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Rogaty Watykan - NIGDY NIE PUBLIKOWANE TAJEMNICZE WIZERUNKI Z WATYKANU PRZEDSTAWIAMY W
REPORTAZU ROGATY WATYKAN
 
 
    Â  Â Â Ostrzezenie! Artykul zawiera tresci, ktore moga urazic uczucia religijne. Te osoby, ktore mimo to, ten artykul
przeczytaja i beda sie czuly urazone z gory przepraszam. Intencja moja jest przekazanie wartosci, jakie zawiera
zaszyfrowany przekaz Apokalipsy i ukazania bledow zamierzonych, lub niezamierzonych a poczynionych przez
kaplanow chrzescijanskich. W tym miejscu dodam, ze wedlug mnie duza czesc kaplanow spelnia swa powinnosc
najlepiej jak potrafi, jednak ogolny wizerunek religii, zaklocaja ci, dla ktorych kaplanstwo jest droga do osiagania
wlasnych ziemskich celow. 
  Â W Watykanie rogi sa wszedzie a i diablow w Piotrowej stolicy nie brakuje, morda demona przywita cie i pozegna,
chyba, ze â€žSzwajcarâ€• predzej sie z toba rozprawi. Poza wszechobecna orgia bogactwa wszedzie rogi, lecz
rogatego wrazenia dozna tylko wnikliwy obserwator. Prosze nie mylic wnikliwego obserwatora z pokornym sluga, ten
zawsze bedzie slepy. Bazylika najswietszego apostola i jej otoczenie, to stolica cierpienia i krwi calych narodow, ktorzy
w pokorze, (jak to mowia wedle woli proboszcza) albo i nie, budowali chwale prawie swietego kosciola. Â 
  Nie wiem ilu odwiedzajacych Babilon, zauwazylo demony u wezglowia Piotra, ale jestem pewien, ze wielu patrzylo na
wszechobecny przepych, tak samo jak pewne starotestamentowe malzenstwo. â€žOchâ€¦ ojâ€¦ ojâ€¦ ajâ€¦ widzisz
Mojra te bogactwo. A jak zaczynali!!!?. W stajence.â€• 
  Rogi, diably i demony, tylko dla nielicznych sa widoczne na pierwszy rzut okiem. Sa widoczne tylko dla oka ludzi
wolnych od wszelkiego kultu. Tubylczy kult â€žmilosc blizniegoâ€• i wszedobylska â€žswietoscâ€• czarnych a
uduchowionych, to â€žprosta droga do Bogaâ€•, (wystarczy danina, co laska). Ta czarna swietosc (papa jest na bialo)
zaslepia wszystkich, nawet tych, ktorzy nie mienia sie byc slugami. Coz, wiec patnik i turysta zobaczy? 
  Ano to, co z laski mu â€žSzwajcarâ€• pokaze. Firma papy od swietych oltarzy, skutecznie zaslepia umysly. Tak
skutecznie, ze tylko â€žzatwardziali grzesznicyâ€• potrafia swoj umysl przed takim zniewoleniem obronic. 
  â€žOddali dusze diabluâ€•? 
  Tak na moje oko, domniemam, ze ten czart to tu wszedzie ma swoje symbole. Jezeli wszedzie sa jego znaki, nalezy
zastanowic sie, czy te apostoly oddaly dusze diablu, czy nie? Nie do wiary, przeciez to apostoly swiete, gdziezby, ktory
Chrystusa wydal. No, bo i nie wydali, oni tylko lody kreca a o Chrystusie to i dobrze mowia. Ale chyba biedak, nie mial
maszynki do lodow, no to apostoly do rogatego jak w dym. Juz u progu na Piotrowym placu, dwie rogate fontanny
pokorne owieczki witaja, jak dwie roze, co przez 1 tydzien kwitna a 51 kluja. 
      
  
 Foto 1 Wizerunek czarta kontrolujacego fontanne u progu maszynki do lodow. Â 
 
  Czy wszyscy zdaja sobie sprawe jak dzialaja fontanny na otoczenie i dobrobyt ich wlascicieli? Jezeli nie, to prosze
zwrocic uwage na otoczenie fontann, ktore nie dzialaja a dla porownania prosze przyjrzec sie miejscom, gdzie fontanny
sa czynne. W Watykanie przybysza witaja dwie fontanny, umiejscowione po polnocnej i poludniowej stronie placu i
kazda z nich posiada indywidualne ezoteryczne zdobienia. Ale to juz inna sprawa, tak zwany urok, ezoteryki, ktory w
calej krasie kwitnie w swiatyni pierwszego apostola. Kwitnie i dziala ku chwale bialego ojca czarnych kaplanow, ktorzy z
ochota klatwy na ezoterykow rzuca, a swoim owieczkom wciska kit, jaka ta ezoteryka jest nie boska i prosto od czarta
pochodzi.
  
