RABIN WATYKANU – ŚWIĘTYM!
Ten zaprogramowany przez szatana żydowski pachołek, jest wielokrotnie wymieniany w Księdze Straszliwej, czyli Protokołach Mędrców Syjonu – “Król żydowski jako papież patriarcha”. Nie na tego czekał świat, jako “ludowego brata”. Nie był
on pierwszym papieżem Polakiem i nie jest ostatnim. Pierwszym Papieżem Polakiem był syn emigranta z Polski, Józef Melchior
Krawiec. W 1903 roku przyjął imię Piusa X.
Ostatnim, wg przepowiedni św. Malachiasza ma być “Piotr Rzymianin”, – niewykluczone, że będzie to reinkarnacja św.
Piotra, wcieleniem Polaka. Przecież muszą spełnić się słowa Chrystusa: – “pierwsi będą ostatnimi”. A ostatni Papież dopiero
nadejdzie, tuż przed spodziewaną Paruzją Chrystusa.
Ogłaszający się za Papieża Polaka Jan Paweł II miał pochodzenie żydowskie (ze strony matki). Są na to niezbite dowody
i masoneria watykańska doskonale o tym wiedziała, wybierając go na Papieża. Wiedzieli o tym Żydzi, gdyż zachowane są dokumenty, iż siostra matki Papieża, z domu Scholz, dołożyła się datkami na budowę synagogi w Wadowicach. Czy z przeszłości
znane są jakieś fakty, że Polacy łożyli datki na budowę żydowskich bożnic? A przynależność żydowska zawsze pochodzi od
matki. W świecie ducha istnieje zasada: “podobne przyciąga podobne”. Pijacy łączą się w swoje grupy, narkomani w inne
wynaturzenia, Żydzi zawsze trzymają się z Żydami i popierają żydowskie cele. A w życiorysie JP II dowodów i faktów trzymania
z żydami i ich hołubienia jest od dzieciństwa aż po grób co niemiara (patrz zdjęcia).
Prawdopodobnie wynikało to z błędnego demonicznego myślenia, że Jezus był Żydem, które to twierdzenie nagłaśniał
wielokrotnie Papież podczas swoich homilii. Lecz wystarczy głębiej się zastanowić by dojść do wniosku, że nie było żadnego
związku krwi między Jezusem, a tym plemieniem. Jezus poczęty jest z Ducha świętego, a Duch św. żydem nie jest.
Pytanie kim był Duch Święty lub jakiej narodowości – nie ma sensu. Wystarczy odmówić „Wyznanie wiary” i wsłuchać
się w każde słowo tej modlitwy, by zrozumieć. To św. Józef był Żydem, ale nie zaszły żadne związki krwi między nim, a Matką
Boga. Maryja była Essenką i została wybrana na Matkę Bożą, gdyż była Niepokalaną, poczętą bez grzechu pierworodnego
przez św. Annę. Dwa razy nie doszło do związków krwi, o czym Papież powinien wiedzieć. Więc to paranoja mówiąc, że Jezus
Chrystus był Żydem, skoro Matka Boża została natchniona przez Ducha Świętego. Jeżeli chodzi o żydostwo, to dziedziczy się
je zawsze przez związki krwi po matce.
Jezus Chrystus miał prawo powiedzieć do Żydów, że pochodzą oni z ojca diabła, gdyż z zasady każdy Żyd z racji
pochodzenia wybraństwa (rzekomego wywyższenia tego narodu), który wmówił sobie wywyższenie, wybraństwo oraz panowanie
i rządzenie gojami, a de facto każdy Żyd, obiera zło, a odrzuca dobro, prowadząc nas w objęcia “ojca kłamstwa”.
Nie można przesadzać z samouwielbieniem, gdyż zawsze się to źle kończy…Często słyszy się hołdy i uwielbienie dla papieża nazywanego też „Ojcem Świętym” (a przecież ”Nikt prócz Ojca w Niebie nie jest Świętym”). Na niego powołuje się wielu
wiernych, a szczególnie młodzież (tej to namącił w głowach) poszukująca swego duchowego przewodnika lub nauczyciela.
