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Spadkobierca krwi i boskiego genotypu.
OSWIADCZENIE W IMIENIU BOGA STWORCY

Zwracam sie do wszystkich chrzescijan a w szczegolnosci do grupy polskich wiernych tej religii. Moje
oswiadczenie jest wyrazenm przekazu Boga Stworcy, zawartego w zaszyfrowanej tresci Apokalipsy Sw. Jana z
Patmos.
W niezmiernie bolesnych slowach, jakie przekazuje Wam w tym oswiadczeniu drodzy chrzescijanie, nie dodaje,
ani nie ujmuje nic ze slow jakie stanowia zaszyfrowana tresc listu Boga Stworcy, skierowana do nas wszystkich
zyjacych na ziemi. Tresc tego listu zostala przekazna dwa tysiace lat temu i zapisana szyfrem w formie
tekstowej. Apokalipsa Sw. Jana z Patmos jest jedynym osobistym przekazem Boga Stworcy w calej historii
ludzkosci.
Na takie moje powyzsze stwierdzenia, istnieja dowody w tresci wszystkich pism biblijnych.
Dowody, ktore nigdy nie zostaly odpowiednio zrozumiane przez interpretatorow i tlumaczy tych wszystkich
pism.
To, ze zwracam sie w szczegolnosci do polskich chrzescijan wynika z ostatniego aktu poddanstwa, jakie sami
sobie i calemu swiati nalozyli. Wolna wola tych umaszczonych swiadomosciowo wiernych w poddanstwie Bogu
- (Jezusowi Chrystusowi, ktory wedlug informacji zawartych w zaszyfrowanej tresci Apokalipsy jest bozkiem
utworzonym przez szatana), zostala do takiego stopnia ograniczona, ze dobrowolnie oddali Polske, polski narod
i caly Swiat pod opieke Lucyfera i wladanie ciemnych mocy zla.
Drodzy chrzescijanie, wasza swiadomosc zostala ukrzyzowana w wartosiach tego szatanskiego symbolu
wladzy duchowej, jakim jest krzyz z umeczonym na nim Jezusem Chrystusem.
Ten symbol poswiecenia zycia Jezusa, jest w rzeczywistosci symbolem smierci, smutku, zalu, jest symbolem
umartwienia i nadziei. Cech psychoemocjonalnych, ktore sa atrybutami bluznierstwa przeciwko Bogu Stworcy.
Chrzescijanski krzyz stal sie poteznym instrumentem wladzy szatana nad swiadomosci czlowieka.
Chrzescijanski Bog, Jezus Chrystus, stal sie posrednikiem do Boga Ojca, w ktorym w rzeczywistosci
duchowej, ujawnionej w zaszyfrowanych slowach Boga Stworcy, jest Lucyfer.
Te sprawy, ktore tu teraz przekazuje sa jednoznacznie wskazane w tresci Apokalipsy. Rowniez Jezus, duchowy
Syn Boga Stworcy w slowach do Ojca Pio, potwierdza taki charakter informacji przekazanych w zaszyfrowanej
tresci Apokalipsy.Â
Intronizacja Jezusa Chrystusa, akt poddanstwa jaki zostal wymuszony na zaslepionych duchowo umyslach
chrzescijan i chrzescijanskiej wladzy swieckiej w Polsce, jest niebezpiecznym oddaniem woli czlowieka,
duchowym silom zla i wladcy tych ciemnych mocy, Lucyferowi.
Nikt z tego olbrzymiego zastepu barankow duchowych, nie odczytal wlasciwie istniejaych w calej kulturze
religijnej informacji o tym, ze wladza duchowa w chrzescijanstwie posiada zlo.
Dwa tysiace lat cierpienia i ciezkich doswiadczen to dla swiadomosci tych owieczek, okres czasu zbytu krotki,
by mogli ujrzec rzeczywistego wladce ich duchowego swiata.
Swiata religii, ktora w rzeczywistosci wlada calym swiatem spolecznym cywilizacji ziemskiej.
Oddaliscie korone pieklu, by dalej, poprzez kolejne lata w czasie rosnacego publicznie zrozumienia wplywu
szatana na ziemi, mogl On utrzymac chwiejaca sie w oczach wielu ludzi ta duchowa wladze nad swiadomosci
czlowieka.
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Ziemska koronacja piekielnych mocy, jest niebezpieczna szczegolnie w Polsce w czasie kiedy u wladzy zasiedli
ludzie duchowo zniewoleni. Wladza cywilna, ktora jest calkowicie zalezna od woli Boga a ktorej ministrowie i
nadrzedna nad ich wola glowa, nie rozumieja, ze ten Bog - Jezus Chrystus jest w rzeczywistosci piekielnym
bozkiem (o czym jednoznacznie informuje Bog Stworca). Tak zniewolona duchowo wladza cywilna, stanowi
organ bardzo niebezpieczny w odniesieniu do statusu wolnosci osobistej kazdego czlowieka.
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