuje szarością, brąz: - virusy, bakterie odpowiednik systemu odpornościowego.
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Proszę zadać sobie pytanie?
Kto … zlikwidował tabernakula i wyrzucił Chrystusa z centralnego miejsca na Ołtarzach?
kto … wprowadził podawanie Chrystusa w Komunii na stojąco. W Piśmie Świętym wyraźnie powiedziane jest,
że przed Jego Imieniem (wypowiedzeniem) będzie zginało się każde kolano.
Podawanie Chrystusa na stojąco jest profanacją. W Objawieniach oławskich Matka Boża mówi: … Nie pozwólcie, aby
Komunię przyjmowano na stojąco i na rękę, bo tak też już zaczyna być w Waszym Kraju!
kto … zlikwidował Relikwie św. Męczenników z ołtarzy?
Msza św. wg Słów Boga Ojca jest bezowocną, nie przynosi żadnych wartości duchowych, a tylko opętanie!
Relikwie św. Męczenników, to kawałek kości jako materia, dusza męczennika jest w Niebie, a więc relikwie tworzyły
tunel energetyczny, którym energia modlitwy (szczególnie za zmarłych) dostawały się do Kościoła Tryumfującego do
Nieba. Te rzeczy zostały zlikwidowane, i mamy ogólne opętanie – świat demonów (Kościół wspomagająco-pokutującyszatański) daje o sobie znać w każdej dziedzinie życia.
kto … ignoruje przekazy z Nieba “Boga Ojca” o zapowiedzi nadchodzących kataklizmów oczyszczających Ziemię i
Orędzie Zbawienia. Tsunami w Azji - to początek poruszenia żywiołów ziemi.
Trzy razy było to najważniejsze Orędzie wysłane do Watykanu, za każdym razem zignorowane.
Czy wg. wielu przepowiedni musi zginąć 3/4 ludzkości? A przecież jest jeszcze szansa odwrócenia!
kto … wprowadził kult “czarnej madonny” (wszetecznicy)? Matka Boża mówiła przez nieżyjącą już stygmatyczkę Katarzynę Szymon – … Dzieci! – nie nazywajcie Mnie “czarną madonną” – czarnego nazywa się – diabła (czarny charakter).
Ja jestem Waszą Panią Jasonogórską!
kto … trzyma na usługach w Watykanie ponad 100 kardynałów - masonów?. Lista personalna znajduje się w książce pt.
“Kto paktuje z diabłem”: wyd. Katolickie Publikacje, podana przez “Obserwatore Romano”.
kto … posługuje się symboliką szatańską w swoim papieskim pastorale? - Krzyż ze zgiętymi ramionami do dołu. Wg
wiarogodnych przekazów mistycznych, stygmatyczka ubiegłego wieku, Katarzyna Emmerych, podaje, że Chrystus umarł
na Krzyżu z ramionami uniesionymi ukośnie do góry. Takie były krzyże w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Krzyż
rzymski z ramionami prostymi jest dozwolony. Przez odwrotność działają siły ciemności. Nikt nie modli się do sił
ciemności, a świat ducha czerpie energie z naszych modlitw, szczególnie rożańcowych. Przez opętanych księży zostały
wprowadzone anty-różańce z papieskim krzyżem. Krzyż jest przekaźnikiem energetycznym. Modlitwa nieświadomych
wiernych, jest przekazywana do sił ciemności, które z tej przewartościowanej energii, tworzą energię “Ducha zła”, w
której działają dusze pokutująco-błądzące, które przez Msze (bez relikwii męczenników) za dusze pokutującenie nie
zostały przez prawidłowe krzyże na ołtarzach wyeksportowane do płaszczyzn oczyszczania. Przez swoją krecią
działalność byty demoniczne (których nie widzimy) ściągają dusze ludzi do swego królestwa. Np. Dusza zmarłego
pedofila, wchodzi do duszy człowieka żyjącego, stąd wzrost pedofilii, morderstw, zabóstw i wszelkiego rodzaju
przestępczości. Biedny min. Sprawiedliwości – nie wie z kim walczy!