 O watykanskiej ezoteryce i o tym, jak Papiez karta, tarota wita slugi swoje w drzwiach Bazyliki w artykuleÂ Â 
Ezoteryczny-Watykan---Tajemnice-Watykanu--cz-IIÂ Â  Â  Â A teraz powrocmy do znakow czarta, nigdzie na tej biednej
ziemi nie ma az tyle rogow diabelskich i demonicznych twarzy w jednym miejscu. Mistrzowie watykanskiej rzezby i
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obrazu solidnie sie starali, ku chwale czarnych kaplanow. Â  Â      
  
  Foto 2 Czart u wezglowia grobu pierwszego apostola   Â 
  Najwazniejsze to miejsce w Bazylice a i w calym chrzescijanskim klubie jednego pasterza, to i ochrone musi miec
przednia Â  Na czterech filarach, opoki pierwszego z apostolow dyzuruje az osmiu takich czartow z rogami. Kazdy z
tych osmiu â€ždozorcowâ€• moglby nocami straszyc za dobra zaplata. Â      
  
 Foto 3 Aniolek pilnuje grobu sw. Piotra.   Â  Ten to i czlowieka przypomina, tylko jakiegos takiego niedobrego wizerunek
posiada taka straszna facjate ze z powodzeniem moglby straszyc w horrorach.
 
  Widocznie Jego Swietobliwosc i przyboczne apostoly maja gusta mniej wybredne. Â  Az sie na usta cisnie bojowe
zawolanie, â€žza mna do nieba (barany), wedle tych rogowâ€•.
 
