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Â W 144 KROKACH,
 JAK LUCYFER POKONAL CZLOWIEKA.
 
 WSTEP 
 
 Wszechswiat jest zbiorem olbrzymiej ilosci galaktyk i niezliczonych gwiazd zebranych w galaktycznych rodzinach.
Miliony ukladow planetarnych kazdej galaktyki, tworza potencjalne miejsca do powstania zycia. Ziemia nie moze byc
jedyna planeta, gdzie zyja istoty rozumne. Absurdem byloby myslenie, ze jestesmy jedyna cywilizacja ludzka w tym
calym zbiorze gwiezdnym, ktory umozliwia ewolucje inteligentnego zycia. W logicznej ocenie, istoty wyewoluowane na
podobienstwo czlowieka musza zyc na wielu planetach i w kazdej galaktyce. O tym, ze poza nami musza zyc podobne
do nas istoty, dowodza informacje zawarte w zyciu kultowym, religijnym i duchowym czlowieka. Informacje tam zawarte
mowia o ewolucji zycia eterycznego we Wszechswiecie. Mowia o istnieniu postacie duchowych rozwinietych na planie
intelektu. W obszarach zycia duchowego istnieja wskazania swiadczace o jakims zewnetrznym i wspartym inteligencja
wplywie na nasza ewolucje i na nasza swiadomosc.
 
 
 Wnioski, jakie mozna wyciagnac z tego typu informacji pozwalaja na przyjecie tezy, ktora obliguje nas do uwzglednienia
kwestii istnienia innych cywilizacji, takich jak nasza ziemska. Sprawa, ze czlowiek nie widzi fizycznosci tych istot, nie jest
zadnym dowodem na to, ze one nie istnieja. One zyja w materii na tyle rozrzedzonej, by nasz wzrok ich nie mogl
postrzegac.Â We wszechswiecie istnieje wiele form, ktorych nie postrzegamy ani wzrokiem ani sluchem, lub innm z
pozostalej trojki zmyslow fizycznych. Sa rowniez takie rzeczy, ktore czlowiek moze odczuwac i doznawac poza
swiadomoscia.Te rozpoznajemy szostym zmyslem czlowieka, ktory pozwala nam kontaktowac sie ze swiatem
eterycznym. Nie tylko z duchowymi istotami, ale rowniez z materia duchowa - eteryczna, ktora nie uzyskala jeszcze
formy inteligentnego zycia, lub z taka, ktora nigdy takiej formy zycia nie uzyska.Â 
 
 Powyzej wskazane odniesienie do informacji pochodzacych z obszarow duchowych dostepnych czlowiekowi zaklada,
ze istnienie identycznych jak nasza cywilizacja jest zgodne z logiczna ocena przyczyn ewolucji wszechswiata i
czlowieka. Jest rowniez logicznie i zgodne z informacja, uwzglednienie istnienia procesu wyboru odpowiednich dla
ewolucji czlowieka planet. Sa wskazania, ktore swiadcza, ze na takich - wybranych planetach prowadzony byl i jest
specjalny program ewolucji. Musza, wiec istniec planety kwalifikowane do okreslonych zadan w odniesieniu do potrzeb
tworcow wszechswiata. Ludzie zyjacy na planetach zakwalifikowanych do specjalnego programu ewolucji bez watpienia,
musza posiadac szczegolna wartosc dla tworcow.Â 
 
 Biorac pod uwage charakter dostepnych nam informacji; ktore sa zwiazane z duchowosci w zadnej mierze nie mozemy
ich odrzucic. Powiny byc traktowane, jako informacje faktyczne a nawet dowodowe. Istotnym aspektem tych informacji,
sa wskazania na rzeczywiste istnienie Boga i Duszy, rowniez na istnienie innych isot duchowych i calego swiata
duchowego.W zwiazku z takimi informacjami, mozemy przyjac jako stan faktyczny, istnienie programu WCIELENIA
DUSZY w cialo czlowieka.Â 
 
