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W odpowiedzi na pismo o sygnaturze PK I Ko, 1326.2018 z lakoniczną odpowiedzią Pani Prokurator Anny
Kolińskiej-Śnieg, pragnę poinformować, iż sprawa ma poważniejszy charakter niż się niektórym niekompetentnym
pracownikom Ministerstwa Sprawiedliwości wydaje i nosi znamiona przestępstwa, gdyż wciąż narastająca
przestępczość krajowa ma swoje źródło w świecie duchowym.
Dołączyłem do przesłanych materiałów “Lucyferyczny Plan Zniszczenia Kościoła”, którym w kilku punktach uwypuklona jest Prawda, że wszelkie odprawiane Msze Kościoła Katolickiego, w których często uczestniczą osoby
rządzące Państwem nie mają w sobie pierwiastka duchowości Bożej, co można sprawdzić metodą naukową,
mikroskopową, radiestezyjną, oraz zdrowym myśleniem.
Daję na to przykład w swojej książce, którą dołączyłem do sprawy gdzie udawadniam sposób naukowy, że woda
napromieniowana obrazkami: “czarnej madonny”, Papieża JP-II, czy nawet napisem w języku hebrajskim “Jahwe”,
ma oddziaływanie śmiertelne na organizmy żywe.
Rozpatrzmy ten związek chemiczny WODY, bez którego wszelkie życie jest niemożliwe. Często zadaję pytanie,
następującej treści: woda o symbolu chemicznym H2O, to 2 atomy wodoru i jeden atom tlenu. Wodór jest gazem
bardzo palnym, a tlen podtrzymuje palenie. Dlaczego zatem woda gasi ogień?- powinna się palić.
Woda, - nazwana święconą jest w każdym Kościele Katolickim, których w Polsce są tysiące. W kropielnicach
przy wejściu, w chrzcielnicach kościelnych, oraz używana jest w rytuałach odprawianych Mszy świętych.
Duchowieństwo twierdzi, że ma właściwości “wody święconej”. Będąc w młodości w Seminarium Duchownym,
osobiście słyszałem, jak głośno się mówiło, że aby wyświęcić wodę muszą być włączone trzy elementy; ze świata
materialnego - sól, ze świata astralnego to - woda, i na końcu woda winna być uświęcona modlitwą i błogosławieństwem krzyża. To ma swoje oddziaływanie w świecie ducha i materii.
W nowym rytuale posoborowym, nie jest przewidziane dodawanie do wody soli i taka woda nie ma w sobie pierwiastka duchowości - jest normalną kranówką. Jako radiesteta (uczeń zmarłego jasnowidza i zielarza Ks. Czesława
Klimuszki) prostą metodą radiestezyjną (wahadłem magnetycznym) sprawdzałem wielokrotnie promieniowanie
wody i głoszę pogląd, że można sprawdzić czy woda ma swoją duchowość. Nad kranówką zatacza wahadło koła
malutkie, albo wcale, nad energetyczną święconą - bardzo duże koła. Lecz nie każdy zajmuje się tą dziedziną
nauki. Powołajcie Komisję Rządową i pobierzcie z kilkunastu Kościołów Katolickich wodę niby to święconą i jedną
chociaż butelkę wody z Kościoła Lefebrystów, gdzie zachowano rytuał święcenia wody w obrządku łacińskim,
przedsoborowym. Każdy szanujący się radiesteta wskaże, że nad wodą święconą wahadło zatacza duże koła,
nad kranówką malutkie, albo wogle. Co się wiąże z tym procederem.