kto … wprowadził “Ekumenizm”? – łączenie wszystkich wiar (nieuznających Trójcy Przenajświętszej, Matki Boga)
w jedną “bahaj religię – Chwała Bogu – jakiemu?” - Świątynię Bahajów odwiedził Papież w Izraelu!
kto … manifestował się w Izraelu na tronie z odwróconym krzyżem!
kto … deklarował swoje poddaństwo przed wężem w Izraelu? wąż zawsze symbolem szatana!
kto … pielgrzymował po świecie i błogosławił wiernych odwrotnością Krzyża, co ściąga kataklizmy na te rejony, Ameryka
Południowa - trzęsienia Ziemi, Polska – powodzie, Izrael wojna żydo-palestyńska.
W Dzienniku Telewizyjnym 16.10.2007r. oraz w prasie,
podano informację iż w ognisku ujrzano postać Jana Pawła II.
W jaki inny sposób mógł się manifestować piekielnik?
Przez to objawienie wskazywał nam drogę, która doprowadziła go do potępienia, gdyż nie realizował drogi Chrystusa, lecz
masońską. Wskazane są w tej sprawie modlitwy nie o kanonizacje, lecz o oczyszczenie jego duszy, gdyż nie wiedział co czyni.
Zezwalał na gloryfikację swojej osoby, (pomniki, nazwy ulic,
nazwy szkół) a zdetronizował Chrystusa.
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Papież Polak jest powołany do ściągnięcia Krolestwa Bożego na Ziemię. wg. słów
Chrystusa: “Ziemia zaklęta jest duchowością czekającą na swoje wyzwolenie”. Głoszony był przez
wieszczów, odrzucał ludzi, których przysyłał do niego Chrystus aby realizować ten Boski Plan, zrealizował
to, co podsunęła mu masoneria watykańska: Lucyferyczny Plan Zniszczenia Kościościoła, choć był mu ten Plan
przedstawiany.

Jakiego to ducha ściągnął Papież w Warszawie w słowach:
“Niech Duch Twój przyjdzie i odnowi Ziemię, tę Ziemię!
Tam nie było powiedziane nic o Duchu Świętym, który jest wymianą
Miłości między Ojcem i Synem.
Czy to, co od tego momentu się dzieje w Polsce:
prostytucja, korupcja, narkomania, złodziejstwo, satanizm i papieskie opętanie!
Zadajmy sobie pytanie: Czy żyjemy w Duchu Świętym czy “Złym Duchu?”
Wg słów Chrystusa - “Po owocach ich poznacie…”(więc poznajmy!)

Jaka jest przyszłość Papieża Antychrysta?
Wg słów Chrystusa - Każdy, kto się wywyższa, poniżonym będzie!
Czy jest jeszcze jakieś miasto w Polsce, w którym nie ma pomnika Papieża,
ulicy Jana Pawła II, Domu nazwanego imieniem Jana Pawła II ?
Pycha jest to nadmierna miłość do samego siebie, czyli zbyt wysokie ocenianie swojej wartości.
Wprowadzenie kultu człowieka, a likwidowanie Kultu Boga jest grzechem luceferycznym ! ! !
Czy jest jeszcze w Polsce jakiś kapłan, biskup, prawodawca, który nie oddawał hołdu bestii?
Nie klękał przed papieżem i nie deklarował tym mu swego poddaństwa?
Zapoznajmy się z tekstami Orędzi Chrystusa o Antychryście naszych czasów!
Wyjątki z książki “Prawdziwe życie w Bogu” przekazu Chrystusa do ludzkości
przez Vasulę Ryden – tom II zeszyt 31, odnośnie Antychrysta naszych czasów!
