7 stycznia roku 2013 – w imieniny Lucjana Awatara Jezusa – Jozuego - Noego
Badań wykonaliśmy mnóstwo – od Annasza do Kajfasza – a i tak wystraszona doktorka
jeszcze zaleciła powtórzenie jednego – cholera – mówię więc, że w ogóle czasu nie mam i
szlus – podpisała papier !!! Uf – kurwa mater !!! Wkurza mnie te pseudomedycyna oparta na
mamonie – przecież wystarczy znać grupę krwi, przyjąć na zabieg i go wykonać – oto
cała filozofia ale te matołki na to nie wpadną. Jest w Krakowie Lekarz z Tybetu Tenzin –
dawny ochroniarz Dalajlamy – leczy długą rozmową i ziołami – skutecznie bardzo – a nie jak
te nasze matoły dręczeniem chorych bo po pięciu minutach każdy jest już kurwa jaśnie
oświecony i wszystko wie !!! Powinni się uczyć od Tenzina !!! O potem p.Franciszek i
Józefko mnie naciskali – poprawiają jak ten pierdolony urząd kazał – bzdura – czysta bzdura
– niepotrzebna robota – wot co !!! Mówiłem żeby się zbuntowali !!! Nikodem przecież
buntownik też już zależny od mamony – bo takie plany robi i się dręczyć jak dureń pozwala –
co już opisywałem – ha ha – stwierdził, że przecież takie prawo ? - jakie prawo ? - to
ciulostwo nas uciskające prawem nazywa !!!? Tak się wkurzyłem, że poszedłem na basen –
chociaż ledwie stoję na nogach - po tym co przeszedłem działam i ćwiczę – bo w zdrowym
ciele zdrowy duch – chyba pokonałem siebie jak mówią Mistrzowie Wschodu ? Szczęście, że
są jeszcze Ludzie ćwiczący sztuki walki – bo Wróg u Bram !!!
Po reaktywacji strony internetowej wróciłem do domu – dzień był pracowity. Awatar Jezusa
siedział na laptopie – dał mi wysłuchać muzykę, którą się interesuje – polski rap, w którym
więcej świata, mistycyzmu i Boga niż w tej księdze Szatana zwanej Biblią, która prawie w
całości sfałszowana – i jest świadectwem jakiego dopuścili się Arcy-H.. i nabuntowani przez
nich prześladujący i zabijający moich Proroków, Świętych i Męczenników – w tym Jezusa –
najbardziej Niewinnego – serce, serce boleje i krwawi – oj krwawi !!! Ale karma najwyraźniej
wciąż jest – czyli prawo – i ten, który to ustanowił już traci w moich oczach – bo nie jest to
Bóg – bo Bóg a raczej Duch jest Pełnię we Wszystkim co Jest !!! Bóg – a raczej Duch Święty
– jest ponad słowem i ponad wszelkimi natchnieniami, myślami i czynami – ON WIE
WSZYSTKO !!! Znamy Go jako Pełnię Miłości – ale kto wie Kim lub czym jest ? - Ra mówi
w przekazach, że odkrywają nowe głębie Boga – a raczej Ducha Świętego – bo tak naprawdę
żadnych bogów nie ma – jest tylko Stworzenie – a więc odkrywają takie głębie, które są
wręcz niepojęte i fascynujące !!! Piękne czyż nie ???! Awatar Jezusa Ten który nosi w sobie
tak Wielkiego Ducha, który mógł mnie wyrwać nawet z Otchłani - już czuje bezsens
głoszonych nam rzekomo 'prawd' w Kościele !!!? Więc Księży i Ich gatki nie lubi
wyraźnie !!! Msza św ? jaka święta ? – to jedynie mroczne świadectwo tego jak
wykończyliście Jezusa i moich Świętych Męczenników – to jedynie świadectwo przeciw
Wam !!! Więc Msza nieświęta a raczej demoniczna już nam do niczego potrzebna nie jest.
Maryja nie czuje się panią nieba i stworzenia ani będąc w Niebie ani tu – wyjaśniałem
dlaczego ? – więc wszelkie Nabożeństwa do Maryi można sobie już pominąć !!! Zostaje