 W cialo fizyczno-duchowe czlowieka wcielona jest Dusza - postac posiadajaca wlasny intelekt i osobowosc. Ta istota
pochodzi z cywilizacji tworcow wszechswiata potocznie zwanej ,,Niebem" i tam Ona zyje jako postac rowna Bogu
Stworcy. Rowna w taki sposob, w jaki czlowiek jest rowny innemu czlowiekowi zyjacemu na ziemi. W tych szczegolnym
zbiorze informacjiÂ  duchowych, mamy rowniez dostep do takich, ktore swiadcza o tym, ze program wcielenia Dusz i
spelnienia potrzeb tworcow zostal zaklocony.
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 Obecnie na ziemi mozemy obserwowac zachowania i postawy, ktore sugeruja istnienie dwoch zrodel wplywi
duchowego na swiadomosc czlowieka. Jedno z nich, to nazwijmy go pierwotnym, jest zwiazane z tworcami
wszechswiata, drugie z kolei obejmuje istoty duchowe, ktore sa w opozycji do tworcow.Â Religie i kulty okreslaja te
zrodla mianem Boga i Szatana. Charakter i potencjal oddzialywania obecie widocznego wplywu duchowego na
swiadomosc czlowieka, wskazuje jednoznacznie, ze dominuje wplyw z tego zrodla, ktore jest okreslane mianem
Szatana. Zrodla stojacego w opozycji do tworcow wszechswiata.
 
 Ludzie nie moga zrozumiec nader czesto wystepujacego faktu, ze w trudnych momentach zycia Bog ich nie broni, nie
chroni i nie wspiera. Nikt nie rozumie, ze mogla zaistniec taka sytuacja, kiedy Bog nie moze niczego uczynic by bronic
czlowieka, nie moze uczynic niczego by zabezpieczyc takiemu czlowiekowi lepsze zycie.
 
 Na te wszystkie pytania i wszelkie watpliwosci w odniesieniu do spraw duchowych, przedstawie wyczerpujace
odpowiedzi. W ponizej napisanej tresci wyjasnie wszystkie przyczyny i dzialania w obszarach duchowych, ktore sa
istotne dla zycia czlowieka z wcielona Dusza. Wyjasnie, w jaki sposob dobry dla czlowieka swiat, stal sie dla niego
pulapka zyciowa.
 
 Struski Andrzej de Merowing.
 
 
 Czesc I
 Krok 1. 
 Czlowiek zyjacy w Raju, rowniez czlowiek zyjacy obecnie w czasie, kiedy na ziemi Raj juz nie istnieje, posiada bardzo
cenna wartosc. Ta wartoscia, jest Dusza. Dusza jest istota duchowa wcielona w cialo czlowieka, ktore uprzednio do
takiego procesu bylo przygotowane. Wlacznie czlowiek, ktory dodatkowo w swojej postaci posiada obszary duchowe
moze byc postacia gdzie zostanie wcielona Dusza.Â 
 
 Jednym z zalozen tworcow w programie budowy wszechswiata i ewolucji czlowieka, bylo skuteczne zabezpieczenie
kazdego czlowieka z wcielona mloda Dusza przed wplywem na jego swiadomosc z obszarow duchowych. Czlowiek tak
zabezpieczony zyl w Raju. Ludzie zyjacy w Raju nie posiadali mozliwosci uzyskiwania kontaktow poza zmyslowych w
zamian dysponowali bardzo mocna rozwinieta sfera odczuwania otaczajacego ich srodowiska. Takie zabezpieczenie
swiadomosci czlowieka, gwarantowalo brak dostepu istotom duchowym i wszelkim manifestacjom poza swiadomym.
Wolny i niedostepny czlowiek, dodatkowo zyjacy w raju, ktorego srodowisko zabezpieczalo mu wszelkie jego potrzeby
zyciowe, spelnial potrzey Tworcow Wszechswiata.Â 
 
 Czlowieka obecnie zyjacy na ziemi, juz nie dysponuje cechami, jakie posiadali ludzie zyjacy w raju. Jakie przyczyny i
dzialania spowodowaly zniszczenie optymalnych warunkow zycia? Istnieje jedna podstawowa przyczyna i jest ona
zawarta w potrzebie Lucyfera. A ta potrzeba bylo i jest nadal zdobywanie, lub przejmowanie maksymalnej ilosci dusz
wcielanych w cialo czlowieka.Â 
 
