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Wniosek o wszczęcie postępowania z urzędu w sprawie uprawianego w naszym Kraju satanizmu, co można
oględnym językiem nazwać bałwochwalstwem, a to czyni uprawiających ten kult opętanymi tj osobnikami działającymi pod siłami demonicznymi.
Prawa Natury (prawa karmiczne) są proste; co posiejesz to zbierasz i w tym piśmie nie znając terminologii sądowniczej będę chciał wskazać; - dlaczego nasz Kraj ma ciągle pod przysłowiową górkę.
Działając w imieniu własnym, jako katolik i obywatel tego Kraju, zwracam się z wnioskiem do Pana Ministra
i Prokuratora Generalnego aby wpłynął w szczególności na duchowieństwo a zwłaszcza na hierarchię Kościoła
Katolickiego, aby zaprzestali nas Polaków programować przekaźnikami demonicznymi, które oddziałują na nasz
system nerwowy i całą duchowość przez bóstwa demoniczne.
Muszę wspomnieć, że aby znaleźć dowody na programowanie nas przez świat ducha, poświęciłem około 40
lat życia, wydałem kilkanaście książek mojego autorstwa, które bardziej powstały z inspiracji sił wyższych
duchowych i z objawień prywatnych świata ducha, m.in. z przekazów Jezusa Chrystusa, który to objawiając się
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłgo stulecia przekazał wiedzę o Krzyżu Energetycznym, dodając że jest to największa wiedza, jaką ludzkość kiedykolwiek otrzymała. Przez numerologię Krzyża energetycznie można łączyć
się z innymi cywilizacjami naszego świata. Wprowadza ona w poznanie, na jakiej zasadzie działają energie
świata materialnego, świata dla nas niewidzialnego - astralnego oraz działania świata z Kościoła Tryumfującego
tj poszczególnych kręgów anielskich i duchowości energetyczne działającej na niższe światy. Na podstawie tej
wiedzy powstała książka “Krzyż Miłości”, która blado opisuje działanie numeryczno-energetyczne niewidzialnych
energii na naszą podświadomość, świadomość, nadświadomość w żywiołach Ziemi, Ognia, Wody i Powietrza w
świecie minerałów, roślin i zwierząt - w materii ożywionej i nieożywionej. Albowiem materia zaklęta jest duchowością czekającą na swoje wyzwolenie. To mamy zakodowane w modlitwie Ojcze Nasza w słowach; …przyjdź
Królestwo Twoje - tu na Ziemię. To przychodzi w tym czasie przez nasz naród, że możemy tę zaklętą duchowość
materialną odblokowywać, aby to Królestwo Ojca przyszło na naszą Ziemię i to przez nasz Kraj - Polskę. Jest
tych przepowiedni o powołania Narodu Polskiego co nie miara. Wydałem na ten temat kilka książek: “Świat Objawiony”, “Przepowiednie dla Polski i Świata”, “Przed drugim przyjściem Pana”, oraz wiele publikacji ujawniających działanie sił destrukcyjnych na duchowość świata materialnego, oraz sposobów niwelowania tych
zakodowanych energii demonicznych. Pragnę tu też wspomnieć o książce której autorem jest sam Jezus Chrystus: “Pola Promieniowań - Państwo demonów”., którą dołączam do sprawy, a w której dla przykładu wskazane
są pola agresywnych energii Syria - Aleppo, gdzie od lat prowadzone są wojny. Nawet teraz te tereny stają się
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miejscem zapalnym, który naładowany jest dużą agresją i może przyczynić się do wzniecenia działań wojennych, łącznie z wojną światową. A wystarczyłoby zainstalować kilkadziesiąt przepromienników piramidalnych, a
agresja w tamtych rejonach byłaby przewartościowana. Chrystus, a także Bóg Ojciec nawołuje, aby ludzkość te
Pola negatywnych zapromieniowań oczyściła przez magnetyczno-wodne piramidy, które przez swoje działanie
na materię ożywioną niwelują i przewartościowują te zakodowania szatańsko-demoniczne. Na ten temat powstała książka, bardziej z inspiracji istot duchowych niż moich; “Woda Krzyż i Apokalipsa”, która powinna stać się
podstawą oskarżenia całej tej sprawy. W książce obalam twierdzenie wszystkich religii, że nasz świat materialny
stworzony jest przez Boga Ojca, którego przedstawił nam Jezus Chrystus.