Mówi Chrystus…O, Moje dziecko, tylu Moich zaślepiły opary szatana! Należący do Mnie buntują się zuchwale i bez
najmniejszego wahania. Brak im szczerości, nie znajduję w nich także świętości. Szukam miłości i nie znajduję jej w nich
wcale. Nie widać sprawiedliwości, a mądrość została zastąpiona deprawującym ich Szaleństwem. Ponieważ ich języki są
obłudne, szemrzą tylko zdradliwie.
Ci buntownicy pozwolili, by Próżność stała się ich koroną, a berłem – przyjęte przez nich nieposłuszeństwo. Nie znajduję w nich żadnego pokoju. Ich sposób myślenia nie jest Moim, zmierzają do klęski i do zrujnowania Mojego Miasta.
O, Kainie! Kainie? Gdzie jest Duch, którym cię obdarzyłem? Czy znowu dążysz do zniszczenia samego siebie? Znałem twoją gwałtowność od dnia twych narodzin. Ponieważ wiedziałeś, że to nie jest dla Mnie niczym nowym, oto przychodzisz w przebraniu, ubrany jako Arcykapłan. Przyodziałeś się w Moje szaty, w złoto i srebro, by ukryć twe ciemne
oblicze, dane ci przez Czarną Bestię.
Nie masz w sobie światła. Włożyłeś na swą odrażającą twarz maskę, aby ukryć swe ohydne oblicze, i aby twój wygląd
mógł zupełnie zmylić nawet Moich Wybranych. Mnie nie może zmylić twoja maska, ponieważ Moje Oczy widzą, że pod
maską baranka ukrywasz ogromne zniszczenie.
Uzbrojony jesteś w Zło aż po zęby! Teraz zmierzasz zdobyć cały świat, zniszczyć maleńskie światło, które jeszcze
w nim pozostało. Pragniesz – przez usunięcie ludzi pełnych mocy i opanowanie Mojej Świątyni – powiększyć bezprawie
i wykorzenić wszystko, co Święte.
To są, Moje dziecko, żmije, które pokazałem ci w wizji, pełzające po Moich Świętych Sakramentach i po Moim Tabernakulum.
Zwiedzie on wielu i ludzie będą opętani oraz zaślepieni z powodu jego oszukańczych szat. Te biedne dusze będą
przekonane, że ten – którego widzą w swej epoce na własne oczy – jest Arcykapłanem we własnej osobie! Z powodu rozgłosu i pełnego przepychu przebrania przyniesie on Wielkie Odstępstwo całemu Mojemu Kościołowi. Przyniesie spustoszenie, lecz wszystko będzie osłonięte, wielkimi nadzwyczajnymi zjawiskami i znakami na niebie. Rzuci na ziemię Moją
nieustanną Ofiarę, podepcze ją i zniesie wszystko w sposób zamaskowany i złośliwy.
Moje Święte Miasto będzie pod władzą Kaina, ponieważ odrzucono Moje ostrzeżenia. Przyszedłem do moich niespodziewanie, boso, lecz śmiali się ze Mnie. Władza Kaina potrwa krótko, dzięki Moim umiłowanym duszom, które wynagradzają, modlą się i składają z siebie ofiary. Wszystko to wziąłem pod uwagę, by wasze ofiary nie były daremne. Wa-
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sze modlitwy mogą usunąć niegodziwość i gwałcenie prawa.
Panie, co stanie się z Twoimi świętymi?
– Ku Mojemu wielkiemu ubolewaniu wielu z nich zostanie zwiedzionych z powodu jego wyglądu. Z powodu swej maski baranka zjedna sobie wielu. Pokazałem ci jednak, że w rzeczywistości jego wnętrze podobne jest do
żmij, zadaje śmierć…
Vasulo, wielkim uderzeniem pioruna i Moim Ogniem powalę tego Buntowika i wszystkich idących za nim.
Zdepczę ich kryjówkę, ponieważ została zbudowana z Oszustwa, oraz obrócę w proch ich schronienie, ponieważ jego
fundamenty zostały zbudowane z Kłamstw. Przywołam potem Moich Ablów i z wielką miłością wezmę ich w objęcia.