 Â  Juz dwa mileniaÂ Â mijaja a apostoly ciagle Boga nie slysza, ale mowic umieja; â€žBog zaplac, Bog zaplac, Bog
zaplacâ€•, super wymiana baranek mamone a Bog oddaje, i ciekawe jest to, kiedy plynnosc utraci, cwane te apostoly. 
Â 
  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â I coz â€žbankierâ€• na to? Biblia
Gdanska: Â  2:2Â -Â Znam uczynki twoje i prace twoja, i cierpliwosc twoja, a iz nie mozesz cierpiec zlych i
doswiadczyles tych, ktorzy sie mienia byc Apostolami, a nie sa, i znalazles ich, ze sa klamcami;
  Slowa zawarte w tym wersecie jednoznacznie â€žpokazuja palcemâ€• na mosci kardynalow i biskupow, nic nie
ujmujac nieomylnemu, wala ich prosto miedzy oczy.
  Â  â€ži doswiadczyles tych, ktorzy sie mienia byc Apostolami, a nie sa, i znalazles ich, ze sa klamcami;â€• Â  
Nieomylny klamca, prosto herezja, albo jego ksiazetowie kardynalni, nie!!! i biskupy w zadnym razie, one sa swiete
wszystkie. Â  Sa jeszcze inne ciekawe kawalki w Apokalipsie, dowody milenijnej slepoty kardynalnych. Â 
  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Rozdzial XIII 
  XIII/ 1 â€“ â€žI widzialem bestyje wystepujaca z morza, majaca siedm glow i rogow dziesiec; a na rogach jej
bylo dziesiec koron, a na glowach jej imie bluznierstwa.â€• Â  XIII/ 1 No to zobaczmy, czego nieomylni i kardynalni
przez dwa milenia nie wypatrzyli. Â  Zwrot â€žwystepujaca z morzaâ€• nie wskazuje zadnej istoty, ktora bylaby
uprzednio w morzu a nastepnie z niego wystapila. Z morza a scislej z wody nie mozna wystapic, na taka czynnosc jest
wiele okreslen, jednak wsrod nich nie istnieje okreslenie â€žwystapic z wodyâ€•. Wyjasnienie tej czynnosci miesci sie w
zakresie dzialan okreslanych mianem â€žwystapicâ€•. Tu â€žbestyja z Apokalipsyâ€•, jest postacia symbolizujaca cos,
lub kogos wystepujacego. Wystapic mozna z za plecow, z za parawanu, z ukrycia.
  Skad ta bestyja wystepuje? 
  Cala tresc Objawienia Sw. Jana odnosi sie do religii chrzescijanskiej, nalezy, wiec w jej klimacie, w jej cechach, i w jej
wartosciach poszukac wystepujacej bestyji. Â 
  Kolejne informacje zawarte w tym i nastepnym wersecie okresla szczegolowo cechy postaci wskazywanej symbolem
â€žbestyjaâ€• Â  â€žMorzeâ€• to woda a woda, scislej â€žwodyâ€• w tresci Apokalipsy symbolizuja ludzi. Postac
wskazywana przez bestyje, wystapi z za plecow chrzescijanskich wiernych. Bedzie to postac, lub wartosc, ktora okresla
cechy istniejace, lecz niewidoczne w tej religii. Wystapienie w takim kontekscie moze oznaczac rowniez odkrycie lub
ujawnienie, jakiejs tajemnicy, ktora posiada wartosc symbolizowana bestia Odkrycie to bedzie przebiegalo raczej w
sposob niezamierzony lub wbrew trendowi. Bedzie to ujawnienie jakiejs malo chlubnej karty chrzescijanstwa. Â  Tresc
wersetu w slowach: â€žmajaca siedm glow i rogow dziesiecâ€•, informuje jednoznacznie, ze ilosci glow i rogow nie
pasuje do siebie. Istniejace tu dwa okreslenia liczbowe w kontekscie do calego przekazu apokalipsy, musza miec
indywidualne znaczenie. Â  Pierwsze okreslenie â€žmajaca siedem glowâ€•, jest wskazaniem klucza Apokalipsy. Slowo
siedem w tresci Apokalipsy nie jest jednoznacznym liczebnikiem, jest zaszyfrowanym kluczem, ktory okresla w sposob
symboliczny, wszystkie postacie i wartosci, ktore pochodza z nieba. Postac bestii, posiadajacej siedem glow
symbolizuje, jedna z cech â€žwystepujacej z wodyâ€• postaci. Mowi, ze glowy, czy glowa, inaczej wiodaca wartosc tej
postaci, swoje zrodlo posiada w niebie. Religia chrzescijanska, swa wiodaca wartosc opiera na synu Boga, inaczej
mowiac;- jej glowa, Chrystus, uznawany za syna Boga pochodzi z nieba. W taki sposob zaszyfrowana w slowie
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â€žsiedemâ€• informacja przedstawia nam bestie, jako postac scisle zwiazana z religia chrzescijanska. Â  Wartosc
pochodzaca z nieba przedstawiona w slowach:- â€žmajaca siedm glow i rogow dziesiec;â€•,Â jest z jednej strony
boska z innej diabelska, bo posiada glowe z nieba i rogi, ktore sa symbolem diabla. Jednak, gdy glebiej spojrzec na te
kwestie, dojdzie sie do informacji, ktora mowi, ze dziesiec rogow poprzez liczebnik â€ždziesiecâ€• to symbol dziesieciu
przykazan. Kolejny aspekt, ktory wiaze ta postac z chrzescijanstwem. Â  Potwierdzeniem wskazaniaÂ na dziesiec
rogow jako dziesiec przykazan, jest kolejna informacja zawarta w tresci wersetu:-â€ža na rogach jej bylo dziesiec
koronâ€•. Na rogach bestii byly korony, dziesiec koron na dziesieciu rogach, dwukrotnie uzyty liczebnik dziesiec. Za
drugim razem wskazuje wartosc pozytywna symbolizowana koronami, jednak tych koron na rogach juz nie ma:-â€žbylo
dziesiec koronâ€•. Na rogach byly korony, taka informacja wyklucza aspekt rogow diabelskich a zarazem mowi, ze ich
pierwotna wartosc z nieba, zostala utracona. 
  Wartosc utracona mowi, ze obecnie dziesiec przykazan nie posiada statusu wynikajacego z wartosci symbolizowanej
korona. Wniosek jest tylko jeden, przykazania nie dzialaja tak jak powinny dzialac, inaczej mowiac nie sa, skuteczne, lub
zostaly zle zastosowane. Â 
  Wedlug przekazu biblijnego, dziesiec przykazan, jako wytyczne do postepowania, byly przeznaczone dla przywodcow i
kaplanow. Â  Te przykazania sa skierowane tylko do tych, ktorzy z wlasnej woli podejmuja sie byc na czele swojej
spolecznosci, lub podjeli sie sluzebnej roli wzgledem zasad przewodnika, na drodze do Boga. Kaplani i przywodcy
spoleczni, powinni sami we wlasnym zyciu i postepowaniu stosowac wskazania zawarte w dziesieciu przykazaniach,
taka byla wola Boga. 
  To oni powinni stosowac sie do przykazan a swoja postawa byc wzorem dla ludzi. Z kolei ludzie, nie posiadajac
obowiazku stosowania przykazan, mogliby czerpac z wzoru swych wladcow lub kaplanow i rowniez tak postepowac. Â 
  Jednak kaplani widzac ograniczenia, jakie by wynikaly ze stosowania wskazan zawartych w przykazaniach, nakazuja
stosowanie dziesieciu przykazan wiernym, sami z tego czerpiac rozne profity. W taki sposob dziesiec przykazan stracilo
moc sprawcza, symbolizowana koronami. Z kolei postac bestii w tym kontekscie kolejny raz wskazuje na religie
chrzescijanska. Â 
  Ostatni zwrot tego wersetu:Â â€ža na glowach jej imie bluznierstwaâ€•,Â swiadczyc musi rowniez o jakosci religii
chrzescijanskiej. Wartosci religii chrzescijanskiej symbolizowanej siedmioma glowami, jako pochodzace z nieba,
dodatkowo wzmocnione koronami dziesieciu przykazan, sa wedlug Boga tozsame z wartosciami bestii piekielnej. Bo
rogi tu przytoczone tylko w liczebniku odnosza sie do przykazan, natomiast one same pokazuja diabelski charakter
wskazywanych tu wartosci religii chrzescijanskiej. Taki charakter religii potwierdzony jest w ostatnim wskazaniu wersetu.
Na glowach z nieba imie bluznierstwa, czyli wartosc poczatkowa religii, lub wartosc wniesiona przez Chrystusa jest
zamieniona na bluzniercza postawe w dzialaniu lub w zasadach religii chrzescijanskiej. Jedyna potrzeba Boga jest to, by
czlowiek zyl w radosci, doznajac z takiego zycia szczescia. Natomiast kult chrzescijanski niewiele radosci wnosi w
swoich doktrynach zalu za grzechy wszechobecnego smutku w modlitwie. Czlowiek tak postepujacy bluzni, bo czyni
wbrew woli Boga. Â 
  Przeciwnie wzgledem potrzeb Boga skierowana droga zycia, musi prowadzic do piekla i takiej drogi pilnuja zastepy
demonow strozujacych w Watykanie.
 
