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 "Hymn o MiÂ³oÂ¶ci" -Â¦wiÃªty PaweÂ³ z Tarsu 1Kor, 1-13 
                                        WSTÃŠP 
  Plan powstania nowej religii w przyszÂ³oÂ¶ci zwanej katolickÂ± zakÂ³adaÂ³, kompletne zniewolenia wiernych.  
Duchowi twÃ³rcy tego szataÃ±skiego planu wykorzystali Â¿ycie Jezusa z Nazaretu, jako postaÃ¦ bazowÂ±.  Plan
wymagaÂ³ precyzyjnego doboru ludzi, ktÃ³rzy zagrajÂ± gÂ³Ã³wne role w tym piekielnym teatrze.  Jedna z gÂ³Ã³wnych
rÃ³l przypadÂ³a w udziale PawÂ³owi z Tarsu.  Ten pomocnik prokuratora zajmujÂ±cego siÃª sprawÂ± Jezusa,
nadawaÂ³ siÃª do tej roli doskonale.  Pomocnik prokuratora prÃ³bujÂ±cego wytropiÃ¦ Jezusa w czasie po Jego
ukrzyÂ¿owaniu, kiedy Jezus w ciÃªÂ¿kim stanie, zostaÂ³ wywieziony do Francji, byÂ³ doskonale zaznajomiony z
rÃ³Â¿nymi sprawami dotyczÂ±cymi Â¿ycia i charakteru osobistego Jezusa.  MoÂ¿na zaÂ³oÂ¿yÃ¦, Â¿e wiedziaÂ³ o
Jezusie wystarczajÂ±co duÂ¿o by na tej podstawie moÂ¿na byÂ³o manipulowaÃ¦ w jego Â¶wiadomoÂ¶ci.  W czasie,
kiedy PaweÂ³ na dwa lata traci czÃªÂ¶Ã¦ swoich zmysÂ³Ã³w, duchowi specjaliÂ¶ci od manipulacji Â¶wiadomoÂ¶ciÂ±
czÂ³owieka przystÃªpujÂ± do pracy.  Przez okres dwÃ³ch lat PaweÂ³ nie widzi i nie sÂ³yszy, czyli nie moÂ¿e korzystaÃ¦
z wiÃªkszoÂ¶ci bodÂ¼cÃ³w zewnÃªtrznych.  Dla procesu zmian w Â¶wiadomoÂ¶ci jest to doskonaÂ³y moment i
zostaÂ³ ten moment braku kontaktu ze Â¶wiatem zewnÃªtrznym w peÂ³ni wykorzystany. 
  Gdy PaweÂ³ odzyskuje zmysÂ³y jest juÂ¿ innym czÂ³owiekiem. Z zawziÃªtego wroga Jezusa staje siÃª jego gorliwym
naÂ¶ladowcÂ±.  Jego postÃªpowanie jest tak gorliwe, Â¿e z czasem zostaje nazwany ApostoÂ³em Jezusa Chrystusa. 
ZastanawiajÂ±ce jest to, co siÃª wydarzyÂ³o w gÂ³owie PawÂ³a w czasie tych dwÃ³ch lat, Â¿e aÂ¿ tak drastycznie siÃª
zmieniÂ³.  Przez minione 2000 lat wszyscy uwaÂ¿ali tÃª zmianÃª za Â³askÃª Boga i cudownÂ± przemianÃª dla Jezusa
Chrystusa i dla Boga.  Owszem, ta przemiana byÂ³a cudowna (dziaÂ³aÂ³y tu siÂ³y duchowe), ale jak wynika z
zapisanych treÂ¶ci, ktÃ³re on tworzyÂ³, nie sÂ³uÂ¿yÂ³a ona Bogu a wyÂ³Â±cznie siÂ³om zÂ³a i Lucyferowi.  Jednak
"Â¶lepota" jego poplecznikÃ³w (w tym i apostoÂ³a Piotra), nie pozwoliÂ³a dogÂ³Ãªbnie odczytaÃ¦ intencji zawartych w
pawÂ³owych manipulacjach, ktÃ³rych rÃ³wnieÂ¿ On sam nie rozumiaÂ³.  TworzyÂ³ coÂ¶ co wydawaÂ³o siÃª mu dobre
dla Jezusa Chrystusa i czyniÂ³ to w dobrej woli. 
