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 INTRONIZACJA SLUGI SZATANA
 
 
  Duchowa korona Polski oddana szatanowi 
 
 Z okazji intronizacji krolewskiej wladzy duchowej szatana.
 
 Ludzie na Ziemi nie rozumieja podstawy dzialania planu sil zla na Ziemi.
 Nie rozumieja ze atrybutami szatana sa: zal, smutek, umartwienie i nienawisc jako najwazniejszy atrybut a
oprocz tego wszystkie negatywne emocje.
 
  *******Â 
  Polska, rowniez Polacy po intronizacji Jezusa Chrystusa, stanie - stana sie duchowymi poddanymi szatana.Â  To, ze
wierni chrzescijanscy i olbrzymie rzesze spoza tych kregow zaslepiencow wierzy w boskosc Jezusa Chrystusa, jest
efektem wplywu szatana na swiadomosc wiernych religijnych.Â 
 To duchowe sily zla manipulujac swiadomoscia takich osob jak Pawel "apostol" przez 2000 lat doprowadzily do
kompletnego zaslepienia swiadomosci ludzi na Ziemi.Â 
 
 To duchowe sily zla manipulujac swiadomoscia takich osob jak Pawel "apostol" przez 2000 lat doprowadzily do
kompletnego zaslepienia swiadomosci ludzi na Ziemi.Â 
 Obecni chrzescijanie wierzac w Boga nie rozumieja, ze swoja wiara i efektami z niej wynikajacymi sluza szatanowi.Â 
 Teraz w Polsce to zaslepienie i to poddanstwo osiagnelo apogeum i prawomocnie oddaje Narod Polski pod opieka sil
zla wierzac, zeÂ oddajaÂ sie pod opieke Bogu.Â 
 Dwa tysiace lat obietnic, dwa tysiace lat nadziei i dwa tysiace lat zadnych zmian nie mozna zauwazyc w zachowaniu i w
rozwoju psychoemocjonalnym chrzescijan.Â 
 Tylko kompletnie zaslepiony moze dalej miec nadzieje na to, ze Jezus Chrystus cokolwiek zmieni.Â 
 W rzeczywistosci Jezus Chrystus jest bozkiem oltarzowym utworzonym przez szatana, ktory poprzez swiadomosc
wybranych steruje calymi rzeszami ludzi na Ziemi. Steruje w taki sposob by nigdy nie bylo lepiej i by zawsze byla
nadzieje.Â 
 Chrzescijanie wasza swiadomosc to kompletne baranstwo duchowe o tym mowi Bog Stworca, o tym mowi Jezus syn
duchowy Boga Stworcy z planu swego duchowego zycia w kontakcie z Ojcem PIO.Â 
 Pozdrawiam i zycze rozsadku.Â 
   
 A.D.18.11.2016.(21:58) Andrzej Struski de Merowing.
 
  
     
 
  
 
 Historia zycia ziemskiego i duchowego Rozali Celak jest studyjnym przykladem procesu absolutnego zniewolenia
swiadomosci czlowieka.Â 
 Szatan slowami - Maryji i Jezusa Chrystusa - postaci, ktore sam utworzyl, zwiodl ta biedna i oddana osobe na
manowce kompletnej ciemnosci w stosunku do prawdziwego czlowieczenstwa i rzeczywistych potrzeb Boga Stworcy.Â 
 Rozalia stala sie filarem planow szatanskich na czas ukoronowania jego duchowego wplywu na Ziemi.Â 
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 A.D.18.11.2016.(22:52) Andrzej Struski de Merowing.
 
 
 
 Doswiadczenia i rzeczywistosc objawien jakie przezyla Rozalia Celak stanowia swoja trescia kwintesencjeÂ 
bluznierstwa przeciwko Bogu Stworcy przeciwkoÂ Jego potrzebom.Â 
 Sa one tym samym obrazem absolutnego sukcesu szatana na planie zniewolenia swiadomosci wiernych.Â 
 Dowodem na powyzsze twierdzenie sa slowa Rozalii w ktorych komentuje niektore ze swoich objawien.Â 
 W tych slowach Rozalia mowi:"ofiarowuje swoje cierpienie w celu intronizacji"Â i "Kazda sprawa i kazde dzielo boze
musza bycÂ okupione cierpieniem". Takich slow nigdy by nie przekazal Bog Stworca.Â 
 Takie slowa mogl przekazac wylacznie wladca zla, ktory przygotowywal sobie tron na Ziemi, a biedna, zaslepiona i
zniewolona Rozalia sluzyla mu za jeden na stopni na schodach do tronu.Â 
 
 A.D.18.11.2016. (23:35) Andrzej Struski de Merowing.
 