   Ludzie, ktorzy emocjonalnie biora udzial w kulcie smutku, zalu i pokuty, maja odcieta droge do Boga, stad tak
drastyczne informacje dotyczace cech religii chrzescijanskiej. Â  Kolejny werset, dowodzi pochodzenia mocy
chrzescijanstwa i potwierdza informacje pierwszego. Â  XIII./ 2. â€žA ta bestyja, ktoram widzial, podobna byla
rysiowi, a nogi jej jako niedzwiedzie, a geba jej jako geba lwia; i dal jej smok moc swoja i stolice swoja, i moc
wielkaâ€•. Â  XIII/ 2 Odszyfrowanie tresci wersetu: Â  Chrzescijanstwo, ktore mi ukazano posiadalo zwierzece wrecz
cechy. Bestia przebiegla jak Rys a na terenie, ktory przebiegloscia zdobedzie, stoi mocno jak Niedzwiedz. Mowa jej jest
donosna i straszna jak ryk Lwa. Religia ta, kiedys Chrystusowa, moc uzyskala od Smoka, cesarstwa rzymskiego. Swoja
stolice chrzescijanstwo objelo po tym cesarstwie i objelo olbrzymie terytorium wraz z poddanymi i pierwszym papiezem,
ktory zamienil stanowisko cesarza na papieza. Â  Kolejne fotografie przedstawiajace demoniczny wizerunek Watykanu. 
Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â STRUZE SERCA BAZYLIKI WATYKANU                                              
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 Fot. 13
  Â  Â Â Â©Â Struski Andrzej de Merowing. Â Zdjecia Struska Magdalena, Struski Andrzej. Â 
 
 Powyzszy tekst jest tekstem autorskim.
 Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgoda autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorow.   Â 
  Zapraszamy do galeriiÂ Rogaty Watykan 
   http://www.andrzejstruski.com/articles_131_CZARNA-MAGIA-WATYKANU.html
 
   http://www.andrzejstruski.com/articles_130_MOC-WATYKANU-W-PENTAGRAMIE.html
 
   http://www.andrzejstruski.com/articles_125_Rogaty-Watykan.html
 
   http://watykan.andrzejstruski.com/articles_5_Masakra-w-Langwedocji.html
 
   http://watykan.andrzejstruski.com/articles_3_Tajne-Szyfry-Biblii.html
 
   http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_8_Vaticano-Ezoterico-Feng-Shui.html
 