 On znal zasady i warunki zycia ludzi z wcielonymi duszami. Wiedzial, ze jezeli chce by spelnione byly jego zamiary
musi podjac sie wielkiego wyzwania. Wyzwania ktore dotyczylo generalnej zmiany w srodowisku zycia czlowieka, czyli
mowiac wprost - likwidacji Raju. Planowana destrukcja Raju, by byla zgoda z potrzeba Lucyfera (zdobycia duzej ilosci
Dusz), musiala jednak zmienic srodowisko zycia czlowieka w taki sposob, by warunki zycia przyczynily sie do tworzenia
u czlowieka jak najwiekszej ilosci negatywnych emocji. Rownolegle w mysl planow Lucyfera, destrukcja powinna
przyczynic sie do maksymalnego zmniejszczenia ilosci wystepowania stanow szczescia w zyciu kazdego czlowieka.Â 
 
 2. 
 Dusze - istoty pochodzace z Cywilizacji Tworcow Wszechswiata, wraz z Lucyferem, ktory posrod emigrujacych Dusz,
zajmowal najwyzsze stanowisko w hierarchii nieba, sa emigrantami z Cywilizacji Tworcow Wszechswiata. Kolonia, czyli
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ich nowe miejsce zycia, zostala zlokalizowana w naszym wszechswiecie. Celem utworzenia dla nich nowej ojczyzny
poza cywilizacja nieba, bylo umozliwienie im dalszej egzystencji w warunkach zycia, jakie bylo dla nich dostepne. W
niebie w zwiazku z przyjeciem nowej formy zycia uczuciowego, warunki do bezpiecznej lokalizacji kolonii, nie pozwalaly
na jej lokalizacje. Bezpieczenstwo calej spolecznosci w cywilizacji tworcow mogloby zostac zaklocone. Podjeta zostala
decyzjaÂ  o budowie kolonii poza niebem. Koloni, gdzie warunki zycia dla tu umieszczonych Dusz, odpowiadaja
warunkom panujacym w ich bylej ojczyznie. Jednak zaistnialy pewne ograniczenia, ktore wynikaja z faktu, ze
Wszechswiat nie posiada polaczenia z Cywilizacja Tworcow. W zwiazku z tym Dusze zyjace w tej koloni, nie moga
uczestniczyc w codziennym zyciu nieba. W odniesieniu do najwyzszego prawa obowiazujacego w niebie, ktore
gwarantuje pelna wolnosc kazdej duszy, kolonia nie mogla i nadal nie moze tego prawa spelniac. Kazda z zyjacych tu
Dusz, swiadomie przyjela i wyrazila zgode na takie ograniczenia wolnosci osobistej. To byl ich wybor. Z czasem, jak sie
potem okazalo, ten wybor ograniczonych mozliwosci zycia w warunkach skromnej kolonii poszedl w zapomnienie a
nowe priorytety juz przekroczyly granice paktu. Lucyfer i Jego Rada Glowna Kolonii postanowili powiekszyc ilosc
obywateli w sposob zbrodniczy.
 
 3. 
 Jaka byla przyczyna emigracji tych dusz, ktore obecnie zyja w obszarze kolonii zlokalizowanej w naszym
wszechswiecie? Bezposrednia przyczyna bylo referendum, przeprowadzone w cywilizacji tworcow. W efekcie tego
referendum wyodrebnila sie grupa Dusz, ktora wykazala wole zachowania formy zycia w takiej postaci, jaka istniala w
okresie poprzedzajacym proces zmian. Absolutna wiekszosc przyjela propozycje zmiany sposobu zycia i w tym
momencie decyzja zostala podjeta. Te dusze, ktore wyrazily wole zachowania starego sposobu zycia, nie mogly w
zwiazku z tym przebywac w srodowisku, gdzie bedzie zyla cala populacja nieba. Sposob zmiany polegal na tym, ze
Dusza, nie bedzie juz korzystala z przyczyn tworzacych silne emocje. Przestrzen zyciua w Cywilizacji Tworcow, posiada
otwarty charakter i w zwiazku z tym, wszystkie istoty przebywajace w tej przestrzeni z natury uzyskuja kontakt z wszelka
materia osobista jak bedzie emitowana przez kazda inna Dusze. Jezeli w spektrum tej materii osobistej (informacyjnej i
uczuciowej, jak rowniez intelektualnej) beda sie znajdowaly aspekty dotyczace przyczyn wymuszajacych tworzenie
emocji, te Dusze, ktore przeszly program zmian zachowan emocjonalnych, beda podlegaly destrukcji osobistych
wartosci. Taka sytuacja zostala uznana za niedopuszczalna. W odniesieniu do tego niebezpieczenstwa uznano, ze dla
tych Dusz, ktore chca zachowac stara fome zycia w emocjach nalezy przygotowac zabezpieczona enklawe. Nie udalo
sie tego uczynic w obszarze Cywilizacji i w zwiazku z tym przygotowana zostala kolonia w jednym z wszechswiatow. Po
ocenie wszystkich kwestii za i przeciw, do tego celu wybrany zostal nasz wszechswiat.Â 
 
