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CZLOWIEK â€“ RODZINA â€“ BOG Dewiza â€žBOG â€“ HONOR â€“ OJCZYZNAâ€•
 
  Nie ma w tresci tej dewizy odniesienia do czlowieka. Rowniez w roznych innych zawolaniach i zwrotach jakos pomijane
jest odniesienie do czlowieka i rodziny, atrybutow Boga.Â 
 
 
   Czy zapominamy o sobie?
 
 
 
  Czy czlowiek sie nie liczy w panteonie wielkich wartosci?
 
 
 
  A moze wydaje sie nam, ze nie wypada mowic o sobie i o swojej rodzinie?
 
 
 
   Wypada i jest to wrecz niezbedne. Nie mozemy pomniejszac swojej wartosci â€“ Czlowieka Nadistoty, takiej postaci,
jaka utworzylo Niebo i Bog. Jestesmy Jemu rowni, jestesmy rowni Bogu w tak znaczacy sposob, ze naszym
obowiazkiem jest, stawiac pierwszenstwo postaci osobistej ponad wszelkie stany i wszelkie istoty we Wszechswiecie.
Skandalem z punktu widzenia Boga, jest oddawanie komukolwiek poklonow. Skandalem jest klekanie przed
jakimkolwiek balwanem, nawet symbolizujacym Boga. Bog sobie tego nie zyczy.
 
 W imieniu Boga zwracam sie do wszystkich ludzi na Ziemi â€“ szanujcieÂ wlasna godnosc ponad wszystko,
szanujcie wlasna rodzine, jak siebie samego. Te boskie wartosci sa deptane od tysiecy lat, w zamian stawia sie
wam przed oczy oltarze z balwanami. Czas zapomniec o tym, ze czlowiek zostal rzucony na kolana, zostal
zniewolony pokora i zastraszony kara Boga. Bog nie bedzie karal nikogo poza kaplanami, tylko oni staneli na
jego drodze i robia wszystko by usmiercac Dusze.
 
 Usmiercanie Duszy rozpoczyna sie juz, gdy narodzi sie maly czlowiek. Podstawowe cechy swiadomosci czlowieka,
uzyskuja charakter w pierwszych latach zycia. Naturalnym i najwazniejszym wzorcem odniesien w trakcie tworzenia
charakteru swiadomosci jest kazdy dla siebie. Kolejna pozycja w hierarchii waznosci jest rodzina a w nastepnej
kolejnosci zamilowania wynikajace z istniejacych juz zrebow swiadomosci opartych na dwoch pierwszych wzorcach.
 
 Stawianie Boga, jako pierwszo planowy wzorzec dla mlodego czlowieka wprowadza do struktur jego swiadomosci
dysharmonie. Obniza jego potencjal osobisty i wymusza zaistnienie w swiadomosci cech poddanczych. Operowanie
autorytetem Boga, jako postacia nadrzedna w swiadomosci dziecka, jest procesem zaburzajacym naturalna hierarchie
wartosci. Oto znalazl sie ktos, kto jest wazniejszy niz ja i moja mama, tata rodzina. Tak zmieniony czlowiek bedzie
posiadal programy uczuciowe, ktore w kazdym jego procesie myslowym stoja w gotowosci zlamania â€žmu karkuâ€•,
gdyby chcial sie przeciwstawic. Jego swiadome dzialanie, bedzie zawsze pod kontrola cech poddanczych sprawom
Boga.
 
 W tym miejscu dodam, ze takiego czlowieka Bog niemili widzi. To nie wola Boga jest przyczyna takich deformacji
naturalnego rozwoju swiadomosci.Â Â Wine za taki stan rzeczy ponosza nieswiadomi niczego kaplani roznychÂ kultow i
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wszystkich religii. Oni degradujac wolna wole czlowieka, dzialaja w mysl â€žwyzszej racji w sluzbie bozejâ€•, ktora to
racja o zgrozo, okazuje sie praca niekorzystna dla Boga a korzystna dla sil zla. Te duchowe sily zla, operujace w
programach przyczyn na planie swiadomosci czlowieka, krok po kroku, przez pokolenia zachecaja czlowieka do
okreslonych zachowan. Efekt takich zachet jest widoczny w doktrynach religijnych a nastepnie w dzialaniach kaplanow.
 
 W obliczu takiego stanu rzeczy, kiedy dominujaca ilosc ludziÂ na planecie jest pod wplywem dysharmonii istniejacej w
ich programach uczuciowych, niezbednym wydaje sie podjecie swiadomego dzialania w procesieÂ eliminacji Boga, jako
dominanty w swiadomosci czlowieka. Niech on pozostanie w swiadomosci jako wartosc istotna, ale dopiero po sobie i
rodzinie. Fakt, ze Bog istnieje wcale nie oznacza, ze wymaga On niewolniczego poddanstwa.Â Prosze nie traktowac
tych slow, jako herezji. Pisze, jako przedstawiciel Boga na Ziemi i doskonale sie orientuje, w jaki sposob sily zla, pod
sztandarem potrzeb Boga, odebraly czlowiekowi wolnosc osobista i droge do zycia w radosci.Â W tym odniesieniu do
ludzi na Ziemi nie jestem osamotniony, popiera mnie a raczej zobowiazuje do dzialania sam Bog. Czyni to w slowach,
jakie przekazal w zaszyfrowanej tresci swojego listu do ludzi. Miedzy innymi mowi On tam, ze nienawidzi kaplanow
chrzescijanskich a w zaszyfrowanych kontekstach, odkrywa ich bledy, nazywajac je bluznierstwem.
 
   WEDLUG SLOW BOGA - BISKUPI KLAMIA BOG NAZYWA KLER RELIGII RZYMSKO â€“KATOLICKIEJ - BESTYJA.
 
     
 W tytule napisalem slowa ulozone wedlug wlasciwej kolejnosci w hierarchii wartosci korzystnej dla czlowieka i dla
Boga.Â Czlowiek w tytule, jest na pierwszym planie a na drugim jego rodzina. Na trzecim planie przedstawilem Boga i
zapewniam, gdyby to zalezalo od Boga wykreslilby On siebie z tej listy. Zgodnie z naturalnymi programami ewolucji
czlowieka z wcielona dusza, wiedza o Bogu nie miala istniec w swiadomosci czlowieka. Caly zasob wiedzy o Bogu
istniejacy w swiadomosci ludzi, jest najwiekszym ciezarem, jaki przyszlo Bogu i Niebu dzwigac.Â Do czasu, gdy nie
istnialy kulty a Czlowiek zyl w warunkach srodowiska panujacego w Raju, radosc byla dostepna na wyciagniecie reki a
wartosc boska istniala w glebokich uniesieniach. Obecnie zycie w radosci jest luksusem, na ktory niewielu moze sobie
pozwolic. Po raz kolejny zapewniam, ze Bogu wylacznie potrzebne jest, by Czlowiek zyl w radosci. Nie interesuja Go
zadne modlitwy, nie oczekuje holdow i poddanstwa a wszelkie kulty sa dla niego ciezarem. Jezus Chrystus powiedzial w
widzeniu do Ojca Pio, ze kaplani chrzescijanscy sa mordercami Duszy.
 
 
 JEZUS CHRYSTUS pograza kaplanow w obliczu SADU OSTATECZNEGO BOGA
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