Okłamując się, szuka się idolów (bałwochwalstwo), bożyszcz, autorytetów w tym świecie, stającym się demonicznym.
Jakbyśmy nie mieli… Boga Ojca w Niebie - Stworzyciela naszych Dusz i tej Jedynej Największej Bezwarunkowej Miłości
i Syna Jego - Jezusa Chrystusa, który cierpieniem i śmiercią odkupił nasze grzechy, dając nam życie wieczne w nadchodzącym
Swoim Królestwie !!!
A papież? To tylko papleż, (stanowisko i funkcja), więc nie należy go nazywać ani ojcem, ani świętym. Wprawdzie przepisywane jest mu ojcostwo kilkorga dzieci, ale Ojcem stwórcą dusz, jest tylko Ojciec Niebieski, co ogłasza nam Chrystus w słowach:
„Nikogo na Ziemi nie nazywajcie Ojcem, gdyż Jednego Ojca macie w Niebie”
Papież Jan Paweł II koronował się sam za życia, popadając w pychę, w zachwyt nad samym sobą; przyjmując dary, uznania
i hołdy. Nie protestował przeciw wystawianiu mu pomników (są to negatywne przekaźniki energii), nazywanie jego imieniem
ulic, placów i instytucji w Polsce i w świecie. Internauci piszą o pomnikach JP II: „Zgarbiona postać dziadka straszy z wysokości,
zamiast cieszyć – złości. Muszą znosić go obecni, ale czy potomni? Z utęsknieniem czekamy… jak zaczniemy te pomniki burzyć,
jak pomniki żydowskich idoli; Lenina, Stalina, Hitlera, Dzierżyńskiego, - opętane klechy i berety będą się miały z pyszna”.
Nasza planeta ma tyle niezaspokojonych jeszcze potrzeb. Ludzie żyją w ubóstwie i nędzy; ale to nie ten zwykły człowiek był
ważny dla papieża. Dla niego najważniejszym był on sam i naród wybrany; tak zaślepiony i nieprzekonywalny. Zszedł z Boskiej
ścieżki i dał się opętać diabłu, czerwonym purpuratom watykańskim i loży masońskiej, a potem opętał nas, nieświadomych tego
(stworzyliśmy sobie nowego złotego cielca). Ale ślepe uwielbienie nareszcie kończy się. Światli ludzie zrozumieli błędy i
wypaczenia, jakich dopuścił się tak „uwielbiany” dotąd - przystojny dostojnik Kościoła Katolickiego, a w efekcie antychryst.

Tylko Święty Piotr był Zastępcą Boga na Ziemi.
Papież JP II był dobrym aktorem i mówcą i przy tej profesji powinien pozostać. Swoją postać wykreował tak wspaniale,
że ludzkość nie zauważała zakładanych przez niego masek; by nie sprzeniewierzyć się, a wręcz przypodobać się m.in.
watykańskim masonom, czy tym zaślepionym wiernym, którzy przybywali do niego na audiencje - klękając przed nim, całując
w rękę, tym samym deklarując mu swoje poddaństwo i hołd.
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Z Ewangelii wiemy, że szatan żądał od Chrystusa złożenia mu hołdu, w zamian za królestwa ziemskie. Nauka ta, ma nam
przypomnieć, że klękanie, hołdowanie przed człowiekiem, jest zadeklarowaniem swego poddaństwa.
Za życia uznano go już za „świętego” i przypisywano mu cudowne uzdrowienia, a przecież nie miał nawet drugiego
stopnia doskonałości duchowej. Więc wątpliwe, by mógł dokonywać uzdrowień, lub wręcz cudów, które wierni chcieli widzieć
w swoim idolu, tak bardzo kreowanym przez żydowskie media!!! Tak wielu ludzi posiada wyższy stopień doskonałości duchowej,
lecz nie posiada łask uzdrawiania…
Za to szatan może uzdrawiać!!! (przecież posiada 66 stopień minusowej doskonałości) i jako Pan jest władcą tej Ziemi.
