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Gdańsk dn. 12 lipiec 2017.
Edward Beata Szydło
ul. Groblowa 6
32-625 Przecieszyn
Witam i zwracam się do Pana jak do koła ratunkowego, który może ocalić Kraj poprzez
swoje konekcje.
Jestem już schorowanym starcem, byłym uczniem ks. Klimuszki (jasnowidza), który
podobnie jak on mam łaskę odczytywania ze zdjęć stanu zdrowia, czy przynależności
duchowej osobowości człowieka. Sprawami duchowymi; energetyką duchową zajmuję się od
kilkudziesięciu lat. Dokładnie od ponad 50-ciu - przedstawione mi są sposoby działania sił demonicznych na osobę, stowarzyszenie, region - czy narodowość. Doświadczam tego na ciele
fizycznym oraz przez objawienia; Chrystusa, Boga Ojca przez których jestem prowadzony.
Wydałem wiele książek, publikacji na ten temat, ale siły demoniczne od lat blokują tę
wiedzę przez swoje krecie sposoby. Póki jeszcze nogami włóczę, chcę tę wiedzę przekazać
w godne ręce, aby otworzyć oczy szczególnie Polakom, jakich sposobów używa szatan, aby
nas programować, ogłupiać i otumaniać. Powstała ostatnio książka mojego autorstwa, którą
dołączam, a w której pokrótce opisane są te sposoby programowania, której potwierdzeniem
jest i Pismo Święte, doświadczenia naukowe (mikroskopowe) które rozpoczął japoński
naukowiec Masaru Emoto w swoich publikacjach oraz moje działania można powiedzieć
naukowe na organizmach żywych - na które działają siły demoniczne i je zabijają.
Książka “Woda Krzyż i Apokalipsa”, powstała z inspiracji istot duchowych na osnowie
książki autorstwa samego Chrystusa “Pola Promieniowań - Państwo Demonów”, (do wglądu)
który zaleca i podaje sposoby oczyszczenia negatywnego astralnego promieniowania demonicznego na terenach na których się znajdują.
Tą publikacją powinny zająć się teolodzy, kapłani, Episkopat, ale dotychczas rozesłane im
publikacje nie mają żadnego oddźwięku. Sprawa jest na tyle poważna, że można te rzeczy
programowania diabelskiego na umysły i dusze odwrócić, aby nie dosięgło nas oczyszczanie
przez Żywioły, które zapowiada Bóg Ojciec. (patrz: “Słowa Boga Ojca do ludzkości”) To wymaga dłuższych komentarzy. Gdyż ponad Miłością, jest Miłosierdzie, a ponad Miłosierdziem
już tylko Sprawiedliwość - czyli “Gniew Boży”, co może zaowocować kataklizmami - poruszeniem Żywiołów na całej Planecie.
Ten nasz Kraj, jeszcze jakoś egzystuje dzięki ofiarnej modlitwie osób takich jak pańska
żona, syn i wielu ofiarników. Dlatego zwracam się do Pana jako pośrednika, aby książkę tę
Pan przekartkował, jedną podesłał dla syna (jako osoby duchownej) aby stwierdził, że nie ma
tam jakiś herezji wyssanych z brudnego palca, a jedną przekazał małżonce - gdyż moja
poprzednia wysyłka do Kancelarii Premiera potraktowana była a/d - kosz.
Obawiam się reakcji agresywnej - demonicznych ugrupowań na duchowieństwo czy

Episkopat, gdy te prawdy i wiedza zostanie rozpowszechniona wśród Polaków. Gdyż przez
swoje opętanie (zachwaszczenie dusz) zamiast prowadzić nas do Nieba, dokładnie prowadzą
do piekieł, przez zadeklarowanie i narzucenie poddaństwa czarnej wszeteczni cy - najgorsze
jest to, że nie zdają sobie sprawy ze swego opętania.
Chrystus podkreślił, że tę publikację należy traktować jak ewangeliczny talent. Nie wolno
tej wiedzy zakopać, jak jest to z wieloma Jego przekazami do Hierarchów, lecz rozpowszechniać, aby każdy miał szansę wyzwolić się z czarciej hipnozy.
Pozostaje w oczekiwaniu na reakcję;
Zbigniew Kozłowski
Załączniki:
2 x “Woda Krzyż i Apokalipsa’.
“Słowa Boga Ojca do ludzkości”
“Antychryst zdemaskowany”
“Neokatechumenat” ks. M. Paradowski

