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Â Â Juz wielu wyrzeklo sie religii, nie tylko chrzescijanskiej. Zastanawia mnie, ilu chcialo by pomoc innym rowniez
wyrzec sie religii. W spoleczenstwie istnieje wiele kultow i religii, jednak chrzescijanska a w szczegolnosci,
chrzescijanska bis czyli katolicka oferuja wyjatkowo brutalne zniszczenie czlowieka. Za kotara milosci (notabene pustej)
zeruja drapiezne ziarna Jezusa z Nazaretu zwanego Chrystusem. W psychologicznym ukryciu kielkuja zrodla
nienawisci, manipulacji, konfliktow, oszustwa i wojny. Te wszystkie negatywnosci to ziarna Jezusa zasiane w tresci
ewangelii. Jestem ciekawy, ilu z tych co wyrzekli sie religii chcialoby pomoc w publicznym zdarciu kurtyny matactw
chrzescijanskich?
Andrzej Struski,Â 17 listopada 2019Â Â·
Dwa miliardy, naszego pokolenia i wiele miliardow z pokolen wczesniejszych, przez dwa tysiace lat. Tyle ofiar i to
kogo? Kogos, lub czegos. Nikt go nie widzial a wszyscy o nim slyszeli. Jest rownie popularny jak Bog. Zrobil nas w
balona na kosmiczna skale. Wprowadzil wirusy prosto do naszej swiadomosci. A my jak kaczki wode, bez
zastanowienia, ba, bezkrytycznie zassalismy te wirusy. I jeszcze mu dzieki skladamy, kleczymy przed nim. Boki zrywac.
on chyba zrywa i wcale mu sie nie dziwie.

Andrzej Struski,Â Â 4 grudnia 2019
Wirusy Belzebuba, Kazdy z zarazonych, nawet ten, ktory juz do kosciola nie chodzi, powie mi prosto w oczy,
â€žczegos sie nacpalâ€•. Tak, Lucyfer poradzil sobie z czlowiekiem. Nawet najtezsze glowy i logicy do bolu, nikt,
absolutnie nikt, nie wyniuchal wirusow w ewangeliach. Owszem, sa wrogowie ewangelii, ale bycie wrogiem nie oznacza
zarazem rozpoznania mysli wroga. A mysli Lucyfera, te wirusy w ewangeliach, sa napisane wprost, bez ukrywania. I to
mnie dziwi najbardziej.
Andrzej Struski,Â Â 4 grudnia 2019Â
Lucyfer owinal sobie Jezusa z Nazaretu wokol palca. Zrobil z jego swiadomoscia dokladnie to, co sobie zaplanowal.
Jezus, jadl mu z reki i puchl od sukcesu. Gawiedz zydowska szorowala za nim w te pedy. Ale tylko wtedy, kiedy
uzdrawial. Nauki Jezusa, niekoniecznie przypadly jej do gustu. Na dzien przed ukrzyzowaniem tylko 11 apostolow
pozostalo przy nim. Wszyscy inni, uczniowie i sluchacze, odeszli po tamtych naukach jezusowych. Nawet uzdrowienia
nie pomogly mu w chwale. MusialÂ umrzec, bo juz jego czas w Izraelu sie skonczyl. Juz nikt go nie sluchal. Ale za to,
sluchaja go przez nastepne 2000 lat. KTO MU POMOGL W CHWALE??? Ano diabel. To zly duch i jego moc, opisana w
ewangeliach, jako moc ducha swietego. Te wszystkie cuda i uzdrowienia, czynione przez Jezusa z mocy zlego ducha i
woli Lucyfera, daly mu chwale. Teraz wszyscy za to cierpimy. A pis ma chwale i moc i wladze. OBUDZCIE SIE,
ZASLEPIENCY!!!
Andrzej Struski,Â 6 grudnia 2019Â Â·
Jezus z Nazaretu usilnie probowal robic z siebie boskiego nauczyciela. Efekt jaki wynikal z tych prob, byl mizerny.
