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 ZBRODNIE I OSZUSTWA KOSCIOLA CHRZESCIJANSKIEGO.
 ZOSTAL ZLOZONY POZEWÂ 
 DROGA DO OSIAGNIECIA PRECEDENSU W ZAKRESIE UDOWODNIENIA OSZUSTW CHRZESCIJANSKICH.Â 
 +++ Â  Przedstawiam wam pierwszy w historii pozew, ktory ukazuje rzeczywiste korzenie oszustwa kaplanow Â -
oszustwa ktore jest podwalina zbrodni i matactw Watykanu.Â  Â  ____
 Publiczne uzupelnienie informacji zwiazanej z pozwem przeciwko Konferencji Episkopatu Polski.  Â   Â  Zyjemy w
czasie, kiedy nasila sie publiczne odslanianie kurtyny tajemnic. Tajemnic wielowiekowej instytucji, ktora zawsze dbala o
to, by jej tajemnice, nigdy nie ujrzaly swiatla dziennego. Instytucji, ktora w imie Boga dopuszczala sie i nadal dopuszcza,
klamstwa i mordu. Stawiala i stawia Boga na sztandarach wojen, na sztandarach zdobywcow i misjonarzy. A jedna z jej
ulubionych domen jest cenzura.
 
  Srodki masowego przekazu na czele z Internetem, wymykaja sie cenzurze. Skrywane przez wieki ciemne tajemnice
wychodza na swiatlo dzienne. Film KLER pokazuje najbardziej drastyczne zachowania kaplanow katolickich. Pokazuje
nawet takie zbrodnie jak pedofilia. Ponad zbrodnie pedofilii nie ma nic bardziej podlego. Natomiast zbrodnia pedofilii
dokonana przez kaplana, ktory stoi na strazy drogi do Boga i zycia w milosci blizniego, jawi sie wyjatkowo okrutnie.
 
  Film KLER przekazuje nam, jedna jakze wazna informacje. Mowi, glowa muru nie przebijesz. Uswiadamia fakt, ze kler
KK. jest ponad prawem. Ja sie z tym faktem nie zgadzam. Zlozylem pozew do Sadu przeciwko klerowi KK. i mam
niezbite dowody na klamstwo kleru, przeciwko dobru czlowieka fizycznego. Nie przeciwko dobru czlowieka w postaci
jego wyobrazen religijnych, jego nadziei duchowych a przeciwko ziemskim, calkowicie ludzkim wartosciom. Wartosciom,
ktore traci czlowiek na planie materialnym i na planie ziemskiego zycia, traci je w momencie, kiedy jego swiadomosc
zostaje zatopiona w naukach i klimacie religijnym. Znajduje sie w takim stanie postrzegania rzeczywistosci wlasnego
zycia, ktory ogranicza mu zdolnsc optymalnego wyboru czynu.
 
  Jego czyny w wielu sytuacjach zyciowych, maja charakter poswiecenia roznych wartosci osobistych i materialnych na
rzecz kosciola. W odniesieniu do faktu, ze te poswiecenia, czyni w wierze, ze za to poswiecenie zostanie zbawiony, jego
dzialanie jest uzasadnione. Jednak w odniesieniu do innego faktu, ktory ukazuje oferowane przez kaplanow zbawienie,
jako falsz, juz dzialanie wiernych nie jest uzasadnione. Zbawienie wieczne, oferowane przez kaplanow chrzescijanskich
w formie, ktorej podstawowa wartoscia nosna jest uczestnictwo w kulcie i oczekiwanie na powrot zbawiciela Jezusa
Chrystusa, jest falszem, jest wrecz zwyklym oszustwem. Dowodem na to oszustwo, jest przekazana slownie w
zapisanym tekscie biblijnym NT. informacja, ktore wyklucza mozliwosc zbawienia poprzez powrot Jezusa Chrystusa.
Jest tam napisane, ze Jezus Chrystus na ziemie nie powroci. Kaplani chrzescijanscy albo nie rozumieja tej, notabene
jednoznacznej informacji zapisanej w ich swietej ksiedze, albo nie chca jej rozumiec, by dalej moc wyludzac od
zmanipulowanych wiernych, rozne dobra ziemskie. Takie postepowanie jest przestepstwem w mysl litery prawa. Kaplan
nie stoi ponad prawem. Dlatego zlozylem pozew. 
 Skrywane tajemnice, o ktorych juz wspomnialem, maja drugie dno. Tego drugiego dna, nie zobaczymy, nawet
wskazujac na zbrodnie pedofilii kaplanow. Nie zobaczymy w kadrach filmu KLER, ktory ukazuje hulanki i matactwa
kaplanow katolickich. Ono, to drugie dno, jest ukryte gleboko u samych zrodel chrzescijanskiego kultu zbawienia. To
drugie dno, jest falszywym kultem zbawienia, ktory ogranicza czlowiekowi zdolnosc rozsadnej oceny rzeczywistosci.
 