 
 
  
   https://www.youtube.com/watch?v=PzuhOlc2elo
 
 
  Oto slowa tego, ktory wladal swiadomoscia zniewolonej Rozalii Celak "Jest jednak ratunek dla Polski jesli mnie uzna
za swego Krola i Pana w zupelnosci przez intronizacje, nie tylko w poszczegolnych czesciach kraju ale w calym
panstwie z rzadem na czele" - Kazdy kto chodz odrobine rozsadnie i logicznie mysli, kazdy kto uznaje lub nie uznaje
istnienie Boga bez problemu oceni powyzsze slowa skierowane do Rozalii i zada sobie podstawowe pytanie.Â 
 
 Czy Bog Stworca bedzie blagal o korone w jakims kraju na Ziemi?Â 
 Czy Bogu Stworcy, ktory jest wszechmocny i wszechobecny godnym jest taka prosbe skladac na rece swoich
slug?Â 
 
 Z tych sloww wynika, ze nie sa to slowa Boga Stworcy. Jezeli sa to slowa Jezusa Chrystusa, to w tych slowach i w
tych okolicznosciach smutku, cierpienia i poswiecenia zycia w radosci dla cierpien Rozalii Celak sa ukazane rzeczywiste
korzenie szatanskiego pochodzenia bozka oltarzowego Jezusa Chrystusa, ktory proszac o koronacje oddaje wladze
swojemu duchowemu ojcu - szatanowi. W tym miejscu jestem zobowiazany wyjasnic niezwykle istotna kwestie
zaistnienia boga oltarzowego - Jezusa Chrystusa.Â 
 Ta postac nie ma nic wspolnego z Jezusem - duchowym synem Boga Stworcy zyjacym 2000 lat temu.Â 
 Moce zla wykorzystaly fakt zycia na Ziemi takiego czlowieka jakim byl Jezus i poprzez zmanipulowane swiadomosci
ludzi utworzyly religie chrzescijanska i boga oltarzowego - Jezusa Chrystusa.Â 
 Dzisiejsza intronizacja Jezusa Chrystusa na krola jest w istocie oddaniem wladzy duchowej nad czlowiekiem szatanowi
 .Â 
 A.D. 19.11.2016. (00:00) Andrzej Struski de Merowing.
 
 
 Te oto wersety z Apokalipsy mowia o dzisiejszej intronizacji slugi szatana Jezusa Chrystusa;Â -Â Roz. XII w. 9 I
zrzucony jest smok wielki, waz on starodawny, ktorego zowia dyjablem i szatanem, ktory zwodzi wszystek
okrag swiata; zrzucony jest na ziemie i aniolowie jego z nim sa zrzuceni.
 10 I slyszalem glos wielki mowiacy na niebie: Terazci sie stalo zbawienie i moc, i krolestwo Boga naszego, i
zwierzchnosc Chrystusa jego, iz zrzucony jest oskarzyciel braci naszych, ktory na nich skarzyl przed
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oblicznoscia Boga naszego we dnie i w nocy.
 11 Ale go oni zwyciezyli przez krew Baranka i przez slowa swiadectwa swego, a nie umilowali duszy swojej az
do smierci.
 12 Przetoz rozweselcie sie nieba! i wy, ktorzy mieszkacie na nich. Biada mieszkajacym na ziemi i na morzu! iz
zstapil dyjabel do was, majac wielki gniew, wiedzac, iz krotki czas ma.
 *******
 A.D.19.11.2016. Andrzej Struski de Merowing.
 
 
 
  
 
 
 Â  www.youtube.com/watch?v=hDhZumeGBG4 
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