Mamy na to potwierdzenie w “Polach Promieniowań”, że zbuntowani aniołowie, gdy wyrzuceni zostali z kuli
energetycznej Miłości do astralu (niższego świata duchowego), odcięci od Miłości Ojca, zaczęli się wynaturzać;
zaczęły im rosnąć rogi, kopyta - Mając wrodzone możliwości stwórcy postanowili stworzyć niższy świat materialny, w którym stworzą istoty, które będą im produkować przez modlitwę energię; zdrowia, życia, egzystencji.
Uaktywniając pra-materię (duchowe atomy) nastąpił Wielki Wybuch i zaczęły powstawać materialne planety,
konstelacje, galaktyki i kosmosy w ilości 15. co składa się w Układ Kosmiczny Naszego Świata o elipsoidzie
prawie 100 mln lat świetlnych. (Dołączam mapę wszechświata). W tym materialnym świecie, istoty astralne zaczęły programować swoje stworzenia, a że jako genetycy nie mieli doświadczenia w tej materii, zaczęły na Ziemi
powstawać gady, płazy - które nie potrafiły wytwarzać dla nich energii modlitewnej, którą można przekształcić
nawet na dynamizm seksualny. Potem zaczęła się przez eony lat kształtować dusza, przechodząc ze świata
minerałów na świat roślin, zwierząt aż do momentu człowieczeństwa, którą wraz z wolną wolą, otrzymali Adam i
Ewa. Niestety przez wpływy szatana, wybrali ewolucję przez czakramy sakralne, a nie przez Ducha Świętego,
jak jest to w przypadku Maryji i Jezusa.
Jak potwierdzają filmiki na You Tube, te istoty demoniczne działają i programują naszą cywilizację jako UFOludy, poprzez; kręgi zbożowe, symbolikę astralno-demoniczną dla nas niewidzialną, a nawet przez objawienia
świata duchowego, w obrazach bóstwa z Guadelupe, częściowo z objawień licheńskich i innych. Od wielu lat
nagłaśniamy to, że przewartościowany został obraz w klasztorze jasnogórskim, na co mamy potwierdzenie w
Piśmie Świętym, - każdej Biliblii w Apolalipsie św. Jana w wer. 13 w słowach: “bestia wlała się w obraz, który ma
ranę ciętą od miecza”. Nie ma na świecie innych takich obrazów z ranami ciętymi - tylko ten w Częstochowie.
Wchodząc w ten przekaźnik demoniczny wchłonęły siły demoniczne swoich czcicieli. Ofiarami stali się; Wałęsa,
Jan Paweł-II - (Totus Tuus), który pod tym działaniem demonicznym w W-wie zesłał na Polskę i Świat; złego
ducha. Tam nie był wymieniony “Duch Święty”, który jest wymianą Miłości między Ojcem a Synem. Właśnie od
tego momentu zaczyna się rozprzedawanie Polski, narkomania, zakładanie burdeli, zaczął się szerzyć kult papieski, w postaci nazw ulic, szkół, stawiania jego pomników - w którym ten papież ze swoim diabelskim pastorałem promieniuje na wszystkich oddających mu cześć, modlących się do niego. W Kościołach zaczęto przed
obrazami “czarnej madonny”, programować nas Polaków pieśnią: “czarna madonno, jak dobrze twym dzieckiem
być”, to jest już z własnej woli zadeklarowanie podległości, duchowości dla bestii, która się w ten obraz wlała.
Skutek jest taki, że przez lata mamy ogólne opętanie nie tylko naszego narodu, ale wielu narodów i religii świata.
