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Â
Kwintesencja Wielkiego Oszustwa "Skladacie prosby do Lucyfera a zale wznosicie do Boga ''.

Ojcze Nasz (Modlitwa Panska)
Ojcze nasz, ktorys jest w niebie
Swiec sie imie Twoje;
"przyjdz krolestwo Twoje'";
badz wola Twoja jako w niebie "tak" i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpusc nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wodz nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od zlego.
Amen.

MODLITWA ,,OJCZE NASZ'' JEST MODLITWA SKIEROWANA DO LUCYFERA
Modlitwa "Ojcze Nasz'' jest jedna z wielu pulapek a w kulturze religii chrzescijanskiej. Poza skutecznym wypraniem
mozgow wszystkim, ktorzy sa oddanymi wiernymi w zakresie rozumienia spraw Boga i religii, chrzescijanstwo
dodatkowo a raczej na dzien dobry, nakazuje stosowanie zabojczej mantry w postaci modliwty "Ojcze Nasz''
Gremialnie narzekacie na nagminne wystepowanie w zyciu codziennym roznych problemow a wina za nie obarczacie
Boga. Nawet, jezeli juz Bog nie jest winny tych waszych problemow, to wedlug Was, nie dba On o to by Was chronic.
Rzeczywistosc wyglada zupelnie inaczej. Sami sobie ten los zaklocacie. Ciagle powtarzanie tych samych zwrotow,
przydaje im mocy. Sa to tak zwane ,,mantry'' a kazda kultura, religia czy ezoteryka, posiada wlasne sformulowania.
Problem polega na tym, ze ludzie nie rozumieja ukrytej wartosci wypowiadanych zwrotow.