Schronię ich w Moim Najświętszym Sercu.
Staną się czyści jak gołębie, Moje Najświętsze Serce będzie ich schronieniem. Popatrzcie wokół siebie, nie widzicie?
Nie zauważyliście, jak wielu Moich braci spiskuje przeciwko Mnie? Jestem zdradzany, Moje dziecko, przez tych, którzy
należą do Mnie. Moje dziecko, oni są zaślepieni przez Próżność, Pychę i Nieposłuszeństwo.
…Podobne przekazy Chrystusa były przekazywane w przeszłości przez siostrę Partavoz, ks. Michaliniego, Alicję
Czuruk i wielu, wielu innych mistyków, których nawoływania zawsze były tłumione przez hierarchów Kościoła, aby
prawda nie wyszła przedwcześnie na jaw, a wspomagać fałsz ma wielu prawych katolików, których nawołuje m.in. Radio
Maryja, aby modlić się we wszystkich intencjach Papieża, który nie zdawał sobie sprawy, że jest Antychrystem.

Astralne papieskie trzynastki
Życie i praca, data śmierci, a nawet imię Jana Pawła II było związane z numerologiczną trzynastką
Przyjrzyjmy się więc liczbom przewijającym się przez życie naszego papieża - antychrysta.
Pochód astralnych trzynastek rozpoczyna liczba liter w jego papieskim imieniu: Jan Paweł Drugi = 13.
Na zachodzie, szczególnie w USA, numer ten jest przekleństwam. Unika się nadawania numeru “13” domom,
mieszkaniom, (apartamentom w hotelach) piętrom w budynkach. Trzynastkę preferują: okultyści, wróże, kabaliści,
pseudo-terapeuci, pseudo-egzorcyści – ci którzy zasilają energetycznie kościół wspomagająco-pokutujący.
Podawana data śmierci Papieża 02.04.2005 — 2+4+2+5=13
Godzina śmierci Papieża 21:37 — 2+1+3+7=13 To jest 13-ty tydzień 2005roku
Pontyfikat trwał 26 lat i 5 misięcy —2+6+5=13 czyli 9301 dni — 9+3+1=13
Zamach na jego życie: 13 maja.
Papież rocznikowo miał 85 lat — 8+5=13
Karol Wojtyła zosta wybrany na papieża mając 58 lat — znów 13
Jan Paweł był 265 papieżem (wliczając Św.Piotra) suma znów 13
13 kwietnia 1986, jako pierwszy papież w historii, Jan Paweł II odwiedził synagogę.
13 kwietnia 2003 roku był Światowym Dniem Młodzieży, tak przez niego ukochanym.
13.02.2005 umarła Siostra Łucja dos Santos, ostatnia wizjonerka z Fatimy, wcześniej przewidując, że papież umrze
wkrótce po niej.
Przeżył dokładnie 31000 dni (co sprowadza się do omawianej niżej numerologicznej 4).
Każdy chyba rozumie, że ten wysyp trzynastek nie jest zwykłym przypadkiem.
Aby rozwikłać tę tajemnicę, sprawdźmy, co o liczbie 13 i wychodzącej z niej 4 mówi numerologia.
W numerologii 13 jest liczbą pechową. Ma jednak szczególne znaczenie - jest liczbą karmiczną, która wzmacnia i
nadaje duchowy sens wychodzącej z niej liczbie 4, która jest znakiem zakończenia pewnego cyklu Boga i rozpoczęcia
nowego – szatana, bestii Apolalipsy, wymienionej w Bibli.

DWUBIEGUNOWOŚĆ PANA BOGA
Papież nakazuje nam kochać żydów, jako naszych starszych braci. Oczywiście nikt z nas nie wybierał sobie pochodzenia i nie jest odpowiedzialny za swoją narodowość, nie są też winni żydzi, że urodzili się w rodzinach żydowskich.
