KAPŁANI I LUDZIE Kochający Boga, Ludzkość i Ziemię !!!
Posłuchajcie Prawdziwego Natchnienia !
Z Księgi X WYZWOLENIE NIEŚMIERTELNOŚĆ

Jest tylko jeden sposób żeby Ludzkość nie dawała się zwodzić
siłom Ciemności – Jest to Objawienie Chwały Ducha Świętego
– Pełni Światłości i Miłości !!! Aby to Objawienie nastąpiło
trzeba je wyprosić !!! Dlatego Kapłani nie zajmujcie się
czczymi rzeczami lecz zróbcie o co prosiłem – ustanówcie
Nieustanną Nowennę do Ducha Świętego – aż do skutku – aż
Duch Święty się Objawi !!! Zróbcie to dopóki są Wierni – bo
ubywa Ich w zastraszającym tempie !!!? Zróbcie to !!!
Zapewniam Was, że gdy Boże Światło rozbłyśnie nad Ziemią
Ludzie poznają Prawdę – przestaną walczyć przeciw sobie i
czynić zło – zobaczą jak bardzo byli zwiedzenia – i znajdą siły
żeby pozbyć się sił Ciemności z Ziemi !!! Słuchajcie póki
mówię !!!
Sobota. Obudziłem się w nocy z bardzo potężnymi natchnieniami. 'Czy czujesz jak narasta

wciąż Ciemność wokół Polski ? - jak Imperium podobne do Imperium
Atlantydy, które było gorsze od Imperium Hitlera – się odradza !!!?'

'Nie można się dać wciągnąć w wojnę –
bo to będzie Wasz KONIEC !!!',
'TAK CZUJĘ, CZUJĘ – CIEMNOŚĆ OGROMNĄ CIEMNOŚĆ – w Ludzi w
Polsce wstąpiło zło, rywalizują i wyniszczają się nawzajem jak Szatani w Piekle TAK CZUJĘ, CZUJĘ – CIEMNOŚĆ OGROMNĄ CIEMNOŚĆ !!!”. 'Człowieku
znasz Pełnię Boga !!! Wiesz, że nie stworzył On żadnego zła – zło stworzył
upadły Anioł Lucyfer i Jego sługi !!! Ani Bóg nie jest przyczyną żadnych cierpień
Ludzkości – żadnego ucisku, żadnej wojny !!!? - bo one się pojawiły gdy Ciemne
siły podbiły Ziemię !!!? Bóg Jest Życiem i Miłością – nie stworzył złego losu
Ludzi, nie stworzył żadnej karmy, nie jest przyczyną tzw kary bożej czy gniewu
bożego ani żadnej zemsty – ta kara i gniew i zemsta przychodzi od
niszczycielskich sił Ciemności !!!' Wiesz to ?! - wiem ! Bóg Kocha w sposób
nieskończony, współczuje nieskończenie, wybacza miłosierdziem bez końca - tak
bardzo, że nie tylko Ludziom Wszystko potrafi wybaczyć ale nawet

Szatanowi !!! Wiesz dobrze jak nikt, że wszelkie cierpienie na Ziemi wynikające
z walki, rywalizacji, ucisku, mordu, wojny i zagłady oraz męczeństwa to efekt
zwodzenia Złego Ducha i Imperium Oriona, które zniewoliły serca i umysły
Ludzi po wygnaniu Ludzi z Edenu !!!? Wiesz, że nie uczynił tego Bóg bo znasz i
Boga - i znasz Szatana i jego sługi – zarówno Imperium Oriona jak i opętane lub
skuszone sługi ziemskie – i wiesz, że to Oni uczynili !!!? Wiesz, że BÓG JEST
ŻYCIEM i tylko Życie rozsiewa – a ONI są Śmiercią i niosą śmierć !!!? Wiesz bo
widzisz i czujesz !!!? A poza tym pamiętasz Raj gdy Człowiek był Zjednoczony z
Bogiem i nie czynił żadnego zła – PAMIĘTASZ !!!? Tak pamiętam ???!!! Ale co
mam zrobić ???!!! Zrób to o co Cię od dawna proszę w natchnieniach –

zmobilizuj Ludzi aby Prosili Ducha Świętego aby
się Objawił – a gdy się Objawi Ludzie się
opamiętają – i ocalisz i Ojczyznę i Świat !!! Działaj
Dziecko aby ofiara Buddy i Jezusa i Ich prawdziwych Uczniów - tych, którzy
wyrzekli się przemocy i uczyli, że nie należy nikogo krzywdzić i że należy
Miłować Wszystkich – nawet Przyjaciół i Nieprzyjaciół i tym żyli – nie poszła na