  Piekielny plan manipulacji byÂ³ tak doskonale ukryty w "doskonaÂ³ej" treÂ¶ci przekazÃ³w pawÂ³owych, Â¿e przez
2000 lat nikt, nawet najwybitniejsi specjaliÂ¶ci nawet nie domyÂ¶lali siÃª zdrady i oszustwa. Jako przykÂ³ad tego
oszustwa i manipulacji przedstawiam odszyfrowanÂ± przeze mnie wersjÃª hymnu o miÂ³oÂ¶ci. 
  W treÂ¶ci tego hymnu, sztandarowÂ± wartoÂ¶ciÂ± jest miÂ³oÂ¶Ã¦.  Tak to wyglÂ±da bez otwarcia i zrozumienia
gÂ³Ãªbszych ukrytych wartoÂ¶ci.  Hymn o miÂ³oÂ¶ci w caÂ³ej swojej treÂ¶ci jest nasÂ±czony odniesieniami do
miÂ³oÂ¶ci, mimo, Â¿e sÂ³owo miÂ³oÂ¶Ã¦ jest tam zapisane zaledwie 8 - sÂ³ownie osiem razy a wydaje siÃª jakby
sÂ³owo miÂ³oÂ¶Ã¦ byÂ³o zapisane w kaÂ¿dym zdaniu.  Manipulacja tym sÂ³owem jest tu doskonale zastosowana, jest
to czysta psychologia, kompletnie zamazujÂ±ca obraz rzeczywisty naturalnej miÂ³oÂ¶ci czÂ³owieka do czÂ³owieka.  
Nigdzie w treÂ¶ci hymnu autor â€“ czyli piekÂ³o â€“ nie okreÂ¶la w peÂ³ni i sÂ³ownie w czystej postaci wymowy,
szerzej atrybutÃ³w ludzkiej miÂ³oÂ¶ci. Taka forma uÂ¿ycia pustego sÂ³owa "miÂ³oÂ¶Ã¦", skutkuje przy braku
jakichkolwiek wyjaÂ¶nieÃ± i uzupeÂ³nieÃ±, przyjÃªciem przez czytajÂ±cego, Â¿e tu jest mowa o tej najpiÃªkniejszej
ludzkiej miÂ³oÂ¶ci czÂ³owieka do czÂ³owieka. 
  A tak nie jest, bo przypisane w hymnie cechy dotyczÂ±ce miÂ³oÂ¶ci w przypadku miÂ³oÂ¶ci czÂ³owieka do
czÂ³owieka, posiadajÂ± bardzo ograniczone zakresy informacji.  Te przypisane tu cechy ukazujÂ± tylko zdarzenia jakie
wystÃªpujÂ± w okolicznoÂ¶ciach pozytywnych a nic nie wspominajÂ± o cechach, jakie wystepujÂ± w okolicznoÂ¶ciach
negatywnych.  Tak forma przekazu jest manipulacjÂ± w obszarach najwaÂ¿niejszych wartoÂ¶ci Â¿ycia czÂ³owieka.  
MogÃª tu powiedzieÃ¦ wprost, wystÃªpujÂ± w treÂ¶ci hymnu opisy, ktÃ³re sÂ± wprost oszustwem.  * PS. Gdy patrzymy,
gdy badamy, czyÃ±my to dogÂ³Ãªbnie, bo z pozoru piÃªkne morze dopiero w gÂ³Ãªbi jest spokojne a na powierzchni
huragan. 
  * SzataÃ±ski sÂ³uga PaweÂ³ "apostoÂ³" â€“ morderca naturalnej miÂ³oÂ¶ci ludzkiej. PaweÂ³ w hymnie o miÂ³oÂ¶ci
eksponuje szataÃ±ski pomysÂ³, jakim jest miÂ³oÂ¶Ã¦ bezwarunkowa, ktÃ³ra w hymnie jest podstawiona w miejsce  
miÂ³oÂ¶ci warunkowej czÂ³owieka do czÂ³owieka. 