Szanujmy wolność wiary i sumienia. Nas od żydów dzieli to, że oni wierzą w Boga Jednopostaciowego, określanego mianem Jehowa, a przez przekłady Pisma św. imię Boga Wszechmogącego – Boga Karzącego, zastąpiono słowem “ PAN “.
Mówi się o wspólnym ojcostwie duchowym chrześcian i żydów, co jest sprzeczne z nauką Chrystusa, który przeczy temu ojcostwu; Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali (8,42).Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać
pożądania waszego ojca.
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Dwóch Bogów wszechświata, Bóg Mojżesza i Bóg Jezusa –
czy też jeden zmienny Bóg?
Którego zatem oczekujemy Królestwa?
Tego, które żydzi budowali przez dwa tysiące lat, zawsze na fundamencie krwi i cierpienia?
Czy tego, którego obiecuje nam Unia Europejska, prowadzona przez żydów i masonów?
Czy też tego, zapowiedzianego przez Jezusa Chrystusa, wymodlonego od pokoleń w
Modlitwie “Ojcze Nasz ... Przyjdź (tu na Ziemię) Królestwo Twoje!
Kiedy próbujemy wytłumaczyć istnienie zła w otaczającym nas świecie, musimy także niezaprzeczalnie przyjąć, iż sprawcą i inicjatorem tego zła powinna być jakaś wszechwładna Istota - Twórca wszystkiego. Pan Bóg to pewna suma sprawcza ogarniająca cały
Wszechświat. Na Jego Istotę składa się niezmiennie świat duchów jasnych i ciemnych. Zarówno dobro, jak i zło konstytuuje się
w jego bycie, w tym też sensie jest Pan zarazem twórcą, jak i niszczycielem.
Jako autor wszechrzeczy, Bóg starotestamentowy, Jahwe, staje się uosobieniem dualistycznej natury, tzn. w jego strukturę wpisane są pozytywne, ale co najważniejsze, także i te negatywne energie. Lucyfer, wraz z całą rzeszą upadłych aniołów, to niepokorne,
niebezpieczne dzieło samego Pana Boga. Byłoby zakłamaniem stwierdzenie, iż dzieło może istnieć poza swoim stwórcą - stworzenie
jest zawsze odbiciem swego autora oraz nosi na sobie jego piętno. Idąc w tych rozważaniach nieco dalej, dochodzimy do przekonania, że pierwiastek twórczy skupiony w Panu, był jednak skłonny do wyodrębnienia ze świata także tego, co związane jest z szeroko
rozumianą “sferą ciemnności”. Zatem nie można odmówić istnienia w samym Panu Bogu skłonnności do czynienia zła. Wynika to,
jak już wcześniej zostało przedstawione, z dwoistości natury Pana Boga. Odmawiając modlitwę, kierujemy nasze słowa właśnie ku
temu, który skupia w sobie pierwiastki dobra i zła.
Uruchamiamy więc machinę złych energii, sami będąc inicjatorami tego “szatańskego działania”.
Skoro na świecie istnieje dobro i zło, to istnieć musi także pewien Jednopostaciowy Bóg, który skupia w sobie siły nawzajem się
wykluczające, a zarazem wobec siebie komplementarne. Możemy z pełną odpowiedzialnością za słowo stwierdzić, że generacje ludzkości dzielą się odtąd na “dzieci” Kainów i Ablów. Potomkowie Kaina, jako istoty obdarzone piętnem grzechu i nieprawości, odznaczają się swoistym lucyferycznym obliczem, ciążą ku mrocznym stronom naszej duszy.
Grzech pierworodny, który przyjmujemy jako grzech pierwszych rodziców, jest wkroczeniem występku na scenę świata. Zło staje się niejako równoznaczne z przekroczeniem boskiego prawa, a jego wyrazem stosunek płciowy Ewy z Szatanem. Ludzkość zdana
wyłącznie na siebie, na wieki wygnana z raju, będzie oddawać się Diabłu i jego nikczemnym praktykom. Odtąd także siły dobra i zła
będą walczyły o prymat w świecie ducha, ale strzeżmy się obecności tych ostatnich w naszym życiu oraz we wzajemnych stosunkach
międzyludzkich. Królestwo Szatana jest bowiem niepokojąco blisko, często w naszych duszach!
