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W załączeniu przesyłam list jaki wysłany był do p. Beaty Szydło z dnia 12 lipca br. na który nie było żadnej
reakcji, co spowodowało uruchomienie Mocy Żywiołów na Pomorzu, już w miesiąc po tym ostrzeżeniu.
Wysłana była także książka “Woda - Krzyż - Apokalipsa”, którą w nowej wesji o poszerzonej treści końcowej dołączam.
Nadmieniam, że mam łączność z Istotami Niebiańskimi i są recepty na wszelkie problemy, których obecny
Rząd nie może znaleźć skutecznych rozwiązań. We wspomnianej przesyłce do p. Beaty Szydło było wspomniane o książce autorstwa Jezusa Chrystusa; “Pola Promieniowań - Państwo Demonów”, którą teraz dołączam, a
w której Chrystus nawołuje do odpromnieniowania terenów gdzie znajdują się negatywne destrukcyjne pola energii.
Skuteczne (czakramy wodno-piramidalne) znajdują się w moim posiadaniu. Na końcowych stronach
przesłanej książki “Woda - Krzyż - Apokalipsa”, znajdują się potwierdzenia ludzi o ich skutecznym działaniu.
Jeden z takich czakramów dołączam wraz z Planem zakopania takowych dookoła siedziby Sejmu.
W/g. mojej oceny radiestezyjnej to miejsce gdzie stoi budynek Sejmu jest zapromieniowane na (–15) w
skali do 30. Stąd takie kontrowersje, kłótnie podczas obrad członków. W czakramach pod krzyżami znajdują się
Łzy Matki Bożej spływające z płaczącej Jej ikony, to Energia Cierpienia – Miłosierdzia, w tej aurze istoty demoniczne nie mają sił do agresywnego działania.
Sugestią Matki Bożej jest, aby tym sposobem odpromieniować całą Polskę w poszczególnych wioskach,
miasteczkach, dzielnicach miast. A na przykładzie Polski zgłaszać się będą inne Kraje do odpromieniowania
swoich terenów w których dominuje zło i wszelkie demoniczne destrukcje. Tym sposobem Polska stanie się
przewodniczką Narodów w pochodzie do Królestwa Bożego, które ma przyjść na naszą Ziemię, o których jest
mowa w wielu przepowiedniach.
Z poważaniem czekający na reakcję