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  "Gdybym mÃ³wiÂ³ jÃªzykami ludzi i anioÂ³Ã³w, a miÂ³oÂ¶ci bym nie miaÂ³, staÂ³bym siÃª jak miedÂ¼ brzÃªczÂ±ca
albo cymbaÂ³ brzmiÂ±cy."  - A moÂ¿e mÃ³wiÂ³bym jak bezduszny Profesor, bo cymbaÂ³ z natury nie moÂ¿e mÃ³wiÃ¦
wszelkimi jÃªzykami. Czy staÂ³bym siÃª monetÂ± miedzianÂ±? - nie. moneta z natury rzeczy nie mÃ³wi Â¿adnym 
jÃªzykiem a wyraÂ¿a siÃª jedynie cechÂ± swojej wartoÂ¶ci zapÂ³aty, lub posiadania.  - To zdanie jest naszpikowane
manipulacjÂ± w obszarach wartoÂ¶ci. 
  "Gdybym teÂ¿ miaÂ³ dar prorokowania i znaÂ³ wszystkie tajemnice, i posiadaÂ³ wszelkÂ± wiedzÃª, i wszelkÂ±
moÂ¿liwÂ± wiarÃª, tak iÂ¿bym gÃ³ry przenosiÂ³, a miÂ³oÂ¶ci bym nie miaÂ³, byÂ³bym niczym." 
   - A czy niczym jest czÂ³owiek Â¿yjÂ±cy samotnie, bez miÂ³oÂ¶ci bo mu w Â¿yciu siÃª nie poszczÃªÂ¶ciÂ³o? Czy
sÂ³owo miÂ³oÂ¶Ã¦ zapisane w tym zdaniu jest ukazane w Â¶wietle tak wielkich wartoÂ¶ci przyczynowych do tworzenia
stanu emocjonalnego tej miÂ³oÂ¶ci, Â¿e moÂ¿e ono to sÂ³owo "miÂ³oÂ¶Ã¦" dominowaÃ¦ nad innymi wartoÂ¶ciami tu
wskazanymi? O jakiej miÂ³oÂ¶ci mÃ³wi PaweÂ³ w tym zdaniu? Taka forma konstrukcji zdania eksponuje "miÂ³oÂ¶Ã¦",
tylko nie wiadomo jakÂ±, jednak z jednoznacznym wskazaniem â€“ tylko miÂ³oÂ¶Ã¦ siÃª liczy w Â¿yciu. Kompletna
manipulacja. 
  "I gdybym rozdaÂ³ na jaÂ³muÂ¿nÃª caÂ³Â± majÃªtnoÂ¶Ã¦ mojÂ±, a ciaÂ³o wystawiÂ³ na spalenie, lecz miÂ³oÂ¶ci
bym nie miaÂ³, nic bym nie zyskaÂ³."  - A co bym straciÂ³? StraciÂ³by szansÃª na miÂ³oÂ¶Ã¦, albo na godne Â¿ycie. 
Kolejna manipulacja wartoÂ¶ciami. Ponownie niejasna i wÂ±tpliwa sprawa tworzenia stanÃ³w emocjonalnych w postaci
niejasno okreÂ¶lonej miÂ³oÂ¶ci, ktÃ³ra dominuje ponad wartoÂ¶ciÂ± posiadania i Â¿ycia. W tych trzech pierwszych
zdaniach hymnu o miÂ³oÂ¶ci, PaweÂ³ aplikuje czytelnikowi caÂ³Â± gamÃª komplikacji i wÂ±tpliwoÂ¶ci, ze wskazaniem
na â€“ wszystko jest gorsze od miÂ³oÂ¶ci.Pytanie, czy On nauczyciel PaweÂ³ zwany ApostoÂ³em Jezusa (ktÃ³rym
notabene nigdy nie byÂ³) daÂ³ komukolwiek wzÃ³r z wÂ³asnego Â¿ycia, jak tworzyÃ¦ miÂ³oÂ¶Ã¦? Czy powiedziaÂ³
komuÂ¶, co to jest miÂ³oÂ¶Ã¦? Na poczÂ±tek szarga tym sÂ³owem niemiÂ³osiernie. Traktuje On najwyÂ¿szÂ±
wartoÂ¶Ã¦ jakÂ± prezentuje miÂ³oÂ¶Ã¦, jak szmatÃª 
  "MiÂ³oÂ¶Ã¦ cierpliwa jest,"   - MiÂ³oÂ¶Ã¦ eksponuje wiele cech w czÂ³owieku, ale nie cierpliwoÂ¶Ã¦. PrÃªdzej
niecierpliwoÂ¶Ã¦, gdy na ten przykÂ³ad oczekuje ktoÂ¶ spÃ³Â¼niajÂ±cego siÃª partnera â€“ mocno siÃª niecierpliwi.
