
Andrzej Struski
http://www.andrzejstruski.com

Moje oswiadczenie w stosunku  prawa  trzech koron
11/08/2015 21:53 by Andrzej_Struski de Merowing

Trzy korony Watykan zastosowaÂ³ symbolikÃª trzech koron wbrew woli Boga.
 
  W odniesieniu do spraw Boga na ziemi, zastosowanie takiej symboliki przez nieuprawnionego jest zdradÂ±
Boga. PapieÂ¿e nie mieli i nie maja takiego prawa, ich dziaÂ³anie byÂ³o i jest w zwiÂ±zku z tym wrogie Bogu. 
Co oznacza ta symbolika;
 
  1 Korona i wÂ³adza na ziemi, 2 Korona i wÂ³adza we wszechÂ¶wiecie, 3 Korona i wÂ³adza w niebie.
 
  PapieÂ¿e nie dysponowali i nie dysponujÂ± Â¿adnÂ± z tych trzech rodzajÃ³w wÂ³adzy, nigdy nie posiadali i
nigdy nie bÃªdÂ± posiadaÃ¦ prawa do dysponowania tÂ± symbolikÂ±. Ja zastosowaÂ³em tÃª symbolikÃª dla
siebie w odniesieniu i dla ukazania moich pozycji i moich praw. PoniÂ¿ej przedstawiam moje prawa i
informujÃª, Â¿e uzasadniÃª i udowodniÃª kaÂ¿dÂ± z tych trzech dyspozycji na drodze wskazania logicznej
informacji zawartej w pismach historycznych i w zakresie wszelkich odniesieniach duchowych. 1 Korona i
wÂ³adza na ziemi: - dotyczy wÂ³adzy na planie duchowym w pojÃªciu schematÃ³w eterycznych odnoszÂ±cych
ciaÂ³o czÂ³owieka do jego asymilacji z szeroko pojÃªtym Â¶wiatem duchowym. W niebie nie istnieje wÂ³adza
jednej duszy na drugÂ±, na ziemi rÃ³wnieÂ¿ nikt nie posiada prawa wÂ³adzy na czÂ³owiekiem. CzÂ³owiek jest
istotÂ± wolnÂ± a jeÂ¿eli ktoÂ¶ uzyskuje wÂ³adzÃª nad czÂ³owiekiem jest uzurpatorem wzglÃªdem potrzeb
Boga. WÂ³adza, ktÃ³rÂ± ja posiadam w odniesieniu do tej korony, ma zadanie uwolniÃ¦ czÂ³owieka z pod
nieuzasadnionej nad nim wÂ³adzy zarÃ³wno istot duchowych jak i innych ludzi. 2 Korona i wÂ³adza we
wszechÂ¶wiecie: - dotyczy tej samej postaci, ktÃ³ra dysponuje wÂ³adzÂ± na ziemi w odniesieniu do obszarÃ³w
eterycznych. Postac ta â€“ zapowiadana proroctwami a w szczegÃ³lnoÂ¶ci w zaszyfrowanej treÂ¶ci Apokalipsy
Â¦w. Jana z Patmos, otrzymuje tÃª wÂ³adzÃª w Niebie (zaszyfrowany opis tego faktu w treÂ¶ci Apokalipsy).
WÂ³adza ta pozwala Synowi Boga w czasach ostatecznych skutecznie dziaÂ³aÃ¦ na planie walki ze
Â¼rÃ³dÂ³ami zÂ³a, jakie z obszarÃ³w duchowych sÂ± implikowane od tysiÃªcy lat na ziemiÃª. 3 Korona i
wÂ³adza w niebie: - postac, ktÃ³ra dysponuje wÂ³adzÂ± duchowÂ± we wszechÂ¶wiecie i na ziemi, zostaÂ³a
wybrana przez wÂ³adzÃª nieba. Jest niÂ± najstarszy syn Boga, ktÃ³remu przygotowywaÂ³ drogÃª na ziemi, jego
mÂ³odszy brat z rodziny Boga, Jezus Chrystus. Postac ta dysponuje odpowiednim potencjaÂ³em osobistym i
jest wÂ³adcÂ± Armii Nieba. Â¯aden PapieÂ¿ nie dysponowaÂ³ takimi atrybutami a ci papieÂ¿e, ktÃ³rzy
uÂ¿ywali trzech koron, uzurpowali dla siebie wÂ³adzÃª, zapowiadanego w proroctwach Syna Boga. 
NajwaÂ¿niejszym dowodem na sÂ³usznoÂ¶Ã¦ moich informacji sÂ± wersety z treÂ¶ci Apokalipsy. Dodam, Â¿e
tekst Apokalipsy, jest jedynym kompletnym przekazem informacji od Boga, jaki istnieje na ziemi. WyjÂ±tkowo
skomplikowany szyfr Apokalipsy, wyklucza moÂ¿liwoÂ¶Ã¦ tego, by czÂ³owiek mÃ³gÂ³ napisaÃ¦ ten tekst wedle
wÂ³asnych duchowych widzeÃ± i najgÂ³Ãªbszych przemyÂ¶leÃ±. Taki tekst mÃ³gÂ³ zostaÃ¦ spisany
wyÂ³Â±cznie, jako kompletny przekaz przesÂ³any drogÂ± poza Â¶wiadomÂ± od Boga, o czym Â¶wiadczy
treÂ¶Ã¦ zapisana.
  