Faktem jest, ze szyly za Jezusem tlumy. Ale przyczyna takiego zainteresowania jego osoba nie byly jego nauki. Tlumy
szly za nim, bo uzdrawial i wskrzeszal. Tak jest ta sprawa przedstawiona w tresci ewangelii. Jego nauki nie mialy
potencjalu i dlatego byly wspierane cudami jakie wykonywal Jezus. Przypowiesci i wszystkie inne formy przekazu
slownego Jezusa, nie mialy cech boskich. Nie wnosily informacji niedostepnych zwyklemu czlowiekowi. Kazdy
wyksztalcony czlowiek mogl powiedziec te tego typu slowa, tego typu przypowiesci. Nauki Jezusa nie posiadaly
charakteru boskich przekazow dla czlowieka. Potwierdza to fakt, ze po trzech latach jego publicznej dzialalnosci, Jezus
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calkowicie utracil autorytet nauczyciela. Pomijajac kwestie, ze utracila autorytet boskiego nauczyciela, to nalezy
nadmienic, ze utracil autorytet jakiegokolwiek nauczyciela. Jego nauk nikt nie rozumial i wszyscy go opuscili. Jak juz
wspomnialem, na dzien przed ukrzyzowaniem, pozostalo przy nim tylko 11-nastu. Rowniez oni w tym ostatnim dniu
przyznali, ze nic nie rozumieja z nauk Jezusa. JAKIM CUDEM JEZUS OPLYWA W GLORII BOSKIEGO
NAUCZYCIELA???
Andrzej Struski,Â 7 grudnia 2019
Jak to jest? Jezus w rzeczywistosci swego zycia i nauczania, jako nauczyciel nie sprawdzil sie. Ale w rzeczywistosci
kultu chrzescijanskiego, jest on iscie boskim nauczycielem. Kto tu mataczy? Kto tu klamie? Nikt nie klamie, to tylko
Lucyfer mataczy. Tak, dalismy sie wyrolowac i to na maksa. Nasza swiadomosc, po uszy siedzi w ewangelii. W
ewangelii wspanialej w boskiej biblii. I nikt nam nie bedzie trul, ze to jest dzielo Diabla. Co to, nie mamy rozumu i nie
widzimy co jest tam napisane. Przeciez sa to slowa samego Jezusa. NIE NAM GO KRYTYKOWAC.
Andrzej Struski,Â Â 9 grudnia 2019Â
Jezus nauczac po boskiemu nie umial. To po co, Bog go przyslal? Czy w tej sprawie niedopatrzenie opacznosci, czy
moze Diabel palcem zamieszal? Przyslal Jezusa Bog. Jezus jest synem Boga. Tak sie mowi a jak jest naprawde? Czy
ktokolwiek wie, czy tylko kombinuje w najbardziej czulej materii na swiecie? Czy Bog przyslal Jezusa fizycznego?
Podobno takiego zabral po zmartwychwstaniu. Do tego trzeba by, troche Sherlockow i to z pamiecia wsteczna. I tak by
nic nie wyniuchali. Wszyscy zle kombinuja z postacia Boga, jego syna, aniolow i diablow. Jezeli nie wiesz co to jest
chmura, to co ty wiesz o deszczu. Ze kapie ci na glowe? Tyle wiecie o Bogu, jego synu, aniolach i diablach. Andrzej
Struski,12 grudnia o 09:04
Brak fundamentalnej wiedzy o Bogu, bogach o calym swiecie duchowym, skutkuje iluzja. Gdyby tylko iluzja,
podyskutowali bysmy i poszli spac. A tak nie jest. Idziemy spac, ale z bolem glowy. Pomoze wam spowiedz i pokuta,
powie klecha w czerni (iscie boska barwa). Nirwana cie uratuje, powie nauczyciel spokoju. Kazdy ma wlasna teze,
powie zainteresowany. I co? Ano dalej nic! Nic konkretnego nie wiemy o Bogu, jego synu, aniolach i diablach. Ale w
zamian mamy cale armie specjalistow. Ktos z boku powie, zadyma totalna. Specjalista na to, my mamy jasnosc, ale
spokoju w rzeczy samej nie mamy.