'Ratuj Ojczyznę i Świat – RATUJ – bo grozi
Im zagłada !!!'. 'Ludzie są zawistni i zazdrośni, nienawidzą, walczą ze
marne !!!

tracą wiarę
w Boga – zupełnie stygną – nawet Kapłani już nie mają żaru
Bożego w sobie !!!?'. 'Zmobilizuj Ich do modlitwy – do śpiewania z
sobą jak dzikusy, pracują non stop, w soboty i w niedziele też –

gorących Serc Chwały Ducha Świętego – zmobilizuj – a gdy posłuchają Duch
Przyjdzie jak przyszedł do Ciebie – i zostaną ocaleni – bo Świat się opamięta !!!'.

Nieustanna Nowenna do Ducha Świętego

'
musi
trwać nie tylko w kościele tarnowskim czy w Galicji ale w kościołach w Polsce i
na całym Świecie – czas ucieka – śpiesz się !!!'.
Natchnienia rozrywały mi głowę i serce – nie mogłem spać. Przyszedł bardzo silny atak Ciemności
– potwornie silny – jakaś nieludzka tortura - umierałem każdej sekundy – potworne – myślałem, że
umrę – ale wstałem skoro świt o piątej bo jechałem do Gołęczyny na wiercenia. I to, że wstałem
mnie uratowało. Miałem wiercić u Baryczów z Cześkiem bo Józio jest tak zapracowany, że nie miał
czasu !!!? Czesiek jest pracowitym i dobrym Człowiekiem - Barycza z Rodziną też !!!? Czekając na
Cześka, który się spóźniał zacząłem myśleć nad swymi niesamowitymi natchnieniami – coraz
bardziej natarczywymi - i słuchałem radia ESKI i RMF – w Tarnowie nawet dużo dobrego się
dzieje chociaż zła nie brakuje – ale mnóstwo jest z Polski i ze Świata tak potwornie

złych wiadomości jakby się już Świat kończył – jakby za tymi potwornościami,
których dopuszczają się Ludzie – mogła przyjść już tylko wojna i zagłada !!!?
Boże co się dzieje ?!!! Rodzina mnie strasznie tępi za prorokowanie !!!
Myślałem, że może by tak uciec gdzieś i produkować krążki i je nadawać i
rozdawać – może ktoś przeczyta ?!!! Uznałem, że to kiepski pomysł. W końcu
wymyśliłem kilka innych jak dotrzeć ze swym przesłaniem do Ludzi – a

zwłaszcza do Kapłanów – bo czekanie, że przyjdzie Jezus i zrobi porządki ze
złymi niszcząc Ich i nagrodzi dobrych to ułuda – szatańskie zwodzenie Lucyfera
i Orionidów – Jezus nie walczy, nie niszczy, nie sądzi - Jest ŻYCIEM jak
Bóg !!! Ludzie Oczekują Ducha Świętego i Jego Objawienia – które trzeba
wyprosić modlitwą – a gdy wyproszą przyjdzie opamiętanie !!!?
Powtórzę – obym nie wołał do ściany ?!