  Tekst Apokalipsy, 19: 11, Â  19:11 - I widziaÂ³em niebo otworzone, a oto koÃ± biaÂ³y, a tego, ktÃ³ry siedziaÂ³
na nim, zwano Wiernym i Prawdziwym, a sÂ±dzi w sprawiedliwoÂ¶ci i walczy. Zaszyfrowana informacja, 19: 11, 
Z nieba przybyÂ³o (koÃ± biaÂ³y) = wojsko, (niebo otworzone) = wysÂ³ane przez wÂ³adzÃª nieba (w rozumieniu
ludzi, przez Boga). Wojsko nieba przybyÂ³o, (ktÃ³ry siedziaÂ³ na nim) = pod wÂ³adzÂ± tego, ktÃ³ry jest miÃªdzy
innymi charakteryzowany okreÂ¶leniem â€žWiernym i Prawdziwymâ€•. (a sÂ±dzi w sprawiedliwoÂ¶ci) = dokona
on sprawiedliwego osÂ±du, (i walczy) = i bÃªdzie walczyÂ³ na planie duchowym, zgodnie z jego wÂ³adzÂ± i
dyspozycjÂ± ujÃªtÂ± w symbolice trzech Koron.
  
  Tekst Apokalipsy, 19: 12, 19:12 - A oczy jego byÂ³y jako pÂ³omieÃ± ognia, a na gÂ³owie jego wiele koron; i miaÂ³
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imiÃª napisane, ktÃ³rego nikt nie zna, tylko on sam. Zaszyfrowana informacja, 19: 12, KrÃ³l Armii Nieba dysponuje
mocÂ± na planie duchowym, (A oczy jego byÂ³y jako pÂ³omieÃ± ognia) = ktÃ³rÂ± to mocÂ±, jest w stanie
ujrzeÃ¦ i zniszczyÃ¦ wszelkie niebezpieczna dla czÂ³owieka formy eteryczne (duchowe). DowÃ³dca Armii Nieba (
a na gÂ³owie jego wiele koron) = dysponuje niezbÃªdnÂ± do wykonania zadania wÂ³adzÂ± krÃ³lewskÂ± na
trzech planach, trzy korony = (wiele koron). Nikt na ziemi nie znaÂ³ mojego krÃ³lestwa w niebie (i miaÂ³ imiÃª
napisane) = DowÃ³dca Armii Nieba.  (Pan ZastÃªpÃ³w, jako biblijne okreÂ¶lenie wÂ³adcy zastÃªpÃ³w
anielskich), nie odnosi peÂ³nej wartoÂ¶ci wÂ³adzy dowÃ³dcy armii nieba. Ja po zapoznaniu siÃª z moim
stanowiskiem w niebie (w czasie - 1999 Maj - gdy uzyskaÂ³em dostÃªp do mojego miejsca dowodzenia armiÂ±,
publicznie ogÂ³osiÂ³em kilkanaÂ¶cie lat temu, moje stanowisko w niebie (imiÃª napisane) = wykonywanÂ±
wÂ³adzÃª wojskowÂ± w niebie, czyli powiedziaÂ³em i napisaÂ³em, Â¿e jestem dowÃ³dcÂ± armii nieba.
 
