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ARCHANIOL MICHAL ZDRADZIL BOGA

Â Tekst kompletny, przedstawia tresc po odszyfrowaniu przytoczonych tu wersetow.
Po tym jak Sw. Jan zobaczyl niewiaste z nieba, teraz widzi druga postac, ktora przybya od Boga. Ta postac widzi na
niebie ziemskim. Â Smoka wielkiego zloto rudego, on rÃ³wniez przybywa z nieba i czyni wszystko, wedlug nakazow
Boga. Jego boskie prawo w walce, posiadalo moc krolewska. Pokazana jest Sw. Janowi walka, jaka rozpoczela sie w
przestrzeni duchowej ziemskiego â€žniebaâ€•, gdzie stacjonowaly oddzialy Archaniola Michala wyslane przez Boga do
ochrony ludzi z wcielona Dusza. W tej walce Archaniol Michal i jego wojsko anielskie, jest wspomagane przez zastepy
anielskie Lucyfera i starodawnego smoka. Walcza oni przeciwko przyslanemu przez Boga smokowi siedmioglowemu i
jego oddzialom anielskim.
Archaniol Michal ze swymi zastepami, wspomagany zastepami anielskimi Lucyfera i przez moc starodawnego smoka,
walke przegrywa. Z jego miejsca stacjonowaniaÂ na ziemskim niebie, zostaje usuniety.
W walce zrzucony jest smok Lucyfera i jego zastepy anielskie na Ziemie. Jest on tym, ktÃ³rego ludzie nazywaja
diablem i szatanem. Ten sam, ktÃ³ry zniszczyl Bogu Raj, poÂ walce zrzucony jest na ZiemieÂ i to wojsko anielskie,
ktÃ³re razem z lucyferem opuscilo niebo, rowniez jest zrzucone.
I slyszalem glos od Boga, mowiacy na ziemskim niebie. Nastal czas zbawienia i czas mocy potrzebnej dla powrotu
krolestwa Boga i powrotu zasad zycia wedlug Syna Boga.
Zrzucony jest oskarzyciel ludzkosci, ktory korzystal z poczty wojskowej Archaniola Michala i przez caly czas, wysylal do
nieba falszywe informacje, oskarzajac czlowieka za zlo, ktore sam stworzyl wsrod ludzi.
Apokalipsa B.G. XII. -3.Â - I ukazal sie drugi cud na niebie, a oto smok wielki rydzy, majac siedm glow i rogow
dziesiesc, a na glowach jego siedm koron;
I zobaczylem druga postac od Boga na niebie, smoka wielkiego zloto rudego, ktory pochodzil z nieba i posiadal nakazy
Boga a jego boskie prawo, posiadalo moc krolewska.
Â â€žI ukazal sie drugi cud na niebie,Â â€žI zobaczylem druga postac od Boga na niebie â€ža oto smok wielki
rydzy, â€žÂ smoka wielkiego zloto rudego, â€žmajac siedm glowâ€•,Â ktory pochodzil z nieba â€ži rogow dziesiec,
â€žÂ i posiadal nakazy Boga â€ža na glowach jegoÂ â€ža jego prawo z nieba, â€žsiedm koron; â€žÂ posiadalo moc
krÃ³lewska.
Apokalipsa B.G.
XII. - 7. - I stala sie bitwa na niebie. Michal i Aniolowie jego potykali sie ze smokiem, smok sie tez potykal i
aniolowie jego.