 4. 
 Zostala zawarta ugoda pomiedzy Cywiliacja Tworcow Wszechswiata a wszystkimi Duszami, ktore podtrzymaly swoja
decyzje dotyczaca emigracji do kolonii. Istota ugody bylo okreslenie warunkow, na jakich Dusze pod przewodnictwem
Lucyfera, zostana umieszczone w zastepczym miejscu bytowania. Podstawowym warunkiem tej ugody jest prawo do
powrotu, dla kazdej Duszy indywidualnie, lub dla calej spolecznosci. Jednak powrot bedzie wymagal podjecia
jednoznacznej decyzji o przyjeciu zasad, jakie aktualnie obowiazuja w Cywilizacji Tworcow. Warunek ten, nigdy nie
zostanie usuniety i zawsze kazda dusza, ktora wyrazi wole powrotu zostanie przyjeta w niebie. Ugoda zawiera regulacje
dotyczace zasad zycia spolecznosci Dusz i mozliwosci korzystania z przywilejow uprzednio uzyskanych w niebie w
zakresie takich mozliwosci, jakimi dysponuje kolonia. Ta ugoda pozwala Lucyferowi dysponowac potencjalem
diademow, ktore uzyskal wczesniej, gdy jeszcze zyl w niebie. Takie prawo dla Duszy, ktora na ziemi jest zwana
Lucyferem, kazalo sie dyspozycja w zakresie mozliwosci dzialania dla zniszczenia zbrodniczych planow kolonii. W
czasie, kiedy ta ugoda byla podejmowana nikomu na mysl nie przyszlo, ze ta dyspozycja Lucyfera, okaze sie tak bardzo
zgubna dla Cywilizacji. Nikt nie wzial pod uwage kwestii, ze Lucyfer moze diademy uzyc do celow, ktore beda sprzeczne
z potrzebami Tworcow Wszechswiata.
 
 5. 
 Diademy nie spelniaja roli dekoracji korony, sa one wyjatkowymi instrumentami, ktore sluza do operacji magnetycznych
w okreslonych obszarach materii eterycznej i mentalnej. Te instrumenty stanowia najwyzsza range w hierarchii
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zarzadzania i modyfikacji. W Cywilizacji Tworcow otrzymuja je wylacznie czlonkowie Rady Glownej Cywilizacji. Prawo
do posiadania wiekszej ilosci niz jednego diademu, uzyskuje czlonek rady w zamian za wyjatkowy czyn. To prawo nie
jest przypisane na zawsze, moga wystapic sytuacje, kiedy posadacz diademu, lub diademow je utraci. Utrata prawa do
posiadania diademow jest najwyzszym rodzajem kary sposrod wszystkich, jakie sa mozliwe do zastosowania w niebie.
Lucyfer jest w posiadaniu dwoch diademow, co swiadczy, ze byl czlonkiem Rady Glownej Cywilizacji. Pierwszy z tych
diademow w koronie, otrzymal w zwiazku z uzyskaniem czlonkowstwa w radzie a drugi za jakis wyjatkowy czyn, lub
zasluge. W trakcie przygotowan do emigracji, jego diademy nie zostaly zdemontowane. Lucyfer w czasie zycia w niebie
nie uczynil, niczego takiego, co pozbawiloby Go prawa posiadania tych instrumentow zarzadzania i modyfikacji.
 