W ponizszym wywodzie dowiode, ze modlitwa "Ojcze Nasz'' jest w calosci skierowana do Lucyfera, postaci z natury
dobrej, lecz zarzadzajacej procesami powstawania wszelkich przyczyn zla we Wszechswiecie. W jego interesie jest, by
Czlowiek czynil sobie zycie jednym pasmem udrek i problemow. By w zwiazku z tymi problemami, tworzyl emocje
smutku, zalu i nienawisci, by zyl w ciaglym strachu. Swoj interes Lucyfer realizuje poprzez zmanipulowanie umyslu
czlowieka w taki sposob, by sam sobie szkodzil.Â
Najwazniejszymi instrumentami Lucyfera sa istniejace na ziemi religie.
Modliwy i manty to religijne pulapki, ktore posiadaja charakter ciaglego oddzialywania. Mantrowanie zwrotow (miedzy
innymi modlitw), jest swego rodzaju samozaglada bezpieczenstwa osobistego dobrobytu.
Modlitwa ,,Ojcze Nasz'' jest tylko pozornie skierowana do Boga. Jej tresc nie kieruje ani jednego zwrotu do Boga
Jedynego, czyli do Boga Stworcy. Natomiast jest w jej skladzie zwrot, ktory jednoznacznie swiadczy, ze modlitwa jest
skierowana do Lucyfera.
Tym zwrotem sa slowa cyt.; "i nie wodz nas na pokuszenie;''.
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Bog nikogo nigdy nie wodzil na pokuszenie. Natomiast zwrot ,,pokuszenie'' jest wskazaniem na jedna z glownych
domen dzialania szatana. Okreslenie ,,Szatan'' jest forma alegoryczna w rzeczywistosci on nie istnieje, natomiast
sprawca przyczynowym wszelkiego zla jest Lucyfer.
Mimo, ze wielu ludzi uwaza Lucyfera za niosacego swiatlo, to nie rozumieja oni, ze swiatlo samo w sobie nie oznacza
dobro i wiedzy, czesto oslepia i zaslepia. Tak jest i ze swiatlem, ktore niesie Lucyfer, jest ono zwodnicze. Lucyfer wysyla
swiatlo do czlowieka a do demonicznych istot duchowych informacje, w jaki sposob maja tego czlowieka niszczyc. Taki
sam wzor dzialania stosuja religie.
Zwrot istniejacy w tresci modlitwy "Ojcze Nasz''; ,,i nie wodz nas na pokuszenie;,,- jest jednoznacznym skierowaniem tej
mantry, do przyczynowego sprawcy wszelkiego zla na ziemi, Lucyfera.
Zwrot ,,i nie wodz nas na pokuszenie'' nie jest wyjatkiem wyrwanym z kontekstu calej modlitwy ,,Ojcze nasz''. Wszystkie
jej pozostale zwroty charakteryzuje wieloznacznosc wymowy. Mimo, ze z pozoru wydaja sie byc skierowane do Boga,
zaden z nich w swej galezi tego nie mowi.
1 zw. "Ojcze nasz, "(Ojcze naszej osobowosci) - Modlitwa ,,Ojcze nasz'' - jest bezposrednim zwrotem do ojca
duchowego modlacej sie osoby. Ojcem duchowym chrzescian jest Lucyfer a wierni religijni modla sie do
Lucyfera.
Bog Stworca bral udzial w tworzeniu czlowieka i jego naturalnej osobowosci. Tamten stan osobowosci u wiekszosci
ludzi na ziemi juz nie istnieje. Obecnie istniejaca osobowosc czlowieak religijnego nie ma nic wspolnego z potrzeba
Boga.
Czlowiek religijny, gnostyczny i ezoteryczny powstal pozniej, jako zaklocenie osobowosci naturalnej. Takie wtorne
cechy osobowosci wytworzyly istoty duchowe na rozkaz i zgodnie z instrukcjami Lucyfera. On jest rzeczywistym ojcem
czlowieka religijnego, lub ezoterycznego, itp.
2 zw. "Ktorys jest w niebie", (ktory jestes w niebie duchowym.) - Swiat duchowy zwany niebem istnieje w
dwoch roznych srodowiskach zycia.
Jedno niebo, jest ojczyzna Boga i tworcow czlowieka a zlokalizowane jest daleko poza granicami naszego
Wszechswiata.
Drugie niebo jest tuz obok, w nim rowniez zyja istoty duchowe, jednak zupelnie inne niz tamte zyjace wraz z Bogiem.
Istoty zyjace w tym niebie sluza Lucyferowi na rzecz jego potrzeb, szkodzac czlowiekowi.
W tresci Apokalipsy Bog przekazuje informacje, z ktorych wynika, ze w czasach ostatecznych niebo istniejace w
naszym wszechswiecie zostanie zlikwidowane. Apokalipsa B.G.21:1 - Potem widzial niebo nowe i ziemie nowa;
albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminela, a morza juz wiecej nie bylo.
Niebo - srodowisko zycia negatywnych istot duchowych i Lucyfera, wraz z ezoteryczna ziemia i religiami przestana
istniec. Powstanie nowe niebo z istotami duchowymi sluzacymi czlowiekowi i nowa kultura zycia duchowego na ziemi,
ale bez religii, one juz nigdy nie beda istnialy.
3 zw. "Swiec sie imie Twoje; "(Niech imie Twoje bedzie uswiecone) - Ten zwrot jest wyrazem herezjii w
stosunku do Boga, Czyzby Jego imie nie bylo dostatecznie swiete i jeszcze mialoby sie uswiecic?
Zwrot ten dla Lucyfera posiada duze znaczenie. Lucyfer pochodzi z nieba od Boga, ale obecnie z uzasadnionych
przyczyn bytuje wraz z innymi duszami, tu w naszym wszechswiecie.