W otaczającym nas świecie krążą duchy demoniczne - przeważnie ludzi zmarłych, duchy błądzące, pokutujące,
które nie zostały odprawione przez kapłanów sprawujących Msze św. do płaszczyzn oczyszczania do - astralu,
gdyż relikwiarze św. męczenników, które były w ołtarzach przedsoborowych, a spełniały rolę tuneli energetycznych
zostały zlikwidowane. Dlatego wierni wchodząc do Kościoła mają obowiązek przeżegnać się wodą święconą, odganiając przy tym złe duchy. Kranówka nie spełnia tych wymogów. Woda święcona musi być w chrzcielnicach kościelnych, gdyż Kapłan dokonujący chrztu św. kropi noworodka święconą wodą, egzorcyzmując złe duchy. Kranówka
nie spełnia tych wymogów. Aby dokonał się rytuał przeistoczenia opłatków w komunikantach w Ciało Chrystusa,
muszą być włączone trzy warunki. Wino mszalne - jako pierwiastek ziemski, woda święcona - jako pierwiastek astralny, oraz modlitwa i uświęcenie błogosławieństwem Krzyża - jako załącznik z Kościoła Tryumfującego. Jak wobec
tego mają być uświęcone komunikanty przez kapłana sprawującego Mszę św. - kiedy brak jest duchowości w
wodzie święconej? Ludzkość - Wierni przyjmują pusty opłatek, bez żadnej duchowości - co odbija się w naszym

świecie - złodziejstwem, narkomanią, seksomanią, gwałtami, samobójstwami. To wszystko są znamiona duchów
marnych - demonicznych, które nas programują.
Rząd Polski w obecnym czasie szuka pieniędzy na wsparcie niepełnosprawnych, którzy okupują Sejm żądaiąc
od Państwa pieniędzy. Ale badając przyczyny ich niesprawności dochodzimy do wniosku, że winę ponosi
duchowieństwo, które chrzciło kranówką noworodki - czy wobec tego nie powinien wspomagać pieniężnie tych
niepełnosprawnych Kościół Katolicki, który proceder święcenia wody w nurcie posoborowym zlikwidował?
Kościół także w przeszłości wyrzucił reinkarnację i tzw. “Prawo Karmy”, co posiejesz to zbierasz. Dusza ludzka
jest nieśmiertelna. Jest wiele książek na ten temat; “Wędrówka Dusz”, Życie po śmierci”, “O życiu pozagrobowym”
itp. Po wędrówce ziemskiej dusza staje przed Stwórcą i przed nią przesuwa się film z jej marnego życia, które było
nastawione na robienie kariery, gromadzenie pieniędzy, czy doznawanie przyjemności w narkomanii czy seksomanii. Tak dusza - sama się osądza i skazuje na cierpienia czyśćcowe w płaszczyznach oczyszczania. Niekiedy
mijają lata, aż znajdzie się na Ziemi osoba, która przez modlitwę miłosierną za dusze pokutujące spowoduje jej
powrót na Ziemię w ponownym wcieleniu. Taka dusza cierpiąca dostaje szansę odpokutowania resztę swoich win
na Ziemi, - rodzi się w noworodku, który nie jest oczyszczany z demonicznego zapromieniowania astralnego wodą święconą i modlitwą egzorcyzmującą. Ta historia powtarza się w miliardach przypadków. Dlaczego nikt z
rządzących Premier, Minister Rafalska nie potrafi wytłumaczyć protestującym, że winni za ich niepełnosprawność
są sami i muszą to odcierpieć na Ziemi, albo oczyścić się w modlitwie do Miłosierdzia i Krwi Chrystusowej. Są podawane przez Chrystusa specjalne modlitwy w tym celu.
Wnoszę ponownie do sprawy o wszczęcie postępowania karnego w stosunku do hierarchów kościelnych, gdyż
wchodząc w bałwochwalstwo - kult “czarnej madonny”, zachwaścili swoje dusze demoniczną duchowością i nie
dostrzegają tych zasadniczych przyczyn, które odbijają się przestępczością, która obciąża budżet Państwa i Podatników. Narody na tej drodze postępowania zmierzają do samozagłady. Świat duchowy daje możliwość wyjścia
z impasu, proponując dla naszego Kraju Konstytucję Królestwa Polskiego, w której dużą rolę odgrywa duchowość
- którą dołączam.
Proponuję obciążyć odszkodowaniami dla niepełnosprawnych Kościół Katolicki, gdyż oni ponoszą winę za opętanie ludzkości. Niepełnosprawnym zaproponować samo-egzorcyzmy po których mogą zastosować nową medycynę koloidalno-wibroniczną, która będzie leczyła ich ciała i dusze. Są potwierdzenia, że osoby z groźnymi
chorobami raka i nie tylko stosując tę duchowość wychodzą z tych groźnych chorób - ciesząc się życiem bez
chorób i obciążeń duchowych.
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