Andrzej Struski,Â 12 grudnia o 09:20Â Â· Â
No to o co chodzi z tym Bogiem, jego synem, aniolami i diablami? O zamet, kochani o zamet. W czasie zadymy,
niewiele widac, nie wszystko slychac i kazdy moze robic co zechce. I komus o to chodzilo, zanim narodzil sie Jezus z
Nazaretu. Bo jaj juz umarl, to byla zadyma. Byla jest i bedzie. Dopoki beda specjalisci, od spraw Boga, jego syna,
aniolow i diablow. Specjalisci, ktorzy nigdy chmury nie widzieli a o deszczu wiedza wszystko. Specjalisci od iluzji i bolu
glowy.
Andrzej Struski,Â 12 grudnia o 09:29 Â
O co chodzi z diablem? Co diabel daje a co zabiera? Zabiera spokoj a daje strach. O co chodzi z aniolem? Aniol
strozuje, ochrania i pomaga w biedzie, (jak ktos nie jest w biedzie, to mu pomoc nie jest potrzebna). Anioly
chrzescijanskie juz od dwoch tysiecy lat. Efekt taki sam, czyli zaden, oceniajac statystycznie w calej spolecznosci). No,
moze z wyjatkiem, specjalistow w czerni. Biedni przychodza, staja sie mniej biedni. O co chodzi z synem Boga
Jezusem? Pozostaly po nim ewangelie. Czy to malo? Duzo o wiele za duzo!!! Ewangelie, swietosc narodow. Ten od
palca zaciera szpony. Tylko on, wie o co chodzi. Bog tez sie nie pogubil, nawet wyslal ostrzezenie. Nic nie pomoglo,
specjalisci w czerni swoje dodali i diabel dalej zaciera szpony. O co chodzi z Bogiem? Ano o oltarz. Kaplan musi do
kogos kierowac. Przeciez nie do diabla.
Andrzej Struski,Â 12 grudnia o 10:37Â Â
Swieta ksiega narodow, ewangelie â€“ cztery ewangelie. Sztandar Jezusa. Czyje to dzielo? Autora poznasz po stylu.
Nie ewangelisci i nie Jezus. Oni nie byli autorami. Bog rowniez nim nie byl. Gdyby byl autorem ewangelii, nie przysylal
by ostrzezenia przed chrzescijanstwem. Apokalipse przyslal jeszcze zanim powstalo chrzescijanstwo, ale po napisaniu
ewangelii przez ewangelistow. To kto jest tym autorem. Autorem jest ten, ktory zbiera zniwo ewangelii. Ten, ktory
zaciera szpony. Udalo mi sie, mam slugi i mam owieczki. Welna nalezy do mnie.
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Andrzej Struski,Â 12 grudnia o 10:51
Â Namacalnych dowodow, na przemozny wplyw chrzescijanstwa, jest wiele. Historia skrywa wiele z nich, ale rowniez
ukazuje. Najbardziej jaskrawym dowodem, jest ekspansja kolonialna. Motorem przewodnim, byla ewangelizacja. Efekty
tej ewangelizacji, byly niezbyt boskie. Takich nieboskich wplywow, ktore wynikaly z tresci ewangelii bylo i ciagle jest
bardzo duzo. Wystepuja one w mikro i makro skali. Dotycza czlowieka i narodu. Psychologiczne klucze wpisane w tresc
ewangelii, sa motorem dzialania , dla niektorych chrzescijan. Z zalozenia, takie psychologiczne klucze, nie mialy
motywowac do dzialania kazdego wiernego. Wystarczy, ze jednostka, (czesto wplywowa) zrobi pierwszy krok, wskaze
idee, albo powie slowo a proces ruszy. Jezeli taki poczatek dzialania, jest wzorowany na manipulacji, ktora swe zrodlo
posiada w ewangelii, wowczas mamy dowod na piekielnosc chrzescijanstwa. Takich dowodow sama historia dostarcza
bardzo duzo. Dla nas, historia dnia dzisiejszego, ukazuje dowody prosto z mediow. Jest to, historia naszej obecnej
wladzy. Negatywne wzorce z ewangelii, maja sie doskonale.