Cały Meksyk, Ameryka oddaje cześć “obrazowi z Guadelupe. Muzułmanie oddają cześć i chwałę czarnemu
kamieniowi w Mecce. Unia Europejska ma swego (czarnego szczyla) w Brukseli “manekin pis”, który olewa
swoich czcicieli, tak jak żydowski bóg Jahwe olewa swoich czcicieli przy ścianie płaczu w Jerozolimie i tak olewał swoich wyznawców i czcicieli w przedwojennej Polsce. Pragnę przytoczyć artykulik, który wstawiłem na moją
stronę internetową: – Na zarzuty żydostwa do Polaków nasuwa się konkretne pytanie, które należało by zadawać żydom? Dlaczego ten ich bóg Jahwe, nie uprzedził swoich wyznawców przed zbliżającą się 2- wojną, aby
opuścili ten kraj gdyż tu będą mordowani? Nasz Bóg Jezus Chrystus, przez Podlasiankę oświadczył:, że dopuścił mordowanie żydów w Polsce, gdyż oni stali by się mordercami Narodu Polskiego, gdy Polska dostanie się
pod wpływy żydo-bolszewickie. I to się zgadzało i dotychczas potwierdza - całe zło którego nasz Kraj doświadcza przychodzi od tych dzieci diabła, których w akcie Miłosierdzia resztki z holokaustu Polacy ocalili.

Polacy dajmy żydom jeszcze raz szansę, aby natychmiast opuszczali nasz kraj, gdyż zbliża się 3-cia
wojna światowa, która ich tutaj oszczędzać nie będzie; oto dowody; https://www.youtube.com/watch?v=SrPxlv2

YlMc https:/ https://www.youtube.com/watch?v=YKhmL7bA58w /www.youtube.com/watch?v=S2spewODL4c.
W mojej książce “Woda Krzyż Apokalipsa”, która jest podstawą do oskarżeń, idąc za doświadczeniami
japońskiego naukowca Masaru Emoto, który udowadnia, że woda ma pamięć i daje się programować różnymi
energiami, tak duchowymi jak i astralnymi, kupiłem mikroskop, stolik chłodzący, zamrażarkę i na podstawie tych
japońskich doświadczeń zacząłem programować wodę tymi przekaźnikami sił demonicznych i zamrażać wodę i
obserwować jej kryształki pod 500 krotnym powiększeniem. Doświadczenia potwierdzały się i jest na to tysiące
zdjęć. Ale przyszła łaska z góry, aby każdy mógł osobiście sprawdzić działanie tych diabolicznych energii. Zaczęliśmy tą zaprogramowaną wodą podlewać kwiatki - efekt okazał się zadawalający. Prymulki podlewane wodą
ze zdjęciami czarnej madonny, JP-II, czy z napisem hebrajskim boga Jahwe, już po tygodniu podlewane zaczęły
więdnąć - zdychać. A te same kwiaty podlewane w tym samym czasie kranówką diabolicznie niezaprogramowaną - rosły swoim naturalnym trybem. Doświadczenie to potwierdzili inni z takim samym skutkiem co u mnie. Czy
te wskazania i dowody, które sieją śmierć na organizmy żywe nie podlegają pod karne paragrafy? A popierane
są jeszcze energią kodującą w modlitwie o śmierć w słowach rozkazujących; “…módl się za nami teraz i w
godzinę śmierci”.
Rozesłałem kilkadziesiąt książek do wydawnictw, duchowieństwa kościelnego, organizacji polonijnych - Nikt
nie wyraził chęci rozpowszechniania i nagłaśniania tych ważnych dla nas rzeczy, co dla mnie oznacza zablokowaniem umysłu i duchowości - chyba przez tą czarną madonnę, której obraz promienuje demonicznie jako materia ożywiona prawie w każdym domu.