Jest tylko jeden sposób żeby Ludzkość nie dawała się zwodzić
siłom Ciemności – Jest to Objawienie Chwały Ducha Świętego
– Pełni Światłości i Miłości !!! Aby to Objawienie nastąpiło
trzeba je wyprosić !!! Dlatego Kapłani nie zajmujcie się
czczymi rzeczami lecz zróbcie o co prosiłem – ustanówcie
Nieustanną Nowennę do Ducha Świętego – aż do skutku – aż
Duch Święty się Objawi !!! Zróbcie to dopóki są Wierni – bo
ubywa Ich w zastraszającym tempie !!!? Zróbcie to !!!
Zapewniam Was, że gdy Boże Światło rozbłyśnie nad Ziemią
Ludzie poznają Prawdę – przestaną walczyć przeciw sobie i
czynić zło – zobaczą jak bardzo byli zwiedzenia – i znajdą siły
żeby pozbyć się sił Ciemności z Ziemi !!! Słuchajcie póki
mówię !!!
Nie otrzymujecie bo nie prosicie – nie prosicie bo nie chcecie ! - bo złe lub
niewłaściwe są Wasze pragnienia !
PRAGNIJCIE TYLKO BOGA – jest w nas !!!
Nie uczycie się – bo się nie otwieracie – bo myślcie, że wszystko już wiecie !!!?
Otwórzcie się !!!
Wskazałem Wam drogę wyjścia z Ciemności – Wasz Zysk – a Wy nie chcecie –
Wasza strata – zaczekam – mam czas – przetrzymam – bo Światłość w Ciemności
Świeci i Ciemność Jej nie ogarnia !!!
Prawdziwa Wolność zaczyna się od poznania Boga – Ducha Świętego – a Kończy się
gdy i Dusza i Ciało się z Nim Jednoczą !!!
Nieśmiertelność czeka - chodźcie za mną !!! Kto ze mną ?!!! Kto mnie pojmie razem
ze mną osiągnie Nieśmiertelność Duszy i Ciała – kto nie pojmie będzie mnie miał w
pogardzie i śmiał się ze mnie będzie jak z heretyka lub głupka – lub mi współczuł –
niech współczuje sobie – bo jest w szponach śmierci !

Ten Świat nic Wam nie da – NIC – co da zaraz zabierze !!! Bóg da Wszystko – da
Siebie – da Nieśmiertelność !!!
Cieszcie się i radujcie !!! Święty Izraela – najprostszy z Ludzi – jest między Wami !!!
Miejcie Wiarę-Miłość-Pokój !!! Pozostało Wam już tylko PROSIĆ !!!

Nieśmiertelność czeka !!!

NIEŚMIERTELNY !!!
www.przeslanie.info

Byłem w Starym i Nowym Niebie – znam Boga –
wiem !!!

ŻYCIE

!!! I mówię to co

A więc już pojmujecie, że Bóg to Pełnia Miłości i Światłości i nie ma w Nim ani
odrobiny zła bo jest Pełnią Życia !!!? Zapamiętajcie – Ż

YC I A !!!

A więc już pojmujecie, że Wyzwolenie i Nieśmiertelność Duszy to zjednoczenie
Duszy z Bogiem Zbawienie !!!?
A więc już pojmujecie, że Boży Plan sięga znacznie dalej bo zakłada, że i Ciało
Ludzkie zostanie Wyzwolone Zbawione – czyli stanie się Nieśmiertelne !!!?
Ale aby tę Nieśmiertelność Ciała osiągnąć trzeba się uwolnić od sił Ciemności – czyli
uwolnić od wszelkiego zła i od grzechu i od śmierci – i tu sprawa jest już o wiele
bardziej skomplikowana !!!? Należy przestać krzywdzić !!!
Byłem w Otchłani gdzie następuje śmierć duszy !? Byłem i w Piekle/Ciemności,
którego zadaniem jest niesienie Śmierci – byłem wśród złych Duchów – znam
Śmierć !!!? I długo myślałem, że tylko złe Duchy niosą nieszczęścia i śmierć temu
Światu !!!? Chociaż znałem przekazy o Okupacji Ziemi przez złych Kosmitów !!!?
Okupanci odkryli karty gdy się ujawniłem w sieci !!! Najpierw mnie porwali i
wszczepili dokuczliwy czip do mózgu – przyszła ogromna tortura - nie pamiętałem
porwania ale zacząłem studiować co nas tak torturuje – a torturowało mnie poważnie
ukazując mi ból i cierpienie nie tylko ulegających zagładzie cywilizacji ale i
ulegających zagładzie planet !!!? I usiłowali to zrzucić na mnie i mnie tym
obarczyć !!!? Okupanci tym sposobem pokazali mi kim są i co knują !!!? Gdy