 6. 
 Jak czas pokazal, diademy Lucyfera pomogly mu zrealizowac pomysl, ktory uprzednio zdawal sie byc, nie mozliwy. Nikt
nawet nie przypuszczal, ze takie dzialania sa realne. Rzeczywistosc okazala sie brutalnie prawdziwa. Dopiero, kiedy do
rodzin w niebie nie powracaly mlode dusze wyslane do przebycia procesu wcieleniowego, zaczeto zastanawiac sie, co
moze byc przyczyna takiej sytuacji. Proces budowy wszechswiata i ewolucji materii a nastepnie zycia byl dopracowany
w kazdym szczegole. Ewolucja z pozoru chaotyczna byla wynikiem zastosowania precyzyjnego programu. Pozorny
chaos w wielu miejsach w ewoluujacej przestrzeni zycia materii wszechswiata tworzyl z pozoru przypadkowo, ale
zamierzone przez tworcow efekty. Takie uklady gwiezdne, ktore charakteryzowaly sie wlasciwa forma budowy fizycznej
w zakresie skladu materii, byly wyszukiwane i podlegaly pod szczegolne wplywy w procesie ewolucji. Dalsza opieka w
takich miejscach doprowadzala do wyewoluowania zycia zgodnego z procesem ewolucji ssakow. W kolejnych etapach
wymuszonej juz ewolucji zycia czlowieka, powstaje odpowiednie srodowisko, czyli Raj a nastepnie wlasciwa forma
czlowieka fizyczno duchowego. Te wybrane miejsca a nastepnie formy zycia tam ewoluujace posiadaja w swych
szczegolnych procesach rozwoju wrazliwe czynniki. Jednak zastosowanie zabezpieczenia chronily Raj i czlowieka przed
niepozadanym wplywem istot duchowych zyjacych we wszechswiecie. Dodatkowo sa one te wybrane planety,
zabezpieczone bezposrednia kontroloa i opieka sil specjalnych wyslanych z Cywilizacji Tworcow.Â 
 
 7. 
 Pomysl na spelnienie potrzeb, Lucyfer chcial zrealizowac w taki sposob, by mogl przejac, mlode Dusze wcielone w
ciala ludzi. W mysl zasady dotyczacej dzialania programu wcielania Dusz, mloda Dusza powraca do swej rodziny w
niebie po dokonaniu sie pelnego procesu asymiliacji materii emocjonalnej. Materoa emocjonalna tworzona w systemie
psycho emocjonalnym czlowieka w kazdej postaci, niezaleznie czy sa to emocje pozytywne czy negatywne, jezeli
posiada wysoki potencjal zostaje automatycznie przekazywana do systemow umozliwiajacych asymilacje tej materii z
Dusza. Celem Tworcow i to celem najwazniejszym, bylo takie przygotowanie Raju, by czlowieka w zakresie emocji o
wysokim potencjale natezenia tworzyl wylacznie emocje szczescia lub milosci. Ogolnie mowiac silne emocje pozytywne.
Tylko i wylacznie w taki sposob emocjonalnie zyjacy czlowiek gwarantuje, ze mloda Dusza bezpiecznie powroci do swej
rodziny w niebie. Moglby ktos powiedziec, dzialanie procesu na krawedzi. I tak i nie. Zabezpieczenia gwarantowaly
efekty wylacznie pozytywne, wszystkie Dusze powracaly z procesu wcieleniowego. Jak sie w rzeczywistosci okazalo,
kanony bezpieczenstwa zawiodly. Ten bardzo zlozony system nie zabezpieczyl skutecznie swiadomosci czlowieka
przed penetracja duchowa z poza planety.
 
 8. 
 W jaki sposob Lucyfer pokonal zabezpieczenia? Lucyfer jako Dusza, ktora posiada dwa diademy, to postac
posiadajaca dwa istotne atrybuty w kwestii skutecznego penetrowania wrazliwych aspektow w procesach ewolucji
wszechswiata i ewolucjii specjalnej czlowieka.Pierwszy atrybut diademow, pozwala na modyfikacje w obszarach materii
eterycznej ewoluujacej sie w roznych miejscach wszechswiata. Zastosowane dademu pozwala zmienic program
zapisany w centrach sterujacych procesami ewolucji eteru i materii duchowej. Zmiany w tych centrach moga wplywac na
efekt rozwoju ewoluujacych istot duchowych. Czlowiek zyjacy w Raju juz jest poza zasiegiem wplywu takiego centra
sterujacego. Jednak ten sam czlowieka, do ktorego nie istnieje dostep z centrow ewolucji posiada inne wrazliwe
miejsce, ktore jak sie okazalo moze zostac zaklocone po zastosowaniu diademu. Drugim atrybutem jest wiedza postaci
posiadajacej korone z diademami. Dusza z korona diademowa, by mogla uzyskac stosowne prawo do diademow, jest
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postacia wysoko podstawiona w hierarchii Cywilizacji. Musi Ona posiadac odpowiednia wiedze i umiejetnosci, wykazac
sie doswiadczeniem i wieloma pozytywnymi efektami pracy dla Cywilizacji. Lucyfer posiada wiedze w kwestii, gdzie i
jakie miejsca sa wrazliwe na zmiany programow ewolucji w sprawach dotyczacych czlowieka. Zabezpieczenia, jakie
mial do pokonania polegaly na wymysleniu sposobu dotarcia a nie na bezposrednim oddzialywaniu na centra dotyczace
wylacznie ewolucji czlowieka i Raju. Sposob dotarcia do swiadomosci czlowieka wymagal od niego duzej i dlugiej pracy.
Ale jak swiadcza fakty osiagnal cel.
 
