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Â DLACZEGO W WATYKANIE JEST DWOCH PAPIEZY?
 
   
 
  
 Â  Dwoch papiezy oboje z tego samego zakonu: Zakonu Jezuitow : czarny general Adolfo NicolÃ¡s Â i czarny jezuita
wybrany bialym Papiezem.
 
  Â  Jezeli jeden sluzy Chrystusowi to, po co jest drugi? 
 Jezeli zostal zalozony zakon Jezuitow, to oni powinni wspolpracowac z Papiezem, czy oni nie uznaja Papieza?
   
 
  Jezeli pierwszy Papiez jest apostolem Chrystusa a drugi rzadzi wojskiem Chrystusa to, po co jest ich dwoch, czy nie
wystarczylby jeden?
 
 
  Dlaczego ten pierwszy jest wybierany glosno a ten drugi po cichu?
 
 
  Tego typu pytania zadaja sobie rozni ludzie.
 
 
  Fakt istnienia dwoch Papiezy w jednym kosciele, lub inaczej w jednej spolecznosci wyznaniowej, jest w istocie rzecza
zadziwiajaca i dajaca do myslenia tym, ktorzy potrafia samodzielnie oceniac sprawy Boga i religii. Przede wszystkim taki
stan rzeczy uchybia wartosciom pierwszemu Papiezowi, wnosi on pytania poddajace w watpliwosc zdolnosc
zarzadzania cala struktura kosciola przez Papieza i jego Kardynalow.
 
 
  Informacje o istnieniu w Watykanie drugiego nieoficjalnego Papieza pochodza jakby z podziemia lub z zaplecza, tym
samym dodaja pikantnosci calej sprawie. Powstaja pytania i watpliwosci, wielu zastanawia sie nad tym, co to za zakon,
ktory jest w stanie tak wplywac na Watykan, by z tamtego miejsca dochodzily tego typu wiesci.
 
 
  A zakon jezuitow, jest lagodnie mowiac agresywnie dzialajacym zakonem. Zupelnie inaczej niz wszystkie inne, ktorych
mysla przewodnia jest zycie w kontemplacji Boga i Ducha. Jezuici wrecz przeciwnie poza kontemplacja Boga, lub ja
pomijajac, wkraczaja na plan zycia spolecznego i to w pelnym tego slowa znaczeniu. Bracia zakonni sa wszedzie, gdzie
rodzi sie nowy nurt spoleczny, biora udzial we wszystkich waznych sprawach swiata i staraja sie byc tymi, ktorzy
wykonaja najwazniejsze dzialania. Nie chwala sie jednak, ze to wszystko czynia w imieniu zakonu, dzialaja w ukryciu i
po obu stronach frontu zdarzen.
 
 
  Takie dzialania sa w calkowitej sprzecznosci z oficjalna dewiza dzialania Watykanu a co najistotniejsze sa one
sprzeczne z klimatem religii i przekazem Chrystusa. Jednak oni nazwali siebie zolnierzami Chrystusa a przez innych
wrecz jego komandosami, czyli zolnierzami dzialajacymi bardziej agresywnie.
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  Jak to mowia â€žnie ma dymu bez ogniaâ€• i â€žkazda plotka ma w sobie ziarno prawdyâ€•, tak i w sprawie
dzialalnosci niespokojnych braci zakonnych takie informacje musza wynikac z jakichs zrodel?
 
 
  Biorac pod uwage skrzetnie wypieszczany wizerunek watykanskiej polityki z czasem coraz trudniej bylo ukryc wplyw
tego drapieznego zakonu, nie tylko na planie zdarzen spolecznych, ale i w samym Watykanie. W efekcie narodzila sie
postac szarej eminencji Watykanu w osobie generala Zakonu Jezuitow. Z czasem zostal on okreslony mianem
â€žczarnego Papiezaâ€• a plotki mowia, ze posiada wiekszy wplywy niz â€žbialy Papiezâ€•.
 
 
  Biorac pod uwage informacje o dzialalnosci zakonu, zarowno w czasach historycznych jak i obecnych, to, jezeli tylko
czesc z nich okazalaby sie prawdziwa, nalezaloby uznac zakon Jezuitow, jako grupe ludzi pociagajacych za sznurki
calej polityki swiatowej.
 
 
  Pytania;-
 
 
  Gdzie tu jest przeslanie Chrystusa?
 
 
  Taki jest ten zakon Jezuitow, ale zakon to ludzie wykonujacy zadania, kto je wyznacza i dla czyich potrzeb?
 
 
  Nie istnieje dzialanie bez przyczyny (czytaj potrzeby), wiec istnieja ludzie, dla ktorych ci drapiezni braciszkowie dzialaja
w mysl przysiegi, jaka skladaja w zamian za wlasne zycie. A tresc przysiegi jest iscie lucyferyczna, dowodem na takie
moje skierowanie odniesienia tresci zawartych w przysiedze, sa cechy zwrotow w niej istniejacych. Te zwroty (a w tresci
przysiegi jest ich wiecej niz kilka), posiadaja taki charakter, jaki czesto jest przypisywany dzialaniom ciemnych mocy, lub
organizacji przestepczych.
 
 
  Czy w taki sposob powinni dzialac zolnierze Chrystusa?
 
 
  Gdyby Chrystus byl krwiozerczym dyktatorem to owszem, ale takim nigdy nie byl.
 
 
  Jakie wiec cechy przypisuja mu, jego samozwanczy czarni komandosi?
 
 
  Czy oni w ogole pracuja na rzecz Chrystusa?
 
 
 
  Reasumujac informacje dotyczace czarnego zakonu, odnajdujemy przyczyne wplywu jego promotora lub promotorow
w srodowisku wladzy watykankiej. Odnajdujemy zrodlo okreslenia â€žCzarny Papiezâ€•.
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  Rozpoznajemy, zupelnie inne potrzeby i formy dzialania, niz te, jakie okresla oficjalna doktryna Watykanu. Biorac pod
uwage sile przebicia i sposob dzialania, trudno pozbyc sie wrazenia, ze ten zakon musi dzialac w ukryciu i pod szyldem
sluzby jezusowej. Jego potencjal musi objawiac sie na planie najwyzszej wladzy i nie tylko w Watykanie.
 
 
  Takie cechy zakonu wyjasniaja nam, dlaczego jest dwoch Papiezy w Watykanie i dlaczego jednego z nich nazywaja
â€žczarnymâ€•. Wyjasniaja one, dlaczego musi byc â€žbialyâ€• i dlaczego jest â€žczarnyâ€•. Papiez zwany tu
â€žbialymâ€•, czyli ten oficjalny, posiada oficjalny charakter â€žOjca Swietegoâ€•, musi byc bialy. Nie moglby
zarzadzac drapiezna armia zakonnikow, ktorzy de facto maja kontrolowac caly swiat czlowieka. Papiez najpierw zlecil
utworzenie zakonu a obecnie zakon przejal calkowita wladze, wprowadzajac czarnego brata na bialego Papieza.
 
 
 
 
  Â©Â Andrzej Struski de Merowing
 
 
 Wszelkie Prawa Zastrzezone.Â Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgoda autora tekstuÂ oraz podaniem linku do
orginalnej strony autorow. Â    

http://www.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=254&title=DLACZEGO-W-WATYKANIE-JEST-DWOCH-PAPIEZY

Page 3/3

MemHT Portal

http://www.memht.com