tylko Nowenna do Ducha Świętego – i to nieustająca – do skutku – aż Duch
Święty się objawi i przybliży naszą Chwalebną Przemianę !!! A więc słuchajcie
Faryzeusze – odpokutujcie swe winy za zabicie mojego Syna najwspanialszego – a raczej
bękarta, którego Kocham jak Syna – jak Kocham wszystkich Świętych i Męczenników – bo
odważnie dali swe świadectwo !!! Tak na marginesie Szczepana Awatara Męczennika
Szczepana też dziś gnoją w szkole – niech się opamiętają - i odpuszczą – dość się już
nacierpiał !!! A więc Faryzeusze – wymagam skruchy i pokuty oraz wytrwałej pracy z Waszej
strony !!! Zapomnijcie o luksusach, kurwach, pedaleniu się i co najgorsza pedofileniu –
Pokutujcie i Pracujcie bo prawo jeszcze jest – a który czuje potrzebę ożenku niech się żeni –
co tylko nam ma być źle !!!?

Potem obejrzeliśmy Bitwę pod Kurskiem – Żukow nie słuchaj Stalina robił swoje, Fon-coś
tam dobry strateg słuchał Hitlera i źle na tym wyszedł. Ruskie wygrały łopatą – kopiąc rowy,
koktajlami mołotowa w butelkach po wódce i T-34 zwrotnym i lekkim z pancerzem
pochylonym 60 % tak, że w sumie był twardszy niż ten w ociężałych tygrysach –
spryciarze !!!?
A co nas czeka ? Nie wiem ? Bitwa Światów ? Może !!!? Gady z Oriona zbierają posiłki i ślą
Wici !!!
A Światłość jeszcze nie zjednoczona – na Ziemi w ogóle bo Ludzie wciąż sobie do gardeł
skaczą – a niepotrzebnie !!!
A w wyższych wymiarach jest lepiej.
Ra co nam dał 10 przykazań coraz bardziej gotów ze swymi wspaniałymi Wojownikami
– już w mym sercu i duszy słyszę jak brzmią werble Jego pochodu – niedługo ujrzymy i
usłyszmy Ich sami tu – witaj Ra – Chwała Adonaj !!! 10 przykazań to wskazówka – nie
przymus !!!
Wśród Federacji poruszenie – na razie czekają te piękne Elfy – jeden nie podobny do
drugiego – śmiało wyłaniajcie się ze Światłości !!!
Powiem tak.