Jeżeli Pan Bóg uosabia zarówno te pozytywne, jak i negatywne siły sprawcze, to narzędziem Miłosierdzia jest Bóg Ojciec, do
którego z ufnością dzieci bożych zwracamy się w naszych codziennych modlitwach. Formuła modlitewna rozpoczyna się przecież od
znamiennych słów - Ojcze Nasz…, a zatem ukierunkowujemy za jej pośrednictwem błagania ku Ojcu, który jest w Niebie, nie zaś
ku Panu, który jest na Ziemi.
Ponadto wskazane jest jasno miejsce pobytu Boga Miłosierdzia - mówi się bowiem o Niebie jako Jego siedlisku. Od Boga Ojca
pochodzi też nasza dusza, jesteśmy zatem predestynowani wyłącznie do miłości i dobra.
Kiedy jednak adresatem modlitwy jest Pan Bóg, istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że nasze prośby, błagania i intencje
ulegają przewartościowaniu (szczególnie przez papieskie różańce) - energia rozkłada się na dualistyczną naturę Pana, wspomagając
przecież ten drugi biegun - Królestwo Szatana.
Kiedy przywołamy obraz Boga ze Starego Testamentu, jawi się On nam przede wszystkim jako bezwzględny wódz plemienia żydowskiego, wciąż pragnący nowych ofiar, które miałyby być świadectwem Jego wielkości, utwierdzałyby Go w Jego boskości i mocy.
Pan Bóg żąda krwawych darów, odznacza się gwałtownością i w niczym nie przypomina emanacji Dobra, upostaciowionej
w Bogu Ojcu oraz Jezusie Chrystusie. To właśnie Chrystus mówi wprost do zgramadzonego ludu żydowskiego: “Wy z ojca diabła
jesteście”. Sam Jezus wskazuje zatem jednoznacznie, że żydzi wywodzą się wprost z królestwa Szatana. Nie uznają oni wszakże boskiej natury Syna Bożego i przesłania Nowego Testamentu. Geneologia narodu żydowskiego opiera się na dominacji pierwiastka lucyferycznego. Podobnie duchowieństwo, poddane wpływom destrukcyjnych energii, staje się de facto narzędziem w ręku samego
Wodza Ciemności.
Po prawicy Pana Boga znajduje się Bóg Ojciec w Trójcy Świętej, którego ogłosił światu sam Jezus Chrystus. Posłannictwo
Prawdy i Miłości staje się zaprzeczeniem idei Boga żądnego ofiar, surowego, pragnącego nieustannej adoracji i uwielbienia. Lecz
z dopustu Bożego, jeżeli nie wybierzemy prawicy Pana Boga w osobie Ojca i Syna jako Miłosierdzia czyli Miłości Przebaczającej,
zapowiedziane są przez Boga Ojca (z dopustu Jego) kataklizmy, tj. poruszenie żywiołów: Ziemi, Ognia, Wody i Powietrza. A mały
przykład “muśnięcia żywiołu wody” mieliśmy niedawno w postaci tsumami w Azji. 300 000 ofiar, to wstęp do dzieła Pana Boga Lucyfera, gdyż on czuje się bogiem i Panem tej Ziemi.
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– Niektóre wersety “Przekazu Boga Ojca o zapowiedzi działania Gniewu Bożego na całą ludzkość”.