Andrzej Struski,Â 15 grudnia o 14:17 Â
Kto jest bogiem chrzescijan? Mowia, ze Jezus. A ja mysle, ze ewangelie. Przed Jezusem klecza, ale czynia to, co jest
zapisane w ewangelii. Do Jezusa zanosza swoje grzechy, ale zbieraja je mysl piekielnego zapisu ewangelii. To kto jest
wazniejszy? Ten, ktory musi przyjac ich brudy? Czy te, ktore kaza im te brudy zbierac? Jezus to sluga a ewangelie to
ich Bog. Jeszcze chrzescijanstwo nie istnialo a Jezus juz byl sluga. Sluzyl diablu i mowil wszystko co ten sobie zazyczyl.
Potem spisali jego slowa w postaci ewangelii. Teraz ewangelia ma slugi, ktore kaza Jezusowi sprzatac ich grzechy. Kto
tu jest Bogiem???
Andrzej Struski,Â 16 grudnia o 10:15Â Â
Jezus jest ofiara a nie Bogiem. Najpierw pozwolil, by Diabel przerobil jego rozum a potem, namowil innych, by po nim
powtarzali. Nie namowil by nikogo i sam, nie stalby sie niewolnikiem diabla, gdyby nie cuda. To one daly mu pewnosc
siebie. To cuda, ktore czynil, daly mu rzesze ludzi, chodzacych za nim. Jego nauki nie mialy takiego potencjalu. Te
nauki mialy inny cel, ktorego Jezus nie zrozumial. Wielkosc uzdrowiciela, tak go zaslepila, ze nie zdal sobie spray z
niektorych wlasnych slow i sformulowan. Wlasnie w ten sposob i w tym miejscu, Diabel ukryl swoje psychologiczne
klucze. Jezus w glorii cudownej mocy naucza, sluchaja go rzesze a on w swoich naukach sieje diabelskie ziarna. Byl
pewny siebie i stal sie nieostrozny. W taki sposob, Diabel wyrolowal Jezusa. A Jezus wyrolowal caly swiat. Zrobil to
nieswiadomie, ale licza sie fakty, swiat widzimy jaki jest. I duza w tym zasluga chrzescijanstwa.
Andrzej Struski,Â 16 grudnia o 10:45Â Â
Wielu zastanawia sie dlaczego PIS dziala w tak destrukcyjny sposob? Przyczyna tkwi w tym! Katolicki, biskupi, kosciol.
O to chodzi. To jest najwiekszy problem. Jednak jego sila tkwi w ewangelii. Swieta ksiega. Tak uwaza wiekszosc. Nawet
ci z opozycji. W tym tkwi problem. W tej swietej ksiedze sa zawarte psychologiczne kody, sterujace swiadomoscia
wiernych. Te kody, to czyste pieklo. Niewiele wersetow takie kody zawiera. Jest tak jak ze szklanka wody do ktorej
wrzucono trucizne. Trucizny nikt nie widzi, ale kazdy umrze po wypiciu tej wody. Te piekielne kody sa psychologiczna
stymulacja intencji czlowieka. Tez nie sa przeznaczone dla wszystkich wiernych. Tylko dla tych, ktorzy z natury
dysponuja negatywnymi intencjami w dzialaniu. Na ogol, tacy ludzie posiadaja zdolnosc przebicia spolecznego. Zajmuja
stanowiska przywodcze i nieswiadomie wykorzystuja publicznie, kody piekla z ewangelii. Prosze zwrocic uwage na tych,
ktorzy sa chrzescijanami i ktorzy posiadaja wplyw na innych. Czy sa posrod nich tacy, ktorzy sieja nienawisc, ktorzy
manipuluja, klamia, przy tym udaja swietych? BY URATOWAC POLSKE NAJPIERW NALEZY ZLIKWIDOWAC
PIEKIELNY WPLYW EWANGELII. TO JEST PRAWDZIWY BOG CHRZESCIJAN. TO JEST NIEBEZPIECZNY
SPOLECZNIE WPLYW NA LUDZKA SWIADOMOSC I DZIALANIE.