 9. 
 Po analizie, w jaki sposob najlatwiej dobrac sie do swiadomosci czlowieka stwierdzil, ze nie ma nic na skroty. Wiedzial,
ze nie wplynie na swiadomosc ludzi z wcielonymi duszami, poprzez bezposredni wplyw na centra sterujace ewolucja
specjalna czlowieka. Dla jego dzialania istniala wylacznie jedna droga i tylko posrednia. Juz wiedzial, ze nie ma dostepu
bezposrednio do czlowieka z wcielona mloda dusza. Ale znalazl szczegolny sposob dotarcia do swiadomosci czlowieka
z wcielona dusza, ktory zyje w Raju. Jednak nie do czlowieka z mloda dusza, do tych ludzi nie ma zadnego dostepu.
Natomiast juz dostep do czlowieka ze stara Dusza, czlowieka, ktory spelnia specjalne zadanie w Raju. I taka droge
wybral Lucyfer. Ale sam, jako Dusza nie mial dostepu do nikogo we wszechswiecie. Dusza osobiscie nie posiada
mozliwosci kontaktu z zadna istota poza inna Dusza. Istoty zyjace w Cywilizacji Tworcow rozwinely sie do tak wysokiego
stopnia, ze kazdy kontakt z inna postacia moze wprowadzic smiertelna destrukcje w fizycznej (eterycznej) postaci ciala
eterycznego Duszy. Srodowisko zycia Dusz jest absolutnie hermetyczne, nic i nikt nie ma dostepu do Cywilizacji, czyli
do nieba tworcow. Rowniez nikt i nic nie ma dostepu do kolonii, w ktorej zyja Dusze wraz Lucyferem. Dla Lucyfera
pozostal jedynie kanal dostepu poprzez dotarcie do swiadomosci czlowieka, ktory spelnia specjalne zadanie w
spolecznosci ludzkiej. Tylko, ze Lucyfer sam takiego dostepu nie posiada. Musi znalesc sposob na dotarcie.Â 
 
 10. 
 Jakie dzialania moze wykonac Lucyfer by dotrzec do ludzi? Obszar dzialania, jaki pozostal mu do dyspozycji jest
ograniczony. Jedynym obszarem zycia duchowego, ktory posiada dostep do ludzi zyjacych w Raju sa cywilizacje
astralne, ktore realizuja zadania na planie sluzebnosci czlowiekowi zyjacemu w raju. W czasie, kiedy jeszcze Lucyfer nie
wprowadzil zmian na planie destrukcji zasad zycia czlowieka w Raju, duchowe istoty astralne (opiekunowie duchowi,
duchy inkarnowane itp.) zachowywaly postawe sluzebna w stosunku do ludzi. Lucyfer chcac osignac sukces musial w
jakis sposob przeslac do swiadomosci czlowieka posiadajacego wcielona stara Dusze takie programy psychiczne, ktore
zakloca sielanke istniejaca w raju. Olbrzymia ilosc Demonow i zlych duchow w otoczeniu udzi na ziemi swiadczy, ze
wplyw na duchy opiekuncze w pierwszym okresie dzialania Lucyfera nie przyniosl mu zamierzonych efektow. Zmuszony
zostal do zastosowania wplywu na centra ewolucji, materii eterycznej w celu wyewoluowania takich istot duchowych,
ktore beda mu posluszne.
 
 
 Struski Andrzej de Merowing.
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