Tam gdzie będzie Światło Ducha Świętego – wyłonią się Oni.
Tam gdzie będzie mrok, ciemność, gwałt i przemoc – wyłoni się Wróg !!! Chyba nie
chcecie dostać się w łapy tych bezlitosnych oprawców – pisałem już jacy są – powyżej –
bezlitośni !!!
Więc się opamiętajcie i Światło wnoście w życie nie mrok – nie mrok – bo dziś wciąż mrok
wnosicie – wciąż mrok – i już zupełnie depczecie swoją ludzką godność !!! Nieliczni
trwają !!!
Gdzie są moi Bohaterowie – gdzie ? Wciąż jestem sam ? Do czasu – do czasu ! Biblia Szatana
którą śmiecie nazywać słowem bożym skazuje mnie na męczeństwo – czytaliście ? - a więc
mówię, że to nieprawda – to mamienie Lucyfera i Węża Starodawnego – Gada – Orionidy –
Annunaki - Czituali !!!? To On Wasz dzisiejszy i stary Wróg, który Was zniewala od
wieków !!! Słuchajcie !!! A braciszkowi Lucyferowi współczuję – zawziął się – boi – a miał
szansę wrócić do Światłości gdy zszedłem w Ciemność z Miłosierdziem i Światłem – nie
skorzystał !!! Szkoda – szkoda – bo już walka byłaby zakończona !!! - już !!! Lucyfer nie
chciał służyć Stworzeniu lecz sobie – to prawda !!! Ale buntownikiem jest nie On tylko
Archanioł Michał, Jezus, Maryja i Święci !!! Zrozumcie !!! Bo buntem trzeba Stworzenie
ocalać – dziś w szczególności – bo Wróg u Bram – Wróg u Bram !!!
I następnego dnia z nadzieją pojechałem na nowy szpital bo Lucjanowi mus już wyciągnąć
gwoździa z uda. Nadzieja bywa płocha – i była. Czekamy bo obchód. Potem Malina mówi na dół do rejestracji po skierowanie do Mnie. W rejestracji mówią – gdzie pisemna zgoda
Lekarza !!! Ciśnienie podskoczyło !!! A nie mam – mam ustną i natychmiast żądam przyjęcia
mojego Dziecka. Jeszcze powiedziałem co myślę o służbie zdrowia – bo tu jeszcze nie zabieg
– a ja mm już dość tego czołgania nas – DOŚĆ – dość kurwa – dość !!! Ustąpiła !!! Malina

przyszedł – a karta gdzie ? No jeszcze nie ma. Biegnę i wymuszam na Babie żeby przyniosła.
O to już dość. Skierowanie do Anastezjologa. A tu do wypełnienia jakaś bzdurna dłuuuuuga
ankieta !!! Więc piszę przy pkt. 18. Choroby nerwów (…) NIE ale ogólnie wkurwia mnie
służba zdrowia. Pkt 19. Zmiany nastroju (depresja, nerwica) TAK dzisiaj [a to była tylko
kurwica – nie nerwica – wot co ?!]. To nie było dość !? Przynieśli 4-ry słownie cztery kolejne
– o kurwa – tylko się podpisaliśmy – i miałem ochotę napisać takich bzdur że ho ho – ale
odpuściłem – Pani po wejściu nie odpuściła – trze zmieniać bo takie prawo, a dla skarg to jest
tamten, a tamten departament !!! Ale mi ciśnienie poszło – oj joj !!! Wyszedłem i mówię do
Lucjana – wychodzimy ! On został !!! Dzwonię do Ireny (Żony) – przyjedź bo za chwilę
pęknę jak bomba !!! A tu przychodzi kolejna Pani i przesłuchanko – łamie się prawo, Syna źle
wychowuje, jaki przykład daje ? O Boże co za skończone BUCE - przeliterować ? Więc
mówię, że Syna sam se będę chował i Jej nic do tego – i wychowam Go na buntownika żeby
wykańczał takie chore systemy !!! Widząc mój upór poprowadziła mnie do jakiegoś tam
kolejnego departamentu – i się pozbyła problemu – a tam Pani znów mnie starego buntownika
urabia – takie prawo – dla bezpieczeństwa – itp. Więc mówię – który Lekarz przegląda te
bzdury jak chce leczyć – chyba żaden – żaden normalny !!! A Ona swoje – i mówi, że takie
prawo, a jak mi nie pasuje to powinienem opuścić Kraj !!! Więc mówię - nigdzie nie pojadę –
tu Ludzi zbuntuję – TU W TARNOWIE WPIERW !!! Nawet nie usłyszała tak była zajęta
swoją mądrością ?! Więc zaczynam tłumaczyć na czym polega służba zdrowia – przerywała
kilka razy – Mówię – przychodzi ktoś potrzebujący pomocy, nie ważne skąd i

