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Osadzenie Umarlych, 
 
 CZYLI - WERYFIKACJA, JAKOSCI INSTRUMENTOW 
 
 OSOBISTYCH DUSZY PO OSTATNIM WCIELENIU 
   
 B.G Apokalipsa 
 XX.12. - I widzialem umarlych, wielkich i malych, stojacych przed oblicznoscia Boza, a ksiegi otworzone sa; i
druga ksiega takze otworzona jest, to jest ksiega zywota; i sadzeni sa umarli wedlug tego, jako napisano bylo w
onych ksiegach, to jest wedlug uczynkow ich.
 
 ,,I widzialem umarlych," Widzialem Dusze, ktore byly wcielone w ludzi na Ziemi. 
 "wielkich i malych," Byly tam Dusze posiadajacych wladze i bogactwo, razem z Duszami wszystkich pozostalych.
 ,,stojacych przed oblicznoscia Boza," Wszystkie one czekaly na weryfikacje w odniesieniu do potrzeb nieba, po
powrocie z ziemskiego wcielenia.
 ,,a ksiegi otworzone sa;" Otwarte sa zapisy, ktore gromadza informacje o jakosci zycia czlowieka na Ziemi w
odniesieniu do okolicznosci tworzenia stanow emocjonalnych.
 ,, i druga ksiega takze otworzona jest, to jest ksiega zywota;" Jest rowniez otworzony zapis stanu jakosci
zasymilowanej materii emocjonalnej nabytej w trakcie ostatniego wcielenia duszy w odniesieniu do potrzeb nieba.
 ,, i sadzeni sa umarli wedlug tego, jako napisano bylo w onych ksiegach, ,,Wszystkie dusze sa zweryfikowane w
odniesieniu do zasad ksiegi drugiej.
 ,,to jest wedlug uczynkow ich." Wedlug ilosci i jakosci materii emocjonalnych nabytych w trakcie wcielenia
 
 B.G. Apokalipsa
 XX.13.- I wydalo morze umarlych, ktorzy w niem byli, takze smierc i pieklo wydaly umarlych, ktorzy w nich byli;
i byli sadzeni kazdy wedlug uczynkow swoich.
 
 ,,I wydalo morze umarlych, ,,Po smierci kazdego czlowieka wcielone w nich Dusze zostaly wyprowadzone z ciala.
Dusze te, przed zweryfikowaniem, nie moga powrocic do swych rodzin w niebie, dlatego okreslone sa, jako umarle do
czasu weryfikacji.
 ,,ktorzy w niem byli, ,,Wszystkie Dusze, ktore do czasu zakonczenia Misji Czasow Ostatecznych, byly wcielone.
 ,,takze smierc" Miejsce, (w religii chrzescijanskiejÂ  nazywane czyscem) gdzie sa obecnie przetrzymywane Dusze,
ktorych stan nie pozwalal na weryfikacje w sytuacji standardowej.
 ,,i pieklo wydaly umarlych, ,,Oddane Dusze, ktore przez tysiaclecia przejmowane byly przez Cywilizacje Lucyfera.
Rowniez czesc z tych, ktore zostaly w przeszlosci po wywiezieniu z Nieba ulokowane wraz z Dusza Lucyfera tu w
specjalnie dla nich przygotowanej enklawie.
 ,,ktorzy w nich byli; ,,Tu mowa o duszach, ktore, nie zgromadzily odpowiedniej ilosci materii emocjonalnej w wstanie
szczescia, milosci i tym podobnych. Takie Dusze, zgromadzone i przetrzymywane byly w miejscu zwanym ,,smierc".
Inne, ktore po kilku wcieleniach dalej nie uzyskaly odpowiedniej ilosci materii emocjonalnej (opisanej jak wyzej) zostaly
przejete przez Cywilizacje Lucyfera.
 ,,i byli sadzenie kazdy wedlug uczynkow swoich." Kazda dusza bedzie weryfikowana wedlug ilosci i jakosci
nabytych materii emocjonalnych.
 
 B.G. Apokalipsa
 XX. 14. - A smierc i pieklo wrzucone sa w jezioro ogniste. Ta jest wtora smierc.
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 ,,A smierc i pieklo" Wszystkie instrumenty i wszystkie postacie, ktore pozostana w tych srodowiskach,
 ,,wrzucone sa w jezioro ogniste."Â  Zostana zlikwidowane.
 ,,Ta jest wtora smierc.'' Taka likwidacja, jest bezpowrotnym rozszczepieniem materii.
 
 B.G. Apokalipsa
 XX.15. - A jesli sie kto nie znalazl napisany w ksiegach zywota, wrzucony jest w jezioro ogniste.
 
 "A jesli sie kto nie znalazl napisany w ksiegach zywota, ,,Jezeli ktoras z Dusz nie przejdzie weryfikacji, ,,wrzucony
jest w jezioro ogniste." Rowniez bedzie podlegala likwidacji.
 
 Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadzacy Misje Czasow Ostatecznych
 
 A.D.24.01.2015. FR.
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