I. Mówi Bóg Ojciec: Dzieci Moje!
Przygotowuj´ wam nowe ˝ycie w mi∏oÊci wzajemnej, radoÊci i pokoju. Chc´ wam daç szcz´Êcie zamiast cierpienia, strachu i osamotnienia - Moje Szcz´Êcie, Mój Pokój, Mojà RadoÊç. Dla was wylej´ zdrój ∏ask przebaczania, obmyj´ w nim was i oczyszcz´. Dlatego nie obawiajcie si´ niczego. Cokolwiek nastàpi, niesie w sobie zarodek nowego ˝ycia. Poprzez gorzkie lekarstwa b´d´ ratowa∏ Êwiat, który cz´Êç
z was, oÊlepiona przez nieprzyjaciela, zwiod∏a na skraj przepaÊci, ku zag∏adzie. Lecz jest on Mojà w∏asnoÊcià i tylko Ja rozporzàdzaç nim
mog´. A Ja kocham was. Dzieci Moje - dlatego przybywam z ratunkiem. Dam wam ziemi´ oczyszczonà i odrodzonà, aby kochajàcy Mnie
mogli ˝yç wedle praw Moich i darzyç si´ mi∏oÊcià wzajemnà.
Dzieci Moje! Nie przera˝aç was pragn´, a obroniç przed nieprzyjacielem, który szykuje wam Êmierç wiecznà, który - mniemajàc, ˝e posiad∏ ju˝ wszelkà w∏adz´ w narodach – rzuci je na siebie, aby si´ wyniszczy∏y wzajemnie. Przygotowano ju˝ narz´dzia wojny tak straszliwe,
i˝ zdolne sà zetrzeç ˝ycie z ziemi - ˝ycie dane wam z Mojej Mi∏oÊci.
Dlatego wystàpi´ przeciw przyw∏aszczycielowi w Mocy mojej wedle jego zbrodni. Wypal´ z∏o w jego gniazdach i zmiot´ to, co zgni∏e
i grzechem prze˝arte. Poniewa˝ wielu z was s∏u˝y nieprzyjacielowi Prawdy, nie wiedzàc komu s∏u˝y, wzywam was: odwróçcie si´ od k∏amstwa i niesprawiedliwoÊci, a Ja wam przebacz´.
Obiecuj´ wam przebaczenie i ˝ycie wieczne za jednà myÊl ˝alu, skruchy i mi∏oÊci - nie dla ma∏oÊci waszych win, ale dlatego, ˝e was Kocham. Nie jestem Bogiem Kary i Gniewu, nie dr˝yjcie przede Mnà. Chocia˝ zobaczycie p∏onàce niebo i ziemi´, poruszone ˝ywio∏y Êmierç
niosàce, nie l´kajcie si´ - Ja was Kocham.
…PrzebraliÊcie si´ w szaty nauki Mego Syna, aby jà sprofanowaç i zohydziç w oczach Êwiata. Jak˝e cz´sto s∏u˝y ona za mask´ waszym
przewrotnym celom.
…Ofiara Syna Mojego nie tylko jest bezowocna dla dusz waszych ale codziennie i bezustannie wyszydzana zostaje poprzez wasze praktyki, bezlitosne uczynki wobec braci waszych. StaliÊcie si´ ch´tnymi i poj´tnymi uczniami nieprzyjaciela Prawdy, ojca k∏amstwa, pychy
i nieprawoÊci. Zwiedzeni przez niego p´dzicie ku przepaÊci, w którà on planuje stràciç ca∏à ludzkoÊç. Wszystkie moje niewinne, dzieci´ce
i bezradne stworzenia, waszych m∏odszych i s∏abszych braci traktujecie jak nale˝nà zdobycz, którà macie prawo ograbiç lub zniszczyç. Nie
Moje to prawo. Ksià˝´ tego Êwiata da∏ wam, bezrozumnym, którzy nie wiecie, ˝e sami stajecie si´ jego zdobyczà na wiecznoÊç. Waszymi r´kami on was poluje. Âlepi, g∏usi i ciemni idziecie na rzeê, jak dobrze utuczone zwierz´ta, sàdzàc, ˝e wejdziecie w bramy raju.
…˚ycie ca∏ych narodów sta∏o si´ wam zabawkà, a sami jesteÊcie kuk∏ami w r´kach nieprzyjaciela. Patrzycie na mira˝ materialnego
szcz´Êcia, które on rozpostar∏ jako przyn´t´ nad przepaÊcià. Stoicie na jej kraw´dzi. Ju˝ niewiele czasu wam pozosta∏o na ˝al i pokut´.