dlaczego i kim jest, po prostu potrzebującym – proste – Personel bez
jakichkolwiek skierowań zaczyna Go badać i ewentualnie szybko ratować
lub leczyć – wcześniej przeprowadzając nie dręczącą lecz przyjacielską
dyskusję – pomoc zostaje bez papierów skutecznie udzielona – pacjent żyje
– wyniki badań gromadzi się i wklepuje do bazy danych – proste !!! - proste
jak drut !!! I wtedy nie będziecie musieli protestować, że musicie być dzień i
noc na nogach !!! Słuchajcie mądrości Awatara !!! A Pani dalej swoje – więc
mówię – jeśli Pani nic z tego nie zrozumiała to znaczy, że jest Pani sługą mamony i ma
niewolniczy umysł !!!? Bez emocji powiedziała, że obok stoi Prawnik i poda mnie do Sądu – i
bardzo dobrze – NIEWOLNICY – mam Was dość – dość !!! A emocje Ludzie powinni
mieć – bo tylko trupy i zombi nie mają !!! Irena na szczęście przejęła pałeczkę – bo to nie był
koniec dręczenia nas !!! Żeby nie wybuchnąć pojechałem na basen – trochę pomogło !!! Na
basenie prawie nie ma Ludzi – a gdzie jest Młodzież !!!
Po basenie dzwoni Dominik i mówi, że ma już tak dość roboty, że nie chce rano wstać – i
mówi, że mają projektować odwodnienie i nie wie jakim my podlegamy procedurom – super
w 10000000000 % dręczącym – pisałem chyba gdzieś jak nas już pod ścianą postawili bez
wyjścia – piszę więc na świadectwo dla Potomnych żeby wiedzieli jak głupoty unikać !!! A
prawo rzecz prosta – odwodnienie bez żadnych papierów – bo tylko w terenie widać jak wiele
i gęsto trza studni – wyniki pompowania udokumentować – szkody zlikwidować wg
określonego cennika – studnie, które się da zostawić – na wypadek W. I to by była cud robota
!!! Z innych prac przepisy równie prosto można zrobić – jak będę miał czas i siły opiszę !!!

Powiedzcie – wrócił Prawodawca – i mówi !!!
Każdy Koreańczyk musi być twardy. A Polak ? Czy zgnuśnieje przy grach, telewizji i
piciu !?
Irena dzwoni, że skoro mi nerwy puściły to może do Psychiatry pójdę !!! Tych Rzeźników nie
potrzebuję – wystarczy mi sport, praca i seks żeby nery odreagować – to działa !!! A co Ci
Rzeźnicy i Mordercy robią już wiem – widziałem – byłem 3 razy w psychiatryku – dają Ci