  Tekst Apokalipsy, 19: 13, 19:13 - A przyodziany byÂ³ szatÂ± omoczonÂ± we krwi, a imiÃª jego zowiÂ± SÂ³owo
BoÂ¿e. Zaszyfrowana informacja, 19: 13, (A przyodziany byÂ³ szatÂ± omoczonÂ± we krwi), = On jest (
przyodziany byÂ³ szatÂ±) = caÂ³ym sobÂ±, caÂ³Â± swojÂ± Â¶wiadomoÂ¶ciÂ±, (omoczonÂ±) = zagÂ³Ãªbiony, (
we krwi) = w sÂ³owach, w wiedzy Boga dotyczÂ±cej ludzi. Drugim Jego zadaniem w trakcie wykonywania
dziaÂ³aÃ± misji czasÃ³w ostatecznych, jest przekazanie ludziom wiedzy od Boga, (a imiÃª jego zowiÂ± SÂ³owo
BoÂ¿e) = posiada i utoÂ¿samiÂ³ siÃª z caÂ³Â± wiedzÃª, jakÂ± BÃ³g chce przekazaÃ¦ ludziom na ziemi. (a imiÃª
jego) = wiedza od Boga w postaci nabytej wiedzy, ktÃ³rÂ± ma za zadanie, (SÂ³owo BoÂ¿e) = przekazaÃ¦
ludziom. ReasumujÂ±c; informacja zawartÂ± w 13 wersecie, mÃ³wi o mojej wiedzy, jakÂ± nabyÂ³em w
zwiÂ±zku z 12-sto letnim specjalnym logiczna â€“ duchowym szkoleniem i nastÃªpnymi rÃ³Â¿nymi
przemyÂ¶leniami. Przez 30 lat kontaktÃ³w z Bogiem i niebem uzyskiwaÂ³em brakujÂ±ce mi tu na ziemi
informacje. Obecna moja wiedza jest kompletna i obejmuje caÂ³oksztaÂ³t tematÃ³w i spraw, jakie obecny
czÂ³owiek powinien wiedzieÃ¦ o Bogu.  Jest to druga czÃªÂ¶Ã¦ mojego zadania, jakie wykonujÃª na ziemi.
PierwszÂ± czÃªÂ¶Ã¦ wojskowÂ± w duÂ¿ej mierze zastosowaÂ³em w trakcie siedmioletniej walki na planie
duchowoÂ¶ci astralnej w obszarach naszej i innych galaktyk. Walki te trwaÂ³y od koÃ±ca 2007r do 2014r,
niektÃ³re zdarzenia z tych dziaÂ³aÃ± opublikowaÂ³em.  Przekazanie wiedzy czÂ³owiekowi, jest zadaniem duÂ¿o
trudniejszym. Skuteczne przekazanie wiedzy od Boga jest na dzieÃ± dzisiejszy zadaniem niewykonalnym. Nikt
tej wiedzy nie potrafi przyjÂ±Ã¦, jest ona niezrozumiaÂ³a dla czÂ³owieka Â¿yjÂ±cego w iluzji i zniewoleniu
umysÂ³u przez informacje religijne i ezoteryczne. Wszystkie kultury ezoteryczne, kulty i religie caÂ³kowicie
opacznie przedstawiajÂ± Boga i niebo. Cywilizacja czÂ³owieka, od zawsze jest budowana na informacjach
pochodzÂ±cych od siÂ³ ciemnoÂ¶ci, wrogich potrzebom Boga. Â PrzykÂ³adem jest tu, zastosowanie przez
PapieÂ¿y symboliki trzech koron. NieÂ¶wiadomi niczego, zniewoleni na umyÂ¶le kapÂ³ani, rozumiejÂ± to, co
chce Lucyfer, by zrozumieli. W kwestii spraw Boga, zniewoleni i nieÂ¶wiadomi rzeczywistoÂ¶ci boskiej
kapÂ³ani, mimo woli i oddania Bogu, w zupeÂ³noÂ¶ci speÂ³niajÂ± potrzeby Lucyfera.
 