wymienili czip tortura była tak wielka, że dwa razy pękłem i chciałem się zabić !!!?
Ale gdy masz coś do zrobienia Opatrzność uratuje Ci Życie !!!? Cudownie
ocalałem !!!? [co opisałem].
Takich doświadczeń mistycznych nie miał jeszcze nikt na Ziemi – a to, że nie
zostałem jeszcze unicestwiony potwornym cierpieniem to cud !!!? Bo Muszę Was
Obudzić !!!?
Naiwny nie jestem !!!? Naiwni jak Dzieci są Awatarzy Wschodu, którzy
doświadczają jasnej strony i nie potrafi do Nich dotrzeć, że istnieje i Ciemna
destrukcyjna !!!? Mnie dane jest to wiedzieć i coraz więcej wiem jak potężna jest to
siła – Lucyfer i Złe Duchy to raz + Imperium Oriona – które ogromną ma moc
totalnej kontroli [technologicznej i okultystycznej] i niesłychaną militarną moc
[podobno największą we Wszechświecie ?] – potworną moc niszczenia – potrafi
wprowadzić totalną szatańską kontrolę i potrafi Ludzi zmobilizować do
potwornego ucisku i do wzajemnej wyniszczającej walki i samozagłady - i
dowolną planetę unicestwić !!!?

I teraz planują całkowite zniewolenie lub zagładę
Ludzkości i Ziemi !!!? Słuchajcie !!!

Trzeba to powstrzymać !!!?
To może się udać jedynie w wyniku uświadomienia Ludzi [co robię
dość bezskutecznie bo zaślepienie Ludzi jest straszne !!!?] – a przede
wszystkim poprzez Objawienie Chwały Ducha Świętego [dlatego
proszę Kapłanów o Nieustanną Nowennę do Ducha Świętego] – gdy
Duch Święty się Objawi wtedy Ludzie poznają, że są Jednością i
przestaną walczyć przeciw sobie i się uciskać !!! Słuchajcie !!!
Wysłuchajcie mnie bo czas ucieka !!!?
Nie walczcie przeciw sobie i nie uciskajcie się – Zjednoczcie się !!!?
Od dziecka buntowałem się na kilka rzeczy. Dlaczego Bóg wygnał Ludzi z Raju ???!
– i teraz już wiem, że to nie Bóg tylko Złe Duchy przy udziale Imperium Oriona
[Mojżesz został zwiedziony i zwiódł Was - co opisałem] !!!? I buntowałem się
dlaczego Bóg, który jest Miłością postąpił jak jakiś Diabeł i nakazał zabić tak
okrutnie Jezusa – Tego, który nauczał, że należy Miłować Wszystkich i nie
krzywdzić nikogo !!!? Teraz już wiem, że to nie Bóg bo w Nim nie ma ani odrobiny
zła i mordu – bo jest ŻYCIEM – tylko złe Duchy i Imperium Oriona to uczynili