I rozpoczela sie, walka w przestrzeni duchowej ziemskiego ,,nieba". Archaniol Michal i jego wojsko anielskie, walczyli z
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pomoca smoka. Przeciwko smokowi siedmioglowemu, ktory przybyl z Nieba by walczyc, z pomoca swych Aniolow.
,,I stala sie" I rozpoczela sie,
,,bitwa na niebie." walka w przestrzeni duchowej ziemskiego ,,nieba".
,,Michal i Aniolowie jego" Archaniol Michal i jego wojsko anielskie,
,,potykali sie z smokiem, ,,walczyli z pomoca smoka.
,,smok sie tez potykal" Smok siedmioglowy tez walczyl,
,,i aniolowie jego." z pomoca swych Aniolow.
Apokalipsa B.G.
XII. -8. - Ale nie przemogli, ani miejsce ich dalej znalezione jest na niebie.
Archaniol Michal ze swym wojskiem i smokiem Lucyfera przegrali. Z ich miejsca stacjonowania na ziemskim niebie,
zostali usunieci.
,,Ale nie przemogli," Archaniol Michal ze swym wojskiem i smokiem przegrali.
,,ani miejsce ich" Z ich miejsca,
,,dalej znalezione jest na niebie." na ziemskim niebie, zostali usunieci.
Apokalipsa B.G.
XII. -9. - I zrzucony jest smok wielki, waz on starodawny, ktorego zowia dyjablem i szatanem, ktory zwodzil
wszystek okrag swiata; zrzucony jest na ziemie i aniolowie jego z nim sa zrzuceni.

W walce jest zrzucony, smok Lucyfera. Ktory jest wazem. Jest on tym, ktorego ludzie nazywaja diablem i szatanem.
Ten sam, ktory zniszczyl Bogu Raj, zrzucony jest na Ziemie. Jego wojsko anielskie, ktore razem z Lucyferem opuscilo
niebo, rowniez jest zrzucone.
,,I zrzucony jest" W walce jest zrzucony,
,,smok wielki, ,, smok Lucyfera.
,,waz on starodawny, ,, Ktory jest wazem
,,ktorego zowia" a ludzie nazywaja go,
,,dyjablem i szatanem, ,, dialblem i szatanem.
,,ktory zwodzi wszystek okrag swiata; ,, Ten sam, ktory zniszczyl Bogu Raj,
,,zrzucony jest na ziemie" zrzucony jest na Ziemie.
,,i aniolowie jego" Jego wojsko anielskie, ktore razem z nim wyszlo z nieba,
,,z nim sa zrzuceni." rowniez jest zrzucone.

Apokalipsa B.G.

XII. -10. - I slyszalem glos wielki mowiacy na niebie: Terazci sie stalo zbawienie i moc, i krolestwo Bogu
naszego, i zwierzchnosc Chrystusa jego, iz zrzucony jest oskarzyciel braci naszych, ktory na nich skarzyl przed
oblicznoscia Boga naszego we dnie i w nocy.
I slyszalem glos od Boga, mowiacy na ziemskim niebie. Nastal czas zbawienia i czas mocy, dla powrotu krolestwa
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Boga i powrotu zasad zycia wedlug Syna Boga. Bo zrzucony jest oskarzyciel ludzkosci, ktory korzystal z poczty
wojskowej Archaniola Michala i przez caly czas, wysylal do nieba falszywe informacje, oskarzajac czlowieka za zlo,
ktore sam stworzyl wsrod ludzi.
,,I slyszalem" Ja slyszalem,
,,glos wielki mowiacy na niebie: ,, glos z nieba mowiacy na ziemskim niebie.
,,Terazci sie stalo zbawienie" Nastal czas zbawienia
,,i moc, ,, i czas, mocy
,,i krolestwo Boga naszego, ,, i powrotu krolestwa Boga
,,i zwierzchnosc Chrystusa jego, ,, i powrotu zasad zycia wedlug Syna Boga.
,,iz zrzucony jest" Bog zrzucony jest
,,oskarzyciel braci naszych, ,, oskarzyciel ludzkosci,
,,ktoru na nich skarzyl" ktory klamal
,,przed oblicznosci Boga naszego" wysylajac do nieba falszywe informacje,
,,we dnie i w nocy." przez caly czas.

Z opisu walki wynika, ze Archaniol Michal kolaborowal z Lucyferem i pomagal w dzialaniu silom zla, reprezentowanym
przez starodawnego smoka.

A.D. 22.02.2015.Â
Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadzacy Misje Czasow Ostatecznych.
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