Andrzej Struski,Â 22 grudnia o 14:29Â Â
Rozumiem tych, ktorzy automatycznie, po przeczytaniu moich, ze tak powiem kontrowersyjnych wpisow, pukaja sie w
czolo. Nie dziwie sie im, bo przeciez ksiag swietych nie krytykuje sie. One, jako swiete z natury nie podlegaja krytyce. I o
to chodzilo. Temu, czy tym, ktorzy planowali swoje sprawy zalatwic poprzez swietosc tych ksiag. Nie powstaly one bez
przyczyny, o nie. Mialy ja i to jakze istotna. Odniose sie do ewangelii, czterech swietych ksiag chrzescijanstwa. Zawarta
w ich tresci obietnica zbawienia, jest prosta i jakze latwa do spelnienia. WYSTARCZY WIERZYC W JEZUSA. W JEGO
AKT POSWIECENIA ZYCIA, ODDANEGO ZA GRZECHY LUDZI. Proste??? Absolutnie proste, az zbyt proste!!! Tylko
dlaczego Bog Stworca nie wpadl na to wczesniej??? Dopiero jego syn zbawi ludzi??? A co z tymi, ktorzy zyli przed
Jezusem??? Czy wszyscy byli poswieceni diablu na pozarcie??? Czy Stworca, byl tak lekkomyslny, kiedy stwarzal swiat
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a po rozum przyszedl dopiero za czasow Jezusa??? Pomyslcie logicznie, czy tu czasem cos nie jest grubymi nicmi
szyte z tym zbawieniem przez Jezusa???
Andrzej Struski,Â 22 grudnia o 18:34Â Â
Jedna, jakze wazna watpliwosc. Czy w ogole mozna zbawic czlowieka poprzez wiare? Czy poswiecenie zycia jednego
czlowieka, moze byc zbawieniem dla innych, ktorzy w to wierza? Ta bajka okazala, sie rzeczywistoscia dla wszystkich
pokolen przez nastepne dwa tysiace lat. Jeszcze obecnie, w dobie rozumu i nauki, kladzie pokotem dwa miliardy ludzi.
Wiara w zbawienie przez smierc Jezusa, pulapka Lucyfera, okazala sie strzalem w dziesiatke. Rzesze zaslepionych na
umysle w odniesieniu do spraw Boga kaplanow, przyczynilo sie do smierci miliardow istot. O tym powiedzial Ojciec Pio.
A wszystko przez pulapke Lucyfera â€“ â€žwiara w zbawienie przez smierc Jezusaâ€•.
Andrzej Struski,Â 22 grudnia o 19:05Â Â
Pulapka, czy moze przyneta? Zbawienie proponowane przez Jezusa, jest przyneta, ktora prowadzi prosto do piekla.
Jezus mowi, cos zupelnie innego. Mowic to sobie moze, przynajmniej dowodzi to, jego klamstwa. Obiecuje zbawienie
przez wiare, we wlasna meke i smierc. Rezyser horroru, nic wiecej. Obecnie kreca lepsze horrory, ale musze Jezusowi
przyznac, ze jego juz od dwoch tysiecy lat jest na topie. Zastanawia mnie tylko, jak cwanie ukryl drugie dno. Nikt ni
kapuje, ze ta zabawa w horror, to tylko przykrywka. Ludziom to wlasciwie wisi, tak brzydko mowiac. Pobawia sie w
smutki i zale z okazji dni kultowych i mysla, ze to tak splynie po nich jak woda po kaczce. Nie splywa!!! Wplywa do
srodka, prosto do Duszy i ja zabija.