  Nie jest przypadkiem, to, ze dzisiaj postanowilem wypowiedziec wojne tej mrocznej tajemnicy. Wypowiedziec wojne
falszywemu kultowi zbawienia. 33 Lata temu, rowniez w pazdzierniku w wieku, gdy mialem wowczas 33 lata,
rozpoczalem droge poznawania glebi tajemnic kultowych. Dzisiaj po 33 latach calkowitego poswiecenia sie tej sprawie,
juz wystarczajaco gleboko poznalem mroczne tajemnice religii chrzescijanskiej.
 

http://www.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=361&title=Pozew-przeciwko-Konferencji-Episkopatu-Polski

Page 1/2

MemHT Portal

http://www.memht.com


Andrzej Struski
http://www.andrzejstruski.com

  Moge je wskazac i udowodnic. By te moje dzialania, byly poparte prawem, trzy dni wczesniej zlozylem pozew w Sadzie
okregowym w Warszawie. Pozew skierowalem przeciwko Konferencji Episkopatu Polski, ktora jest nadrzedna wladza
wszystkich parafii w Polsce. Pozew dotyczy podstaw wiary chrzescijanskiej. Dowiode przed Sadem, ze kaplani
chrzescijanscy klamia i kultywuja to oszustwo juz przez dwa tysiace lat. Tworza oszukanczy kult, ktory nie spelnia tego,
co kaplani obiecuja wiernym w kwestii zbawienia. Tworza kultowy klimat zniewalania swiadomosc wiernych. Bezwolnym
i poddanym wiernym odbieraja wolnosc swobodnego dysponowania wlasnym czasem, wlasnym zyciem i wlasnym
majatkiem. Wnioslem pozew w zwiazku z tym, ze mnie w czasie 39 pierwszych lat mojego zycia, chrzescijanstwo
rowniez odebralo te wartosci osobiste. Nie moglem swobodnie dysponowac wlasnym zyciem i wieloma wartosciami
osobistymi. Kazdy czlowiek ma pelne prawo do wolnosci osobistej. Te wartosc odbiera czlowiekowi kult chrzescijanski. 
 Mroczne zrodla chrzescijanskiego kultu, stawiaja go w rzedzie kultow falszywych. Codzienne klamstwa kaplanow
chrzescijanskich w kwestii zbawienia, przydaja religii charakter organizacji przestepczej. To jest to drugie dno, ktore
tworzy pozywke dla przestepstw, jakie ukazuje film KLER. Wylacznie zmiana wartosci kultowych chrzescijanstwa,
przyznanie sie wszystkich kaplanow chrzescijanskich do bledu i respektowanie zapisanych w biblii slow od Boga,
pozwoli uwolnic ludzi z tej iluzji zbawienia przez Jezusa Chrystusa. Zbawienia, ktore wedlug slow od Boga nigdy nie
mialo nastapic przez Jezusa Chrystusa. 
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