   http://watykan.andrzejstruski.com/articles_2_Dogmaty-%26%238211%3B-Przedmowa.html
 
   http://watykan.andrzejstruski.com/articles_4_Cztery-Ewangelie-Nowego-testamentu-podwazaja-sie-nawzajem.html
 
   http://watykan.andrzejstruski.com/articles_6_Ezoteryczny-Watykan---Tajemnice-Watykanu--cz-II-.html
 
   http://watykan.andrzejstruski.com/articles_7_Papiez-musi-umrzec.html
 
   http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano
 
   http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano
 
   http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html
 
   http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_1_Magia-16-Wiatrow-na-Placu-Sw-Piotra.html
 
   http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html  

http://www.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=125&title=Rogaty-Watykan---NIGDY-NIE-PUBLIKOWANE-TAJEMNICZE-WIZERUNKI-Z-WATYKANU-PRZEDSTAWIAMY-W-REPORTAZU-ROGATY-WATYKAN

Page 5/5

MemHT Portal

http://www.andrzejstruski.com/gallery_72_Rogaty-Watykan.html
http://www.andrzejstruski.com/gallery_72_Rogaty-Watykan.html
http://www.andrzejstruski.com/gallery_72_Rogaty-Watykan.html
../../../../articles_131_CZARNA-MAGIA-WATYKANU.html
../../../../articles_131_CZARNA-MAGIA-WATYKANU.html
../../../../articles_131_CZARNA-MAGIA-WATYKANU.html
../../../../articles_130_MOC-WATYKANU-W-PENTAGRAMIE.html
../../../../articles_130_MOC-WATYKANU-W-PENTAGRAMIE.html
../../../../articles_130_MOC-WATYKANU-W-PENTAGRAMIE.html
../../../../articles_125_Rogaty-Watykan.html
../../../../articles_125_Rogaty-Watykan.html
../../../../articles_125_Rogaty-Watykan.html
http://watykan.andrzejstruski.com/articles_5_Masakra-w-Langwedocji.html
http://watykan.andrzejstruski.com/articles_5_Masakra-w-Langwedocji.html
http://watykan.andrzejstruski.com/articles_5_Masakra-w-Langwedocji.html
http://watykan.andrzejstruski.com/articles_3_Tajne-Szyfry-Biblii.html
http://watykan.andrzejstruski.com/articles_3_Tajne-Szyfry-Biblii.html
http://watykan.andrzejstruski.com/articles_3_Tajne-Szyfry-Biblii.html
http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_8_Vaticano-Ezoterico-Feng-Shui.html
http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_8_Vaticano-Ezoterico-Feng-Shui.html
http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_8_Vaticano-Ezoterico-Feng-Shui.html
http://watykan.andrzejstruski.com/articles_2_Dogmaty-%26%238211%3B-Przedmowa.html
http://watykan.andrzejstruski.com/articles_2_Dogmaty-%26%238211%3B-Przedmowa.html
http://watykan.andrzejstruski.com/articles_2_Dogmaty-%26%238211%3B-Przedmowa.html
http://watykan.andrzejstruski.com/articles_4_Cztery-Ewangelie-Nowego-testamentu-podwazaja-sie-nawzajem.html
http://watykan.andrzejstruski.com/articles_4_Cztery-Ewangelie-Nowego-testamentu-podwazaja-sie-nawzajem.html
http://watykan.andrzejstruski.com/articles_4_Cztery-Ewangelie-Nowego-testamentu-podwazaja-sie-nawzajem.html
http://watykan.andrzejstruski.com/articles_6_Ezoteryczny-Watykan---Tajemnice-Watykanu--cz-II-.html
http://watykan.andrzejstruski.com/articles_6_Ezoteryczny-Watykan---Tajemnice-Watykanu--cz-II-.html
http://watykan.andrzejstruski.com/articles_6_Ezoteryczny-Watykan---Tajemnice-Watykanu--cz-II-.html
http://watykan.andrzejstruski.com/articles_7_Papiez-musi-umrzec.html
http://watykan.andrzejstruski.com/articles_7_Papiez-musi-umrzec.html
http://watykan.andrzejstruski.com/articles_7_Papiez-musi-umrzec.html
http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano
http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano
http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano
http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano
http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano
http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano
http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html
http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html
http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html
http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_1_Magia-16-Wiatrow-na-Placu-Sw-Piotra.html
http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_1_Magia-16-Wiatrow-na-Placu-Sw-Piotra.html
http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_1_Magia-16-Wiatrow-na-Placu-Sw-Piotra.html
http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html
http://www.memht.com