leki chemię, która Cię wykańcza – człowiek pół lub roślinka, ogłupiały zupełnie, sztywny jak
ząbi bo wszystko się spina w organizmie jakimś potwornym bólem – nie do wytrzymania –
nie do wytrzymania – co gorsza trwającym bez końca !!! I jeszcze ta niepojęta ciągła słabość
– z brakiem tchu – i kompletny brak napędu !!! I jeszcze ten LĘK nie do opanowania – w
którym masz non stop samobójcze myśli – WCIĄŻ !!! Rzeźnicy Jebani – niech sami to żreją omal mnie nie zabili, zabili mi Brata – opisałem - i pewnie zabili Babcię !!!? Tak Ciemność
eliminuje wszystkie Wcielone Dzieci Światłości na tej Ziemi !!! - bo tu rządzi Lucyfer i
Gad !!! - obaj źli i podli !!! Gdy mówiłem Psychiatrom, że nie mam omamów słuchowych i
wzrokowych [tylko ten dźwięk – ale to implant], że miałem objawienia – i widzę wiele spraw
duszą i sercem – bo jestem MISTYKIEM – nie wierzyli – bo skąd Ci Oprawcy mogli słyszeć
o Mistykach ???! - przecież w tych durnych studiach gdzie tylko wyścig szczurów trwa i
demonów wychowuje o tym nie uczą !!! Niech się nawrócą – i to już !!! Przy szpitalach
wybudować baseny, sale, boiska, świetlice oraz zagospodarować teren na szklarnie i ogródki
działkowe – leczyć pracą, sportem, nawet seksem oraz pogadankami, zwierzeniami,
rozmowami, literaturą, muzyką, tańcem, krzykiem, śpiewem – z pewną domieszką ziół – i
zawsze pod czujną opieką !!! Oto Wasze właściwe zajęcie Wy Oprawcy !!!
Z Aptek leki chemiczne wypierdolić – i to już !!!
Jechać do Krakowa do Tenzina – ochroniarza Dalajlamy – dziś Lekarza - po nauki i
sporządzanie ziół !!! Nie bójcie się żadna jebana czarna Inkwizycja już Nikogo za to na stosie
palić nie będzie !!! Słuchajcie !!! Tenzin dużo wie – odpokutowując zapłaćcie Mu wy
bezlitośni zdziercy tak duże pieniądze aby wyjechał od nas bardzo bogaty !!! - bo tak i dobrzy
Faraonowie wynagradzali najmądrzejszych !!!
Na dziś koniec bom zmęczony bardzo – a jeszcze muszę się iść odprężyć na spacer bo basen
nie poskromił do końca moich emocji – chyba, że Irena będzie chciała bara bara !!! - i po
krzyku mój słowiku !!!
Irena stwierdziła, że dzięki temu, że Lucek powiedział, że jestem chory nie wywalono mnie
ze szpitala – bo Ochrona już miała po mnie przyjść ? O ho ho – tak chcą postępować jak
ABW z Ludźmi lub jak się maltretuje Ludzi w psychiatryku – to jak mówi prof. Zoll jest nie
tylko niedemokratyczne – ale i antykonstytucyjne – i nieludzkie !!! Bo tak jest !!!
A ta zimna …. [tu miejsce na cytaty !?] jeszcze kazała mi się wynosić z mojej Ojczyzny bo
protestuję przeciw choremu prawu – niewolnica prawa !!! I mówiła żebym Dziecko zabierał
do innego szpitala jak mi nie pasuje !!!? O pięknie – co to panisko na zagrodzie równe
wojewodzie czy służba – służba do cholery – ale ta …. [tu miejsce na cytaty !?] nie pojmuje
czym jest służba dla potrzebującego opieki medycznej !!! Było dwu Świadków – oby nie
fałszywych jak to było w przypadku Jezusa – oby nie fałszywych bo są na garnuszku tej
wiedźmy !!! Jeszcze powiem jak ten szpital działa. Stojąc do rejestracji stali przed nami dwaj
Bracia – chyba – jeden o kulach ledwie stał, a drugi załatwiał – odesłano Ich z kwitkiem bo
brakło jakiegoś papierka – Lucjan świadkiem – i co ? - nic odesłano Ich informując o tym
jebanie ważnym świstku papieru – podziękowali !!!? Więc mówię żeby nie dziękowali bo nie
ma za co – i powiedziałem tak głośno co myślę o służbie zdrowia, że nastąpiło wielkie
poruszenie !!! Przed Anestezjologiem jest inny pokój – Panie tam stojące martwiły się, że Ich
nie przyjmą bo jedna miała na 9-tą, druga na 9-tą 05 – a była 9-ta 20. Co to jest ? – co to jest
za kolejne matolstwo !!!?

Teraz proponuję Prokuraturze żeby się przyjrzała z urzędu tej całej służbie
– która służbą nie jest – tylko jakąś instytucją sił ciemności – do dręczenia i
uciskania Ludzi – w dodatku potrzebujących pomocy !!!
Prokuraturo działaj !!!
Były i piękne akcenty. Część Ludzi nie stoi ja ciołki tylko głośno protestuje przeciw tej
głupocie. No i spotkałem Jedną Istotę Chrystusową – nie wahał się pochwalić Jezusa
Chrystusa wchodząc – troszczyła się najwyraźniej bardzo o Pacjentów – i zauważała
Dzieci !!! Tak właśnie rozpoznaję codzienną Świętość !!!