Zyczenie uswiecenia imienia, jest uzasadnione wylacznie w stosunku do niego i jego towarzyszy. Taka forma modlitwy
powstala z inicjatywy Lucyfera, jako bardzo dla niego przydatna.
4 zw. "przyjdz krolestwo Twoje"; (a twoja wladza niech zapanuje na Ziemi.) - Ludzie prosza Lucyfera o
panowanie nad nimi. On w tym momencie legalizuje swoja agresje, jakiej dopuscil sie na cywilizacjach
wcieleniowych w naszym wszechswiecie, miedzy innymi i na ziemi.
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Skierowanie takiego zwrotu do Boga Stworcy jest bezsensowne z dwoch powodow; po pierwsze - Bog jest jednym z
grona tworcow czlowieka, zyjemy w jednym wspolnym ogranizmie i nie mozemy prosic Go o objecie wladzy nad nami,
bo On caly czas ja piastuje.Â
Po drugie krolestwo Boga tu na ziemi nie moze zaistniec z samej natury rzeczy, sa swiaty niekompatybilne na planie
bytowym.
5 zw. "badz wola Twoja" (Niech sie stanie wola Twoja) - Modlacy sie, oddaje Lucyferowi wladze nad wlasna
wola.Â
W odniesieniu do psrawy, ze ta modlitwa jest skierowana do Lucyfera, jasnym jest, ze czlowiek mowiac takie slowa z
wlasnej woli ceduje Lucyferowi wladze nad swoja wola.Â
6 zw., "jako w niebie", (jaka posiadasz w swiecie duchowym,) - Bog w niebie nie posiada zadnej wladzy na
innymi duszami. Podstawowym i bezwzglednie respektowanym prawem w niebie jest pelna wolna wola.Â
Natomiast Lucyfer korzysta z mozliwosci wplywania na wole istot duchowych, ktore ulegly. Jego obietnicom i ofertom. Z
mocy takich manipulacyjnych obietni, wiekszosc istot duchowych ulegla mu i w ten sposob zostalo utworzone niebo
duchowe, ktore niszczy czlowieka.
7 zw. "tak" i na ziemi; "(Tak i tu na ziemi.) Ten zwrot dopelnia woli poddanstwa czlowieka i rzeczywistego
zniewolenia jego swiadomosci.
Poddancza wola dotyczy wszystkich ludzi. Forma wymowy slow - "tak i na ziemi", pozwala Lucyferowi dysponowac
wladza nad wszystkimi ludzmi.
8 zw. "chleba naszego powszedniego" (Rzeczy nam powszednich) Zwrot blagalny, ktory mowi o prosbie
dotyczacej rzeczy podstawowych. Takie sformulowanie slow, jest przyczyna wszystkich nierownosci bytowych
i spolecznych na ziemi.
Wypowiadajac taka mantre czlowiek z wlasnej woli zrzeka sie prawa posiadania dobrobytu. Nadmiar wypracowanego
na ziemi dobra materialnego, modlacemu sie nie nalezy. Prosi on wylacznie o rzeczy podstawowe. Te nadmiary dobr,
beda dzielone wedlug uznania Lucyfera, ktory z woli modlacego sie, jest wladca swiadomosci czlowieka.
9 zw. "daj nam dzisiaj; "(Daj nam szybko) Tym zwrotem modlacy sie traci realna szanse, nawet na otrzymanie
wartosci powszednich.
Slowo "dzisiaj" jest zwrotem proszacym o natychmiastowo realizacje. Nie istnieja takie natychmiastowe mozliwosci
dzialania w obszarach sterowanych przez program losu. Konsekwencja moze byc taka, ze modlacy sie ma prawo nic
nie otrzymac od losu.
10 zw. "i odpusc nam nasze winy, - Kolejne, blagalne slowa poglebiaja niedole calego spoleczenstwa
ziemskiego.
Powtarzajac slowa stwierdzajace wlasna wine w codziennej - porannej i wieczornej modlitwie, stwierdzamy nieustajace
istnienie naszej winy w roznych sprawach.Â
Proszac Lucyfera o odpuszczenie naszych win, jeszcze mocniej sie od niego uzalezniamy.
11 zw,"jako i my odpuszczamy" Slowa, te stawiaja czlowieka w sytuacji, ktora wskazuje na jego nieuczciwosc. Jezeli
systematycznie rano i wieczorem mowimy, ze jestesmy winni, to nikt nie uwierzy w to, ze mozemy komus odpuscic.
12 zw."naszym winowajcom; "Tu z kolei modlacy sie informuje Lucyfera, ze wokol niego zyja inni winowajcy.
Lucyfer uzyskuje potwierdzenie, ze jego dzialania na iemi sa skuteczne i dalej bedzie utrzymywal taki sam wplyw na
czlowieka.
13 zw. "i nie wodz nas na pokuszenie; - Lucyfer juz nie musi wodzic czlowieka na pokuszenie.
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Jest tylu "lucyferow" w osobowosciach ludzi, ze sami sie kusza i wodza.
14 Zw. "ale nas zbaw od zlego." Kto uwierzy w to, ze Lucyfer zechce ochronic nas przed samym soba i swoimi
demonami?

Reasumujac:
W swietle pelnej wartosci slow istniejacych w tresci modlitwy "Ojcze nasz", ktore niszcza swiadomosc ludzi i warunku
zycia czlowieka w dobrobycue i szczesciu, zadam w imieniu Boga Stworcy, natychmiastowego zaprzestania
wykonywania modlitwy "Ojcze nasz".

Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadzacy Misje Czasow Ostatecznych.
A.D. 24.04.2015.

http://www.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=317&title=Ojcze-nasz---Modlitwa-Samozaglady---skierowana-do-Lucyfera
Page 4/4
MemHT Portal