Tak jak Chrystus w latach dziewiędziesiątych przychodził i przekazywał mi wiedzę o Krzyżu Energetycznym,
tak w poprzednim roku zjawiła się Matka Boża i prosiła abym wpłyną na zamianę tego obrazu z “czarną
madonną”, na obraz, który znajduje się w jednym z Kościołów Podkarpackich, gdyż jak podała w tym obrazie z
ranami (przewartościowanymi przez masonerię) jest zakodowana Jej porażka z szatanem, nie tylko w cięciach
na twarzy, ale w bibliach światowych, że szatan nie tylko będzie czyhał na Jej piętę, ale że ta pięta będzie zmiażdrzona, ugryziona, zdeptana. Prosiła także, aby ten nowy obraz koronowany był Krzyżem Energetycznym,
który otrzymałem w wiedzy od Jezusa Chrystusa. Na ten temat nagrałem nieudolnie kilka filmików, które są na
mojej stronie internetowej, a których treść może służyć jako dowód demonicznego programowania.
Myślę, że te rzeczy przeprowadzić będzie można tylko na zasadzie nagłośnienia sprawy i publicznego oskarżenia naszych hierachów na wprowadzenie nas Polaków w satanizm, bałwochwalstwo i fałszywe zrozumienie Aktu Miłosierdzia - “katoliku, okaż miłosierdzie i daj na tacę dziesięcinę z twoich zarobków”. Jak zapowiadają
"Słowa Boga Ojca do ludzkości", - Planeta Ziemia będzie oczyszczona ze zła wszelkiego - ale od nas polaków
zależy - czy przez wojnę i kataklizmy, czy przemianą łagodną - duchową - o co tak bardzo zabiegam.
Zbigniew Kozłowski
Załączniki: 1. Książka “Woda Krzyż i Apokalipsa”, książka “Krzyż Miłości”, książka “Pola
Promieniowań - Państwo demonów”, książka “Materiały Wskazujące - na antychrysta”, książka “Programowani
na śmierć”, Lucyferyczny Plan Zniszczenia Kościoła.
2. Koperta z ulotkami “Antychryst zdemaskowany”, “Słowa Boga Ojca do ludzkości”, Rabin Watykanu - świętym”, oraz inne dowody rozsyłane do Kościołów.
3. Dowody rozstawienie 3 x czakramów wokół Polski, cełem w celu zablokowania sił demoniczncych i ochrony
przed kataklizmami, Rozstawienia czakramów wokół Jasnej Góry celem zablokowania czarnego promieniowania.
Rozstawienie setek czakramów na cmentarzach polskich celem stworzenia tuneli energetycznych, które
odprowadzają dusze zmarłych demonicznie - do płaszczyzn oczyszczania.
4. Listy do p. Szydło, Błaszczaka, Kaczyńskiego ostrzegający przed kataklizmami, które zostały zignorowane
co zaowocowało nawałnicami i huraganami na Pomorzu w ubiegłym roku.
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Do wiadomości otrzymują:
1. Patriarchat Kościoła Prawosławnego
2. Nuncjusz Papieski w Polsce
3. Światowy Kongres Polaków USA, Kanada
4. Redakcje czasopism; Nexus, Wiedza i życie, Świat Nauki, Nieznany Świat,
5. Publicyści: Wanda i Leszek Makowski - Australia, Max Kolonko - USA, Jan Pietrzak, Wojciech Cejrowski,
Andrzej Rosiewicz, Klarenbach Adrian, wiele prywatnych osobistości.
Wszelkie dowody; książki wymienione w oskarżeniu, artykuły, publikacje znajdują się na mojej
stronie internetowej do bezpłatnego pobierania. www. powrotdonatury.net.pl

Wyjaśnienie dla Nuncjusza Papieskiego w Polsce;
W odpowiedzi dla wielu o istotę Miłości - przytaczam moją odpowiedź na kanwie internetowej.

Nie jestem teologiem, a tylko skromnym mechooptykiem, Miłość jaka jest nam głoszona i przekazywana
przez purpurantów w Kościołach to miłość popiołu.
