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Chrzest jest tworem Jana i Jezusa. Jak wynika z tresci ewangelii, juz w tamtym czasie zaslepiencow nie brakowalo.

Andrzej Struski,Â 24 czerwcaÂ
Tworca chrztu, Jan chrzciciel i popierajacy go Jezus, wprowadzili szatanski sakrament, ktory do dnia dzisiejszego
szkodzi kazdemu ochrzczonemu.
Andrzej Struski,Â 24 czerwcaÂ
Chrzest, sakrament autoryzowany przez Jezusa, nie posiada zadnego uzasadnienia w obszarach spraw Boga Stworcy.

Andrzej Struski,Â 24 czerwca
Chrzest z zasady jest antidotum na grzech pierworodny, ktory w mysl chrzescijanskiej dewizy posiada kazdy nowo
narodzony czlowiek. Czy taki grzech w rzeczywistosci istnieje?
Andrzej Struski,Â 24 czerwcaÂ Â·
Jezus sam poddal sie ochrzczeniu i stosowal ten sakrament dla innych. Takie dzialanie Jezusa dowodzi, ze On nic nie
rozumial z podstawowych spraw wcielenia Duszy. Wcielanie, to dla Boga Stworcy, najwazniejszy proces zwiazany z
czlowiekiem i realizacja potrzeb Duszy.
Andrzej Struski,Â 24 czerwcaÂ
Chrzest wymyslil Diabel, ten sam ktory tak skutecznie Jezusa kusil. Natomiast Jan i Jezus w doskonaly sposob wdrozyli
w zycie ten szkodliwy dla czlowieka i dla Duszy sakrament.
Andrzej Struski,Â 24 czerwcaÂ
Chrzescijanski chrzest, to w zasadzie plagiat zydowskiego rytualu oczyszczania za pomoca czystej wody. Jan
Chrzciciel Ojciec chrzescijanskiego chrztu, stosowal metode zydowska i chrzcil w wodzie. Jezus uzupelnil chrzest o
cechy duchowe i powstala pierwsza wersja chrztu oczyszczajacego. Tylko ze, ten jezusowy chrzest, nie oczyszczal juz
ciala fizycznego, a wylacznie aspekty duchowe czlowieka. W zasadzie niewiele sie zmienilo, bo zydowskie obmywanie
ciala woda, rowniez mialo za zadanie oczyscic czlowieka po kontaktach z Â¨czymsÂ¨ w szczegolnych sytuacjach. Jedna
z takich sytuacji, byl udzial w pogrzebie. Jak z tego wynika, tam podobnie jak u Jezusa, rowniez chodzilo o
oczyszczenie na planie eterycznym, lub duchowym.

Andrzej Struski,Â Â 26 czerwcaÂ
Jednak chrzest jezusowy roznil sie od oczyszczania zydowskiego. W oczyszczaniu chodzilo o pozbycie sie
niebezpiecznych nalecialosci eterycznych z aury czlowieka. Chrzest Jezusa, wrecz odwrotnie, ma za zadanie
polaczenie aury czlowieka z obcymi obszarami duchowymi. To polaczenie, zwane oczyszczeniem z grzechu
pierworodnego, nie ma zadnych przyczyn w rzeczywistosci. Po pierwsze; nowo narodzony czlowiek, nie mogl jeszcze
popelnic grzechu. Po drugie; przydawanie czlowiekowi grzechu pierworodnego, jest zwykla manipulacja. Dusza
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wcielana w cialo fizyczno duchowe czlowieka, jest istota bez skazy (potocznie zwana swieta). Teraz juz nie dojdziemy
do tego, kto wymyslil te bujde na resorach, jaka jest grzech pierworodny. Jedno jest pewne, nie Bog Stworca. Gdyby to
byl jego pomysl, istnialby juz od zarania dziejow. Wiec to nie jego sprawa, ale Jezus, na sto procent maczal w tym
palce. To wlasnie Jezus pierwszy, przeniosl prosty rytual oczyszczania aury w calkowicie obcy swiat duchowy.
Andrzej Struski,Â Â 26 czerwcaÂ
Jezus za posrednictwem wlasnego rodzaju chrztu, otworzyl dostep zewnetrznych mocy duchowych do czlowieka.
Przed Jezusem, takie niebezpieczenstwo, jakim jest wplyw zewnetrznych mocy duchowych, nie istnialo. Pozniejsze
manipulacje Ojcow kosciola chrzescijanskiego, ktore nastapily pod wplywem zlego ducha, kiedy ustalono czas chrztu
zaraz po narodzeniu czlowieka, jeszcze zwiekszyly to niebezpieczenstwo. Z natury rzeczy, opiekuncze sily duchowe nie
posiadaja w swoich prawach dostepu, pozwolenia na wprowadzanie jakichkolwiek zmian w systemie duchowym
czlowieka. Zmiany, ktore zainicjowal Jezus poprzez jego procedury chrztu, nie pochodzily od Boga Stworcy. Musialy te
zmiany Jezusa, pochodzic od diabla. Innej opcji nie ma.