opętując najpierw Kapłanów, później Lud, a później Piłata strachem – bo są i byli
Śmiercią !!!? A konsekwencje były bardzo starożytne – przedpotopowe gdy
Ludzkość uległa pokusie-zwiedzeniu i doprowadziła najpierw do potwornego
niewolnictwa – a potem do zagłady [zwłaszcza Dusze Semickie – tzw
Atlantyckie !!!] i konsekwencje sięgały czasów Mojżesza i Jozuego, którzy też
zostali zwiedzeni i walczyli niby w imieniu boga – nieśli śmierć – a więc walczyli w
imieniu krwawych bogów – bo Bóg nie jest Śmiercią tylko jest ŻYCIEM !!!? [co
wyjaśniłem !?]. Buntowałem się też przeciw potwornym cierpieniom jakich
doświadczała Ludzkość i Ziemia odkąd pamiętamy – i nigdy się z tym nie godziłem
bo pamięć szczęśliwego Raju zawsze była we mnie silna – teraz już wiem, że
słusznie ??!!! – bo to nie Bóg sprowadził na Ludzkość i Ziemię pasmo cierpień i
śmierci tylko złe Duchy i okupujące nas Imperium Oriona !!!?
Irena widząc, że wciąż prorokuję zablokowała mi dostęp do komputera i po całym domu szukała
pendrive’a żeby zniszczyć dane – jest zawzięta – nie daje mi żyć ?!!! Przyszli Andrzej ze Staszką
oraz Grzesiek i Renata Serafinowie - więc toczyliśmy luźną i wesołą dyskusję. Renata dała mi adres
strony – blogu, gdzie Aśka córka Tomka C. umieszcza zdjęcia i opisy z Peru gdzie uciekli przed
Apokaliptyczną Bestią. Gdy poszli zmusiłem Irenę żeby mi odblokowała komputer. Odblokowała
widząc, że jestem wkurzony. Na Blogu Aśka opisuje, że życie w Peru jest spokojne i leniwe –
Ludzie życzliwi i pomocni choć mało zorganizowani - praw jest minimalna ilość i dzięki temu jest
ogromny luz - jest bezpiecznie i Policja nie ma wiele roboty żeby pilnować porządku - do klimatu
ciężko się przystosować !!! Spotkała kilka Osób, które przyjechały do Peru żeby znaleźć miejsce
ucieczki z Europy; Szweda, Niemca, Rosjanina i Polaka – mają już dość tego co się dzieje w

Europie i chcą stąd uciec !!!? Tak uciekali Mędrcy gdy Imperium Atlantydy
zbliżało się do zagłady !!!? Jak opisuje Wojmus w ‘Galaktycznej Rodzinie’ na
tereny obecnego Peru też uciekali !!!?
A potem przeglądnąłem opis działań Izraela, który aktywnie szuka przez
internet poparcia dla swych zbrodniczych działań wobec Arabów – wobec
Palestyńczyków !!! Ślepcy – zamiast szukać POKOJU – popadają w te
same błędy jakie popełniali gdy doprowadzili do zguby Imperium Atlantydy –
złe Duchy i Imperium Oriona znów Ich zwodzą – i używając coraz
potworniejszych technologii

niosą Śmierć !!!? –

wracają do

starożytnych grzechów !!!
Gdy Alek i Lucjan zobaczyli, że rozsyłam swoje teksty – rozsyłałem do Ambasad – zaczęli ze mną
walczyć – Lucjan najzacieklej !!! Włączyła się Irena i mnie przegnała mówiąc, że zablokuje mi na
cacy dostęp do komputera i do neta w domu i zadzwoni do Szefa żeby zablokować mi dostęp w
robocie !!! Zapytała; dlaczego to robię ?!!! – więc odpowiedziałem, że ‘przybyłem ocalić

Ludzkość i Ziemię przed zagładą - i usiłuję bezskutecznie Obudzić Ludzi aby się
ratowali zamiast ze sobą walczyć’ ???!!! Wściekła się jeszcze bardziej !!!? Wiem co w
Was wlazło !!!? Muszę zawiesić swoją działalność gospodarczą i olać robotę bo ja słabnę, a sterta
problemów rośnie i rośnie - i nie podoba mi się to, że pracujemy dla Pana G. który coraz zacieklej
walczy z konkurencją – i ustanawia jakieś nieludzkie terminy i szatańskie tempo - bo ZYSK
ważniejszy ponad wszystko !!!? Muszę poświęcić się tylko swej misji !!!?