  BÃ“G OCZEKUJE OD CZÂ£OWIEKA TYLKO JEDNEGO â€“ BY KAÂ¯DY Â¯YÂ£ W SZCZÃŠÂ¦CIU. NIE
NAKAZUJE MODLITWY, SÂ£UÂ¯BY I ODDANIA A CO NAJISTOTNIEJSZE, DLA POTRZEB BOGA Â¯YCIE W
UMARTWIENIU I Â¯ALU JEST DLA TYCH POTRZEB ZABÃ“JCZE. BÃ“G NIE MA WÂ£ADZY NAD CZÂ£OWIEKIEM
I TAKOWEJ NIE POTRZEBUJE â€“ TU W TEJ KWESTII BYÂ£A LUKA, JAKÂ¡ WYKORZYSTAÂ£ LUCYFER,
TWORZÂ¡C ZA POÂ¦REDNICTWEM RELIGII SYSTEMY PODDAÃ‘STWA BOÂ¯EGO.
 
  Tekst Apokalipsy, 19: 14, 19:14 - A wojska, ktÃ³re sÂ± na niebie, szÂ³y za nim na koniach biaÂ³ych, obleczone
lnem cienkim, biaÂ³ym i czystym. Zaszyfrowana informacja, 19: 14, Wojska, ktÃ³re (szÂ³y za nim) = przybyÂ³y z
Synem Boga DowÃ³dcÂ± Wojsk Nieba, (na koniach biaÂ³ych) = jako armia oddana Bogu, (obleczone lnem
cienkim) = znajÂ± zasady i problemy tej wojny. (biaÂ³ym) = sÂ± caÂ³kowicie oddane potrzebom nieba i Boga, (i
czystym) = i nie ulegnÂ± namowom Lucyfera, ktÃ³rego wielu z nich zna osobiÂ¶cie. Ta ostatnia informacja jest
Â¶ciÂ¶le zwiÂ±zana z wieloma przypadkami kolaboracji i zdrady, jakiej dopuÂ¶cili siÃª oficerowie oddziaÂ³Ã³w
armii nieba, stacjonujÂ±cych tu w okolicach ziemi i w innych miejscach WszechÂ¶wiata, dla zabezpieczenia
kolonii wcieleniowych. Najbardziej jaskrawym przypadkiem zdrady, jest dziaÂ³anie ArchanioÂ³a MichaÂ³a,
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ktÃ³ry nie tylko kolaborowaÂ³ z Lucyferem, ale wrÃªcz szpiegowaÂ³ na rzecz siÂ³ ciemnoÂ¶ci. Dowody na takie
Jego dziaÂ³ania, sÂ± zawarte w zaszyfrowanej treÂ¶ci Apokalipsy.
 