Wg słów Chrystusa: Miłość przejawia się jako SIŁA i działa w umyśle, Jako UCZUCIE działa w DUSZY, jako
DĄŻENIE działa w SERCU i jako ZASADA działa w DUCHU. Wyżej od Miłości jest Miłosierdzie - ale to już jest
posegregowane w numerologii Krzyża Energetycznego - inny ma wymiar przekaźnik Matki Miłosierdzia z Jej
obrazu w Wilnie, inny wymiar ma Koronka do Miłosierdzia Jezusa Chrystusa, przekazywana przez obraz “Jezu
Ufam Tobie”, a inny Koronka do Miłosierdzia Ojca podana przez św. Faustynę, którą ludzkość odklepuje nie znając jej wartości numerologicznej. W tę wiedzę wprowadza nas Krzyż Energetyczny, który segreguje te energie.
W każdym bądź razie jest coś wyższego nawet od Kręgu Trójcy Przenajświętszej. Duchowieństwo o Miłosierdziu
ma dopiero mgliste pojęcie. O Miłości Bożej między człowiekiem a Bogiem, mówi św. Faustyna w swoich ostatnich kilku dzienniczkach, które można odsłuchać na You Tube. Całą naszą cywilizację zło wyprowadziło na
manowce, a chodzi o powrót do korzeni. Dziś już prawie nikt nie potrafi się prawidłowo przeżegnać, a szatan z
tego korzysta i modlitwa nasza wspiera świat demonów, gdyż żegnamy się na swoim ciele odwrotnością krzyża.
To hipnoza szatańska z której ludzie nie zdają sobie sprawy. Błogosławieni jesteśmy w imię Ojca, Syna i Ducha
Świętego.
Takim błogosławieństwem zesłał nam JP-II złego ducha i takie spłynęło z jego szatańskiego pastorału. Należy
się zastanowić; jakie jest imię Ojca - skoro w to imię jesteśmy błogosławieni, a mamy dwóch ojców; tego w
niebie (Ojca naszej nieśmiertelnej duszy) i ojca kłamstwa (ojca naszego śmiertelnego ciała). Każdy z tych ojców
ciągnie Duszę do swego Królestwa. Przeważnie odpowiadają jahwe - (w takiego boga plemiennego wierzył JP-II
z pochodzenia żyd) i takim błogosławieństwem zesłał ducha szatańskiego w Warszawie; - “Niech duch twój
zstąpi i odnowi ziemę - tę ziemię” co wierni odbierali wielkim aplauzem. Tym wzywaniem był wzywany stworzyciel naszego ciała (jahwe) które jest przez niego zaprogramowane miłością dynamizmu sexualnego. Jest na ten
temat ksiażka “Materiały wskazujące na antychrysta” - którą dołączam.
A jakie jest Imię Ducha Świętego, którym nas błogosławią - nie wiem czy sam papież na to da odpowiedź.
Polecam przeczytanie chociaż tych książek o których wspominam w piśmie do Prokuratury. O Miłości Największej, której Chrystus jest autorem, ta książka też jest na mojej stronie internetowej)
Sprawa jest na tyle poważna, w dobie naszego czasu, że szatan wie że przegrał i zostaje zdemaskowana
jego krecia działalność, dlatego chce za wszelką cenę wywołać wojnę, aby zebrać swoje żniwo - dusz jemu
podległych - a to może przekształcić się w Apokalipsę atomową - Kto się ostoi? ? ?
Tego zagrożenia nie podają media, ale pocztą pantoflową można się wiele dowiedzieć. (podaję załącznik).

Rozumowanie jest dowodem nauki, wiara dowodem religii, logika dowodem ﬁlozoﬁi, ale objawienie
jest potwierdzane tylko przez doświadczenia ludzkie. Nauka daje wiedzę, religia daje szczęście, ﬁlozoﬁa
daje jedność, objawienie potwierdza empiryczną harmonię tego, potrójnego podejścia do rzeczywistości
wszechświatowej.
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