Wygnany od komputera siadłem przed telewizorem. Myślałem, że wreszcie odpocznę od natchnień,
nieustannej pracy [maile wysyłałem w błyskawicznym tempie] i ciągłych ataków Rodziny –
odpocznę przy ulubionym programie religia.tv – a tu program o Ekstremistach Islamskich,
którzy walczą z Syjonem [z Izraelem] i z USA uważając, że jest to Światowy Szatan. Arabscy
Przywódcy Duchowi, którzy w warunkach pokoju wiedzą, że Święta Wojna opisana w Koranie to
walka ze swymi złymi skłonnościami – i nic więcej – gdy zaczynają walkę zbrojną zaczynają
zmieniać interpretację !!! Najpierw mówią, że trzeba zabijać Żołnierzy Wroga i Władców – gdy z
tym sobie nie radzą mówią, że trzeba poświęcić swe Życie jako Kamikadze-Samobójcy – w
zamachach bombowych – wtedy Ofiar będzie więcej – i zaczynają stwierdzać, że nie tylko
Żołnierze i Władcy ale również Zwykli niewinni Cywile są Śmiertelnymi Wrogami, których Koran
nakazuje unicestwić !!!? Stopniuje się efekt Śmierci – aż mord staje się powszechny !!! A
Kamikadze obiecuje się Zbawienie i Raj !!!? Jakaś Matka, która straciła tak Syna-Kamikadze
mówi, że jest szczęśliwa, że zabił wielu Wrogów – w tym Cywilów - i poszedł do Raju – do Allacha
!!! Jak potwornie Ciemność potrafi zwieść Ludzi uzasadniając, że Śmierć jest

Życiem – a prawda jest taka, że Śmiercią i Cierpieniem Żywią się Ciemne moce
– Bóg takiej męczeńskiej Ofiary nie potrzebuje !!!? Jakiś świadomy MłodyCzłowiek-Arab mówi, że wątpi czy za zasłoną Śmierci tych Samobójców czeka Niebo !??? – raczej
sądzi że Piekło !!!? Mojżesz też toczył straszne wojny w ‘imię boga’ – gdy się zorientował, że
został zrobiony w bambuko i dał się zwieść demonicznym krwiożerczym bogom nawrócił się
żałował i w ostatniej chwili został Zbawiony unikając Piekła [jak mówi Święty Jakub – Diabeł
walczył z Archaniołem Michałem o ciało Mojżesza – a może o duszę ?!!!].

Bóg Jest Miłością i Jednością i Życiem – Jest w nas Wszystkich !!!

Przestańcie ze sobą Walczyć i się uciskać
- bo służycie Śmierci !!!
- bo doprowadzicie do
totalnej wojny Światowej i do zagłady !!!
PRZESTAŃCIE WALCZYĆ – OBUDŹCIE SIĘ !!!
www.przeslanie.info
Mówię do Edyty z jaką rozpaczą Islamscy Wojownicy przystawieni do muru walczą z Izraelem,
który ma potworną technologiczną przewagę [mordercze bronie] – idą więc Islamiści na
samobójczą Śmierć wysadzając się w powietrze !!!? ‘To przecież grzech ?!’ – stwierdza. Tak grzech
!!!? ‘U nas przecież w Polsce jest bezpiecznie !?’ – dodaje. ‘Gdy cały Świat płonie to już nigdzie
nie jest bezpiecznie !!!’ – mówię – ‘A Islam jest zdesperowany – są jak stado wilków – przyparci do
muru moment się jednoczą i idą na śmierć w zaparte ?!’ ‘Gdy Iran będzie miał broń atomową to
szybko się zjednoczy z Pakistanem i z innymi - uderzy najpierw w Izrael, potem w Stany i w cały
Zachód – aż cały Świat zapłonie !?’. Nie popuszczą to wiem. I mówię do Edyty jaki jest sposób
żeby temu zapobiec – Nowenna do Ducha Świętego – aż do skutku aż Duch Święty Objawi się
całemu Światu – i da Ludzkości opamiętanie !!!? No cóż – Edyta pracuje non stop – nawet w
Niedzielę – ma mnóstwo materialnych planów i planów jeżdżenia po Świecie – cóż Ją obchodzi
jakaś Nowenna – i jakiś tam Duch Święty, który nie wiadomo czy w ogóle istnieje !!!???
Zapewniam ISTNIEJE – znamy się jak łyse konie !!!? Więc widząc, że mój Ból i Udręka oraz
Prorokowanie są nadaremne mówię; ‘Prorok ma dwa wyjścia; albo zostanie wysłuchany ?! albo
czeka Go śmierć ?!’. Jezu !!! – Wszyscy Cię opuścili i nikt nie uwierzył ?!!! Nie wierzą i
mnie !!!??? Szatańsko chcieli Cię zabić ???!!! A mnie nikt nie chce zabić !!!??? Więc zostaje mi
rozpacz jak tym Islamskim Samobójcom !!!?