  Tekst Apokalipsy, 19: 15, 19:15 - A z ust jego wychodziÂ³ miecz ostry, aby nim biÂ³ narody; albowiem on je
rzÂ±dziÃ¦ bÃªdzie laskÂ± Â¿elaznÂ±, a on tÂ³oczy prasÃª wina zapalczywoÂ¶ci i gniewu Boga
wszechmogÂ±cego. Zaszyfrowana informacja, 19: 15, Syn Boga do swego drugiego zadania â€“ przekazania
wiedzy od Boga - jest przygotowany (A z ust jego wychodziÂ³ miecz ostry, aby nim biÂ³ narody) = w
wystarczajÂ±cym zakresie. (z ust jego) = jego sÂ³owa (miecz ostry) = sÂ± zabÃ³jcze dla ziemskiej wiedzy o
Bogu, (aby nim biÂ³ narody) = po to, by mÃ³gÂ³ wyeliminowaÃ¦ bÂ³Ãªdne wyobraÂ¿enie spraw boskich w
kaÂ¿dym kulcie i kulturze na ziemi. (albowiem on je rzÂ±dziÃ¦ bÃªdzie laskÂ± Â¿elaznÂ±,) = To On bÃªdzie te,
nie rozumiejÂ±ce spraw boskich kultury, zmieniaÂ³ korzystajÂ±c z boskiej wiedzy o ewolucji czÂ³owieka, (
laskÂ± Â¿elaznÂ±) = te sÂ³owa, dotyczÂ± systemu magnetycznego czÂ³owieka, gdzie jego centralny â€“
osiowy schemat dziaÂ³ania przypomina formÃª laski z 24 wÃªzÂ³ami, (Â¿elaznÂ±), = czyli magnetycznÂ± i nie
zmienianÂ± zewnÃªtrznymi przyczynami postac formacji centralnej systemu magnetycznego w formie laski. (
Kultury ziemskie przekazujÂ± informacje o sÂ³upie, ktÃ³ry posiada duÂ¿e znaczenie dla czÂ³owieka. Takie
przekazy sÂ± objawem szczÂ±tkowej wiedzy o budowie magnetycznej systemÃ³w duchowych czÂ³owieka, 
ktÃ³ra pochodzi z astralu, gdzie tam Â¿yjÂ±ce istoty duchowe rÃ³wnieÂ¿ nie posiadajÂ± peÂ³nej wiedzy.) (a on
tÂ³oczy prasÃª wina zapalczywoÂ¶ci) = Syn Boga, informacjami o ewolucji, niebie i Bogu, musi spowodowaÃ¦ w
umysÂ³ach ludzi oszoÂ³omienie â€“ stan podobny do upojenia alkoholowego, by nastÃªpnie zmienione juÂ¿
Â¶wiadomoÂ¶ci ludzi mogÂ³y akceptowaÃ¦ te zupeÂ³nie nowe i caÂ³kowicie niezgodne z religijnymi informacje.
(i gniewu Boga wszechmogÂ±cego.) = Te sÂ³owa przedstawiajÂ± stan emocjonalny Boga w stosunku do ludzi
Â¿yjÂ±cych na ziemi. BÃ³g nie akceptuje w caÂ³oÂ¶ci tej nauki duchowej, ktÃ³ra w tak wielkim stopniu
zniewoliÂ³a, zaÂ¶lepiÂ³a i wprowadziÂ³a w stan kompletnej iluzji Â¶wiadomoÂ¶Ã¦ czÂ³owieka. ReasumujÂ±c; 
Moja wiedza w odniesieniu do â€žlaski Â¿elaznejâ€•, czyli do systemu magnetycznego czÂ³owieka, zostaÂ³a w
ostatnim czasie, ostatecznie skompletowana. Schematy magnetyczne okreÂ¶lane potocznie Â¶w. Graalem,
byÂ³y ostatnimi, ktÃ³re musiaÂ³em opanowaÃ¦. Ten wyjÂ±tkowo skomplikowany zbiÃ³r schematÃ³w dziaÂ³ania,
na wszystkich planach systemu magnetycznego czÂ³owieka jest niemoÂ¿liwy do opanowania pamiÃªciowego
w odniesieniu do procesu operacyjnego umysÂ³u czÂ³owieka. Ja w moim umyÂ¶le w czasie 30 lat
przeprowadziÂ³em specjalne Ã¦wiczenia pamiÃªciowe, jak rÃ³wnieÂ¿ na planie percepcji przestrzennej, ktÃ³re
w ostatnich trzech latach pozwoliÂ³y mi na opanowanie w pamiÃªci caÂ³ego systemu magnetycznego
czÂ³owieka. Jest on zÂ³oÂ¿ony z szeÂ¶ciu wzajemnie siÃª przenikajÂ±cych konstrukcji - geometrycznych,
liczbowych i wartoÂ¶ciowych. Najbardziej zÂ³oÂ¿one klucze kodowe posiadajÂ± rzÂ±d zÂ³oÂ¿ony z 12 w tym
wielocyfrowych liczb, na 160 pÂ³aszczyznach. Dodam, Â¿e taki system magnetyczny, jest ewenementem w
skali wszelkiego Â¿ycia, zarÃ³wno w naszym jak i innych wszechÂ¶wiatach, jak rÃ³wnieÂ¿ w cywilizacji nieba.
Takim wyjÂ±tkowym systemem dysponuje wyÂ³Â±cznie czÂ³owiek z wcielonÂ± duszÂ±, nie posiada go
Â¿adna istota duchowa w tym i BÃ³g. Dla istnienia i dziaÂ³ania fizycznego zawartych w nim schematÃ³w
magnetycznych, niezbÃªdne jest Â¿ycie w ciele fizycznym i duchowym, jako Â¿ycie jednej istoty.
 
 
  Â  Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, ProwadzÂ±cy MisjÃª CzasÃ³w Ostatecznych. A.D.
11.08.2015.
 
  PS. W prezencie urodzinowym odbieram Watykanowi prawo do korzystania z trzech koron przez papieÂ¿y.
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