Krzywd nie zdo∏acie nigdy naprawiç, ale skrzywdzonym przez was Ja szcz´Êcie Moje gotuj´ - Ja, Ojciec Dobry, Pan Pokoju i RadoÊci. Wy,
Moi synowie marnotrawni dr˝yjcie i myÊlcie o sobie.
…I oto ojciec k∏amstwa, nieprzyjaciel rodzaju ludzkiego przyst´puje do ˝niwa. Straszna jest jego kosa, okrutne obyczaje. Poruszy ˝ywio∏y,
a wasze armie przeciw wam si´ obrócà i trwoga Êmiertelna opasze ziemi´. Bliski ju˝ czas Êmierci i grozy.
…Narody Ameryki, Azji, Europy, was przede wszystkim ostrzegam, wy bowiem uczyniliÊcie szatana panem waszym, daliÊcie mu w∏adz´ i s∏u˝ycie mu ch´tnie.
… Dni które nadchodzà nazywaç b´dà „Dniami Gniewu Bo˝ego”, dr˝àc przede Mnà, korzàc si´ i zmi∏owania b∏agajàc. Lecz wy, dzieci
Moje wiecie, i˝ ludzkoÊç, op´tana przez szatana, odchodzàc ode Mnie, sama wybra∏a swój los.

XII. Do Narodów - S∏owa Nadziei
aj´ wam, Dzieci Moje, s∏owa Nadziei. Ja, Pan wasz i Bóg, chc´ abyÊcie poznali, ˝em Ojcem waszym. Przeto obiecuj´ wam zachowaç
ziemi´. Mojà ona jest własnoÊcià i nie zginie bez Mojej woli, lecz oczyszcz´ ogniem i wodà. Wstrzàsn´ ziemià i powietrzem,
ogniem i wodà, zezwol´, by wszystkie jej moce dzia∏a∏y swobodnie na czas tak d∏ugi, jaki potrzebny b´dzie dla przejrzenia waszego. Od was
samych zatem zale˝y, jak d∏ugo trwaç b´dzie wzburzenie ˝ywio∏ów ziemi.
Moc ich dzia∏ania równie˝ od was samych zale˝y, poniewa˝ Mi∏osierdzie Moje nie oprze si´ b∏aganiu serc skruszonych.
˚a∏ujàcym przebacz´, a z∏a przez nich wyrzàdzonego pami´taç nie b´d´ Nad wzywajàcymi Mnie rozpostrz´ p∏aszcz Mojej Opieki i nie
b´d´ si´ ociàga∏ przybywajàc z pomocà.
Narody ziemi ! Dzieci Moje !
Boleje Serce Moje, ˝e takich Êrodków potrzeba, aby was uratowaç przed bratobójczà walkà i Êmiercià. W Êmiertelnej chorobie mocne
lekarstwa u˝yte byç muszà, a tam gdzie jad z∏a i nienawiÊci przeniknà∏ g∏´boko, ogniem si´ go wypala, aby ca∏ego organizmu nie zatru∏.
A nawet cz´Êç schorza∏à odcina si´, gdy trzeba, by ca∏oÊç ratowaç.
Dlatego was ratuj´, ˝e was kocham, Dzieci Moje! Zanim, jak lekarz, nie przystàpi´ do dzie∏a, daj´ wam obietnic´ - ulecz´ was. B´dziecie
dzi´kowaç Mi i b∏ogos∏awiç Mnie w zdrowiu i radoÊci.

D

Całość tego przekazu znajdziesz na: www.powrotdontury.net.pl
Rozpowszechniaj tą PRAWDĘ wg. swoich możliwości, od Ciebie też zależy czy będziesz żył w Królestwie Bożym
na Ziemi czy w astralnych płaszczyznach oczyszczania.