Polskie Dzieci !!!
Sprzątajcie Dom ze śmieci – sprzątajcie swój Dom !!!
Powstań Ameryko Północna – i walcz o swą Wolność !!!
Murzynek miły jest i nawet myślałem, że Oba-ma
– ale chyba nie ma ? - bo Go robią w ciula !!!
Powstań Ameryko Południowa – i walcz o swą Wolność !!!
Bo Twoje Dzieci żyjące w nędzy są dziś tropione i jak szkodniki zabijane
– o zgrozo – o zgrozo – o zgrozo !!!
Powstań Azjo – i walcz o swą Wolność !!!
Bo dziś Was traktują jak tanią siłę roboczą
− i za kilka dolarów dziennie musicie ciężko pracować cały boży dzień
– i mówią, że to łaska - Wy powiedzcie Im zdecydowane 'NIE'
Powstań Europo Wschodnia – i walcz o swą Wolność !!!
Bo carczyki lubiące salony, splendor i chwałę nie zauważają jak Naród się
stacza w nędzę – a tylko mała grupka ludzi czerpie krociowe zyski z
biznesów !!! Zgroza !!! Działajcie – działacie – aby ten haniebny proces już się
skończył, a dobrobyt był po równo dla Wszystkich !!!
Braciszku Aaronie – jeśli mnie słyszysz – jeśli już zrozumiałeś – działaj – i rozrabiaj jak ja !!!
Za wulgaryzmy przepraszam – natchnął mnie w tym względzie Wawrzek Szwagier – ongiś
Machabeusz – który walczył z Imperium ale Imperium Go zmogło – lecz wawrzyn Chwały
pozostał !!!

Walczcie i ratujcie siebie i Świat – walczcie !!!
Miejcie Miłość dla Braci i Przyjaciół – a Miłosierdzie dla Wrogów !!!

Walczcie aby się nie spełniło czarne proroctwo Ojca Pio wg którego południe Polski –
Małopolska i Podkarpacie – zginął w ogniu nuklearnej pożogi !!! To proroctwo jest od
Ciemnych sił – nie od jasnych !!! Więc nie pozwólcie by się spełniło !!!
Życzę miłej lektury.
Co złego to nie ja. Przyjaciół zapraszam na swe bajorko – Ogr Jacek.