Andrzej Struski,Â 28 czerwcaÂ Â·
Otwarcie drogi dostepu dla mocy zla, poprzez chrzest do duchowosci noworodka, jest takim rodzajem przewagi, jak
walka czolgisty z piechurem. Noworodek poddany procedurze czarnej magii chrztu Jezusa, jest bezbronna ofiara.
Zmiany, jakie zostana wprowadzone, beda maksymalnie skuteczne. Czlowiek, ktory jeszcze, (lub juz) nie dysponuje
zdolnoscia podejmowania decyzji, jest bezwolna ofiara. Taka bezwolna ofiara mocy zla w procesie chrztu jezusowego,
jest noworodek. Zmiany wprowadzone moca czarnej magii chrztu, pozostana na cale zycie.

Andrzej Struski,Â Â 28 czerwcaÂ
Modlitwa jest aktem prosby lub podziekowania. Te oba akty, sa manifestacja ponizenia czlowieka. Czlowiek w biedzie,
lub potrzebie, musi prosic, a potem jeszcze dziekowac. Czy takiego, niekompletnego i w potrzebie czlowieka, uczynil
Stworca?

Andrzej Struski,Â 10 lipcaÂ
Z natury rzeczy i potrzeb Stworcy, czlowiek nie mial, ani zadania, ani potrzeby oddawania sie, jakiemukolwiek rodzajowi
modlitwy. Co jeszcze wazniejsze w Raju, pojecie modlitwy, nie istnialo.
Andrzej Struski,Â 10 lipcaÂ
Modlitwa nie byla pomyslem Boga. Takie postawienie sprawy, poniza samego Stworce. Jaki On swiat stworzyl, gdzie
ludzie sa zmuszeni do kierowania prosb do niego o poprawki. Modlitwe wymyslil ten sam Diabel, ktory tak skutecznie
kusil Jezusa z Nazaretu. Nie tylko modlitwe, ten Diabel wymyslil rowniez status kaplana i wszystkie religie.

Andrzej Struski,Â 10 lipcaÂ Â·
Jezus z Nazaretu, czlowiek ktory przez wlasny narod, zostal skazany na smierc przez ukrzyzowanie. Czlowiek, ktory
dla swego nieszczescia, zostal obarczony jarzmem szczegolnej wiedzy. Wiedzy o swoim Â¨boskimÂ¨ pochodzeniu,
ktorego to pochodzenia nigdy nie bylo mu dane zrozumiec. Zrozumiec w takim stopniu, by mogl swiadomie ocenic, kim
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jest czlowiek z wcielona dusza. Nigdy nie bylo mu dane, poznanie potrzeb Boga Stworcy. Nigdy nie bylo mu dane,
poznanie potrzeb duszy, a w szczegolnosci potrzeb duszy wcielonej w jego cialo fizyczno duchowe. Jezus nie rozumial,
zasad i stopnia zaleznosci, pomiedzy swiadomoscia czlowieka a swiadomoscia duszy.
Jezus nie rozumial, zasad i stanu wzajemnej zaleznosci, pomiedzy postacia fizyczno duchowa czlowieka a
duchowoscia duszy. Jezus nie rozumial, podstawowych zasad symbiozy czlowieka ze swiatem duchowym i swiatem
duszy. Przyczyna braku zrozumienia przez Jezusa, spraw duchowych i zaleznosci, jakie je wiaza, bylo zrodlo informacji
o sprawach duchowych. To zrodlo nie wywodzilo sie z cywilizacji tworcow ewolucji Wszechswiata. Zrodlo wnoszace
wiedze o duchowosci, swiecie duchowym i duszy, z ktorego mogl czerpac Jezus, znajdowalo sie w otaczajacym go
swiecie religijnym i ezoterycznym. Jezus nie mogl wiedziec, ze ten otaczajacy go (i ciagle nas) swiat religijny i
ezoteryczny, nie mial i nie ma nic wspolnego ze swiatem Boga stworcy.

Andrzej Struski,Â 12 lipca
Dlaczego Jezus, nie rozumial rzeczywistosci i potrzeb Boga Stworcy? Dlaczego Jezus, nie rozumial istoty bytu i potrzeb
duszy? Dlaczego Jezus nie rozumial tego, ze Dusza jako niezalezna istota, jest wcielona w cialo kazdego czlowieka?
Odpowiedz na te pytania, lezy w zrozumieniu skali wplywu mocy duchowego zla, na caly duchowy swiat czlowieka. Ten
brak zrozumienia przez Jezusa, spraw swiata duszy i Boga Stworcy, wynika rowniez z faktu kuszenia Jezusa. W tresci
ewangelii opisany jest czas, kiedy Diabel przez 40 dni i nocy, kusil Jezusa na puszczy. Diabel w czasie tego kuszenia
skutecznie zamacil Jezusowi, jego swiadomosc. To zamacenie swiadomosci Jezusa, okazalo sie na tyle skuteczne, ze
Jezus w czasie swoich nauk, popelnil kardynalne bledy.

Andrzej Struski,Â 12 lipcaÂ
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