Andrzej Struski,Â 24 grudnia o 17:14Â Â Z okazji swiat, zycze wszystkim chrzescijanom, by zamiast kolan, do
myslenia, uzywali szarych komorek.
Andrzej Struski,Â 24 grudnia o 18:09Â Â· Â
Narodzenie Jezusa, zwane bozym narodzeniem, jest jednym z elementow calego planu sil zla. Ten plan, obejmowal
wszystkie zdarzenia w obszarach zycia Jezusa, i w czasie, po jego smierci. Bezposrednia kontrole nad planem
sprawowal Zly Duch, zwany duchem swietym. Na przestrzeni zdarzen, Zly Duch popelnil blad i w ten sposob mozna go
rozpoznac. Zdarzenie to, mialo miejsce w trakcie dzialania Apostolow po smierci Jezusa. Kiedy moc duchowa, (ktora w
rzeczywistosci jest okreslana duchem swietym, lub zlym duchem) pomaga Piotrowi pozyskiwac, majatki od ludzi. W
trakcie jednego z takich dzialan, pozyskiwania pieniedzy za sprawa wsparcia mocy duchowej, czyli â€žDucha
Swietegoâ€•, moc duchowa morduje dla pieniedzy dwoje ludzi. Ten mord wydarzyl sie w obecnosci Apostola Piotra i
innych ludzi. Opisany jest w Dziejach Apostolskich. Opis mowi o dzialaniu Ducha Swietego, lecz czy Duch Swiety moze
dopuscic sie mordu i grabiezy. Nie moze, nigdy by tego nie uczynil. Wniosek jest tylko jeden, duch opiekunczy dla
Jezusa i Apostolow a nastepnie dla chrzescijanstwa to, nie jest Duch Swiety a Zly Duch. Istnieje informacja, zawarta w
ewangelii, ze ten sam Duch opiekunczy dzialal czasie zycia Jezusa i bedzie dzialal po jego smierci.
Andrzej Struski,Â 25 grudnia o 15:16 Â POD EGIDA DIABlA
Swiete ksiegi, zawladnely swiatem. Posiadamy wszechobecne biblioteki, miliardy ksiazek, ale pelnie wladzy nad
umyslem czlowieka, dzierza swiete ksiegi. Wladaja naszymi umyslami juz od zarania dziejow a potega ich wplywu nie
slabnie, ani na jote. Wladza swietych pism, ponad narodami, coz mozna chciec wiecej. Predzej czy pozniej, ta swieta
wladza, stworzy nam Raj na ziemi. Mysle, ze juz niebawem. Przeciez czekamy juz tysiace lat. Tysiace lat wladzy
swietych ksiag a jest tylko gorzej. Aby bylo lepiej? A ludzka krew i pot, i wyrzeczenia, glod i cierpienia. By mogly
powstac ikony swietych ksiag. Ikony ponad stan, wielkie swiatynie, przepych miejsc kultu. Z krwi i bolu, z glodu i smierci.
Czy z woli wyznawcow i poddanych? Czy z woli slug i niewolnikow? Wbrew ich woli, ale dla chwaly swietych ksiag. My
czekamy na Raj.
Andrzej Struski,Â 29 grudnia 2019Â Â
Czy kaplani chrzescijanscy maja odpowiednie, lub czy wlasciwe, przygotowanie do nauczania religii w szkole, lub w
ogole nauczania religii??? Co kaplani chrzescijanscy moga niechcacy, zaszczepic w psychice uczniow, na lekcjach
religii?
Andrzej Struski,Â Â 1 marcaÂ 2020 Â Rekolekcje. Polaczenie dzieci ze zlym duchem w Koszarawie. Klasztor
piekielnych czarow. Takich piekielnych klasztorow, pelnych czarow, jest wiecej.
Andrzej Struski,Â
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