Lub na przykÂ³ad dotyczÂ±cy wielu moÂ¿liwych sytuacji Â¿yciowych, kiedy zakochana osoba ich doznaje. Zdarzy siÃª,
Â¿e zakochani muszÂ± siÃª rozÂ³Â±czyÃ¦, oczekujÂ± spotkania z niecierpliwoÂ¶ciÂ±. "MiÂ³oÂ¶Ã¦ cierpliwa jest" â€“
takie okreÂ¶lenie jest oczywistym kÂ³amstwem. 
    "Â³askawa jest."  - A moÂ¿e jest zaborcza? 
  "MiÂ³oÂ¶Ã¦ nie zazdroÂ¶ci,"  - Z miÂ³oÂ¶ci staÂ³ siÃª Â¶miertelnie zazdrosny. Czy moÂ¿na wykluczyÃ¦ takÂ±
sytuacjÃª? 
  "nie szuka poklasku,"   - A chodzi dumny z miÂ³oÂ¶ci co niby oznacza? 
  "nie unosi siÃª pychÂ±;"  - Ludzie sÂ± tak rÃ³Â¿norodni w swoim charakterze, Â¿e takiej sytuacji rÃ³wnieÂ¿ nie
moÂ¿na wykluczyÃ¦. 
  "nie dopuszcza siÃª bezwstydu,"  -O jakim bezwstydzie tu PaweÂ³ mÃ³wi? Czego nie wolno zakochanym, poza
niemoralnym zachowaniem? 
  "nie szuka swego,"  - Co jest rzeczÂ± miÂ³oÂ¶ci, czyli sprawÂ± zakochanych, jakiej by musieli szukaÃ¦? OkreÂ¶lenie
enigmatyczne, poniÂ¿ajÂ±ce wartoÂ¶Ã¦ rzeczy wÂ³asnych. 
  "nie unosi siÃª gniewem,"  - SprÃ³buj nadepnÂ±Ã¦ na odcisk zakochanym, to szybko dostaniesz ripostÃª peÂ³nÂ±
gniewu. 
  "nie pamiÃªta zÂ³ego;"   - Zakochany zapamiÃªtuje lepiej niÂ¿ inni, bolesne sprawy zwiÂ±zane z miÂ³oÂ¶ciÂ±. 
  "nie cieszy siÃª z niesprawiedliwoÂ¶ci,"  - Zakochanego mniej obchodzi jakaÂ¶ niesprawiedliwoÂ¶Ã¦, niÂ¿ trzeÂ¼wo
myÂ¶lÂ±cego.  JeÂ¿eli w rzeczywistoÂ¶ci jakÂ±Â¶ niesprawiedliwoÂ¶Ã¦ zauwaÂ¿y. 
  "lecz wspÃ³Â³weseli siÃª z prawdÂ±."  - Zakochani zajmujÂ± siÃª wÂ³asnÂ± prawdÂ± a czyjaÂ¶ prawda ich nie
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interesuje. 
  "Wszystko znosi,"  - Nie znosi zdrady, potrafi doprowadziÃ¦ czÂ³owieka zdradzonego do skrajnych czynÃ³w. 
  "wszystkiemu wierzy,"  - Zakochani nie wierzÂ± nikomu, wyÂ³Â±cznie sobie. 
  "we wszystkim pokÂ³ada nadziejÃª,"  - Zakochani nie patrzÂ± w przyszÂ³oÂ¶Ã¦, Â¿yjÂ± miÂ³oÂ¶ciÂ±. 
  "wszystko przetrzyma."  - Zdarza siÃª, Â¿e zdrady nie przetrzyma. 
  "MiÂ³oÂ¶Ã¦ nigdy nie ustaje,"  - WiÃªkszoÂ¶Ã¦ miÂ³oÂ¶ci ustaje, jedne prÃªdzej inne pÃ³Â¼niej a tylko w nielicznych
przypadkach trwa ona do Â¶mierci. 