O Dzieci Światłości – zjednoczmy się
a wróg padnie i pierzchnie przed nami jak Goliat od procy Dawida
www.przeslanie.com
Lucjan czeka na operację. Mówi, że nie dziwi się ilości procedur bo Ludzie za byle co mogą
szpital zgnoić – to prawda – mówię Dziecku – ale jest to efekt tego, że serca i umysły Ludzi
są zniewolone przez Ciemność !!! Gdy się wyzwolą poznają, że prawo jest dla Ludzi a nie
Ludzie dla prawa – dlatego powinno być jak najprostsze. Nie jesteśmy niewolnikami prawa
lecz Ludźmi Wolnymi. Nikt nie jest niczyim niewolnikiem. Nawet Żona nie jest
niewolnikiem Męża, a Mąż Żony. To proste – Wolni Jesteśmy.
Dzwoni wkurzona jak zwykle i zmartwiona Marzanna – bo durny urząd żąda badań
hydrogeolog. dla Gąsiora dla studni kopanej. Więc mówię, że jedyne co nam zostaje to
BUNT – BUNT – BUNT – bo nas dziady wykończą !!! Mówię ile to spraw; projekt,
zgłoszenie, robota, dokumentacja, operat, pozwolenie wodno prawne, strefy, obudowa studni,
i pewnie kwestie miejscowego planu – w ciul roboty – i dwa lata w plecy – ile by trzeba było
wziąć żeby na tym zarobić – a to nie ma sensu – prawdziwi hydrogeolodzy wiedzą dlaczego ?
– wiedzą na jakim etapie można nas wykończyć bo 4 urzędy będą się na nami pastwić – i
mnóstwo pseudo fachowców – rzecz nie do przejścia – bo na którymś etapie ktoś nam
postawi warunek nie do wypełnienia – prawdziwi hydrogeolodzy wiedzą dlaczego ? Więc Jej
mówię – BUNT – BUNT – BUNT !!! To jedyna droga !!! A proste prawo powinno
być takie – hydrogeolog wyznacza studnię z wiertaczami lub kopaczami lub nawet radiestetą,
wiertacze wiercą lub kopacze kopią i razem z nim ustalają jak głęboko skończyć, bada zasoby
studni [w dolinach i pradolinach z dość dużą dokładnością bo zasoby są znaczne, we fliszu z
mniejszą dokładnością bo zasoby mogą spaść – kwestia gruntów, zasilania i opadów –
prawdziwi hydrogeolodzy wiedzą dlaczego ?]. No i oczywiście badanie wody, wykonanie
profilu i określenie współrzędnych przez geodetą – a później wklepanie tego do bazy danych
– i robota skończona !!! Proste przyjemne zajęcie – bez żadnych decyzji i durnych procedur –
proste jak drut !!! A potem mnóstwo wolnego czasu dla Przyjaciół, aby razem wypić wino,
zjeść i poimprezować oraz wreszcie mieć czas na wypoczynek i sport – PROSTE ? – wy
Ciule od tworzenia prawa ???!!! Bo teraz non stop pracujemy i czasu już nie mamy na nic –
jak stwierdził ostatnio Janusz Zawisza. To jest chore !!! To NIEWOLNICTWO !!!
Lucek po zabiegu – żyje i ma się OK. Paweł Nowicjusz z Klasztoru od Franciszkanów z
Zakliczyna rodem z też po zabiegu – ciężko ma nogę pokiereszowaną. Miał Gości z Zakonu –
dwu równych Chłopaków. Arcy-Skworca dobrze nie wspominają – bo ten cwaniak zabronił
Ojcu Józefowi Witko odprawiania modlitw do Ducha Świętego za chorymi i potrzebującymi
– a to działało. I zabronił Arcy-.... [?!] - Siostrze Cecyli leczyć wschodnimi metodami – no

cóż jak ktoś nie ma mózgu to nie Arcy-... . Może przecież Biskup Jeż przecie Góral wreszcie
coś pojmie ? – może ? - bo u Arcy-... moja misja nie miała szans !!! A sprawa jak zwykle jest
bardziej niż poważna – zawsze gdy przychodzimy na Ziemię !!! W pierwszej chwili trzeba
rozciągnąć Pole Modlitwy nad naszą okolicą – Nowenną do Ducha Świętego – i to już –
szybko, najszybciej !!! Dwa to proste prawo – prościutkie. Trzy to praca nad technologiami –
aby się obronić przed Odwiecznym Wężem Starodawnym – Orionidą !!! Słuchajcie !!!
Lucjan może dziś wyjdzie ze szpitala – Personel wspaniały – i potrzeba było aż tyle męki
żeby się tu dostać ? Paweł mówi, że coraz mniej chętnych do Klasztoru – u Redemtorystów
też – znamy to !!!? To smutne – bo zawsze muszą być Ci co się szkolą by bronić – Ci co
pracują aby była żywność i wszystko co niezbędne – i Ci co się Modlą !!! Zawsze !!! A tu
modlących się coraz mniej – i mniej – i mniej !!! Dożyliśmy ciekawych czasów – a chciałoby
się żyć w spokojnych !!!? Europa cuchnie smrodem zgnilizny !!! Na Zachodzie nikt się już
prawie nie modli !!! I patrzę na neta – a tu piszą, że Małżeństwa nie chcą mieć Dzieci – to
skąd będzie Naród ???! CEBOS podaje, że ponad 50 % Polaków jest za Eutanazją – bzdura –
manipulacja Eugeników i Iluminatów !!! I w Szwecji w oficjalnych wiadomościach pokazano
pornosa – obrzydliwe – a więc już się zaczyna to co i kiedyś – początek zagłady !!!

Słuchajcie !!! Już – natychmiast – trzeba ustanowić Nowennę do Ducha
Świętego – już natychmiast – tu - pojmujecie !!!? Ojcu Świętemu nie pozwolą –
nie dopuszczą – otacza Go sfora Iluminatów, która tak jak i Gady z Oriona i Ich
Sprzymierzeńcy oddali Dusze Diabłu !!! Słuchajcie !!!
Myślałem w którym punkcie Apokalipsy jesteśmy – chyba już przy końcu ? – co się stanie ? –
nie wiem ? – nie chcę wiedzieć ! – bo Światłość jest elastyczna w działaniu niczym źdźbło
trawy – a Ciemność wciąż i wciąż planuje i jest ociężała !!! Oto nasza przewaga !!!
‘Tu się wszystko zaczęło’ mówił nasz Ukochany Ojciec Święty. I ja mówię – Tu się
Wszystko zaczyna – tu w Tarnowie – tu. Słuchajcie. Miasto Umiłowanych to my – w
szerszym kontekście to Małopolska i Podkarpacie – w jeszcze szerszym to Polska – w jeszcze
szerszym cały Świat – bo tak naprawdę Ludzkość nie jest dla siebie wrogiem – wróg to
Iluminaci-Kabała, Imperium Oriona i ich Wasale oraz Lucyfer ze złymi Duchami – Ten, który
nie skorzystał z Miłosierdzia Bożego – szkoda !!! Co ja gadam ? – przecież ja żadnych
wrogów nie mam – bo Kocham jak Bóg – Wszystkich – nawet Lucyfera !!!
Sprzeciwiłem się zdecydowanie Urzędowi Górniczemu w Krakowie i nie będę F.Hebie nic
poprawiał. A tu kontrola Urzędu Górniczego z Krosna u Baryczów za parę dni. Kiedyś
broniąc Ś.P. R.Gałuszkę przed dwoma Nad - inspektorami – Nad – Dręczycielami omal Ich
nie pobiłem. Następnym razem byli grzeczni. A jak będzie teraz ? – kurdę – okazuje się, że
Barycza jednak nie ma ważnych badań – cholera wie co jeszcze znajdą ? Na pewno mnie
wkurzą i w gniewie narozrabiam – w najlepszym wypadku potargam protokoły – oby nie
trzeba było się z Nimi bić – bo sił mam wciąż niewiele – a jak Józef nie chciałbym zginąć –
bo w swym śnie widziałem, że dożyję do Chwili Zwycięstwa - siedziałem z Prema Sai Babą
na zielonej łące – łączyła nas niesamowita miłość i światłość – nie mówiliśmy już nic bo
wszystko było oczywiste – Chwała Pastuszkowi !!! Widzę też w swej Duszy jak nadciąga
orszak Ra – i Jego Wojowników – wspaniali – Chwała Adonaj !!! I jeszcze mgliście ale
widzę w swej Duszy jak się wyłaniają ze Światłości Statki Federacji – Niebiańskie Jeruzalem
– a każdy cudownie Inny i piękny niczym Elf !!! Oto nasi Sprzymierzeńcy !!! Odwagi !!!

www.przeslanie.com

jak to zakończyć ? – jak ? – jak ? tłucze mi się rozpaczliwa
myśl po głowie – bo niczyjego cierpienia już nie zniosę –
niczyjego !!!
i coś mi świta ?

Miłość to klucz otwierający wszystkie Bramy – nie
tylko w życiu – nie tylko starego czy nowego Nieba –
ale nawet Otchłani i Piekieł !!!
www.przeslanie.com