  - "[nie jest] jak proroctwa, ktÃ³re siÃª skoÃ±czÂ±, albo jak dar jÃªzykÃ³w, ktÃ³ry zniknie, lub jak wiedza, ktÃ³rej
zabraknie."  - 'Proroctwa nigdy nie mogÂ± siÃª skoÃ±czyÃ¦, jedynie mogÂ± byÃ¦ faÂ³szywe. KtoÂ¶ naraz zapomni swej
umiejÃªtnoÂ¶ci w mowie? Albo wiedzy komuÂ¶ zabraknie?" Totalny absurd. 
  "Po czÃªÂ¶ci bowiem tylko poznajemy, po czÃªÂ¶ci prorokujemy."  - Co ma wspÃ³lnego poznawanie z prorokowaniem/
Ten zwrot to manipulacja. 
  "Gdy zaÂ¶ przyjdzie to, co jest doskonaÂ³e, zniknie to, co jest tylko czÃªÂ¶ciowe."  - Gdy przyjdzie to co jest
doskonaÂ³e, to stan jaki osiÂ±gnie czÂ³owiek, nie pozwoli by cokolwiek dobrego znikaÂ³o, nawet, gdy jest tylko
czÃªÂ¶ciowe.  - To zdanie jest prostym i jednoznacznym oszustwem. 
  "Gdy byÂ³em dzieckiem, mÃ³wiÂ³em jak dziecko, czuÂ³em jak dziecko, myÂ¶laÂ³em jak dziecko. Kiedy zaÂ¶ staÂ³em
siÃª mÃªÂ¿em, wyzbyÂ³em siÃª tego, co dzieciÃªce."  - Tekst, ktÃ³ry eksponuje mÃªÂ¿czyznÃª ponad wszystko, nawet
ponad wÂ³asne dzieciÃ±stwo, ponad wÂ³asne korzenie.  - Takim przekazem PaweÂ³ stara siÃª wprowadziÃ¦ konflikty
miÃªdzy ludzkie z planu wyÂ¿szoÂ¶ci mÃªÂ¿czyzny. 
  "Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaÂ¶ [zobaczymy] twarzÂ± w twarz:"  - A w zwierciadle to nie jest
twarzÂ± w twarz i dlaczego niejasno widzimy w zwierciadle? - Manipulacja wartoÂ¶ciami. 
  "Teraz poznajÃª po czÃªÂ¶ci, wtedy zaÂ¶ poznam tak, jak i zostaÂ³em poznany."  - To znaczy, Â¿e tu w Â¿yciu
niewiele rozumiemy a mÂ±droÂ¶Ã¦ uzyskamy w nagrodÃª. 
  "Tak wiÃªc trwajÂ± wiara, nadzieja, miÂ³oÂ¶Ã¦ - te trzy: z nich zaÂ¶ najwiÃªksza jest miÂ³oÂ¶Ã¦."  - WedÂ³ug PawÂ³a
"apostoÂ³a" istniejÂ± tylko trzy waÂ¿ne rzeczy, wiara â€“ nadzieja i miÂ³oÂ¶Ã¦. -Wiara w to co On wskaÂ¿e; - nadzieja
w nagrodÃª za posÂ³uszeÃ±stwo; - a w rzeczywistoÂ¶ci nie istniejÂ±cy rodzaj miÂ³oÂ¶ci bezwarunkowej. To co
nauczyciel PaweÂ³ serwuje posÂ³usznym w hymnie o miÂ³oÂ¶ci, to zbiÃ³r oszustw i manipulacji wartoÂ¶ciami. Jest to
iÂ¶cie szataÃ±ski hymn niszczÂ±cy prawdziwÂ± ocenÃª wartoÂ¶ci miÂ³oÂ¶ci czÂ³owieka do czÂ³owieka. MiÂ³oÂ¶Ã¦
jest rzeczÂ± najwyÂ¿szÂ± i taka wystÃªpuje wyÂ³Â±cznie pomiÃªdzy ludÂ¼mi.  MiÂ³oÂ¶Ã¦ do rzeczy, zwierzÂ±t i
wszelkich innych spraw nie jest tÂ± wÂ³aÂ¶ciwÂ± miÂ³oÂ¶ciÂ±.  OdnoszÂ±c siÃª do takich  postaw czÂ³owieka, ktÃ³re
nie wystÃªpujÂ± pomiÃªdzy ludÂ¼mi naleÂ¿y uzupeÂ³niÃ¦ je w odpowiedniÂ± adnotacjÃª i wyjaÂ¶nienie. 
  ******* Andrzej Struski de Merowing A.D. 15.08.2016.  Â 
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