Energia modlitw kierowana do Pana Boga (dualistyczna natura skupia w sobie przeciwstawne pierwiastki; a więc Zło i Dobro,
Ciemność i Jasność). Szczególnie na różańcach z papieskimi sprofanowanymi krzyżami, które są złymi przekaźnikami energii
modlitwy – w tym wypadku naszymi modlitwami wspomagamy “królestwo szatana”, co daje mu energię do działania zła.
Z Ewangelii wiemy, że przekaźnikami szatańskiej symboliki można także uzdrawiać. Mojżesz zwracając się do Boga
jednopostaciowego Jahwe żalił się, że jego żydowski lud choruje. Dostaje polecenie zrobienia węża miedzianego i wywyższenia
go na kiju (wąż zawsze jest symbolem szatana). Jak wiemy – żydzi pomodlili się do swego Ojca i byli uzdrowieni, ale energią
minusową.
A kim jest ten PAN i BÓG Wszechmogący, na którego powoływał się Papież? Bóg WSZECHMOGĄCY jak nazwa
wskazuje wszech-może robić tak dobro jak i zło.
Bóg Ojciec Uniwersalny zła czynić nie może. Ponieważ jest Ojcem Miłości i Miłosierdzia czyli Miłości Przebaczającej.
Lewicą Pana Boga Wszechmogącego jest „Ojciec kłamstwa i wszelkiego wszeteczeństwa”, przeciwstawny „Ojcu Dobra i
Miłości”. Skoro jest Chrystus, (Syn Ojca Niebieskiego) – jego przeciwwagą jest „antychryst”(syn szatana). Skoro jest Duch
Święty, jego przeciwwagą jest „zły duch”.
A takiego właśnie ducha ściągnął nam Papież JP II w Warszawie w słowach: „Niech duch twój zstąpi i odnowi Ziemię –
tę Ziemię!”. Od tego momentu w naszej Ojczyźnie wzrasta pijaństwo, narkomania, agencje towarzyskie, pedoﬁlia,
rozsprzedawanie Polski. Dzienniki telewizyjne stają się kronikami kryminalnymi i coraz częściej – katastroﬁcznymi.
Błogosławieństwa pastorałem ze sprofanowanym krzyżem papieskim sprowadzają kataklizmy na tereny pielgrzymek papieskich. Mamy tego niezaprzeczalne dowody w VI pielgrzymce do Polski. Miejsca, w których przebywał i błogosławił żydowskim pastorałem, nawiedziła powódź. Sama numerologia astralnych trzynastek, oraz szatańskich szóstek wymienianych w
Apokalipsie św. Jana, skłania nas do zastanowienia się nad tą numerologią.
Czyż Papież nie był zaprogramowany tym kodem astralnych trzynastek? Życie praca i data śmierci, a nawet imię Jana
Pawła II było związane z numerologiczną trzynastką. Pochód szatańskich trzynastek zaczyna się od liczby liter w imieniu Jan
Paweł Drugi = 13. Data śmierci Papieża 02.04.2005 – 2+4+2+5=13 – Godzina śmierci Papieża 21:37 – 2+1+3+7=13. To jest
13-ty tydzień 2005 roku. Pontyﬁkat trwał 26 lat i 5 miesięcy – 2+6+5=13 czyli 9301 dni – 9+3+1=13.
Zamach na jego życie: 13 maja. Papież miał 85 lat – 8+5=13. Karol Wojtyła został wybrany na papieża mając 58 lat – znów
13. Jan Paweł drugi, był 265 papieżem (wliczając św. Piotra) suma znów 13.
13 kwietnia 1986, Jan Paweł II jako pierwszy papież w historii odwiedził synagogę. 13 kwietnia 2003 roku był Światowym
Dniem Młodzieży w Kanadzie, w którym młodzież hucznie oddała się pod panowanie antychrysta. Każdy chyba rozumie, że
ten wysyp trzynastek nie jest zwykłym przypadkiem, a zakodowanym faktem przez otaczający nas świat ducha, który nas programuje w czasie i przestrzeni. Lecz nie tylko osoby są zaprogramowane, ale także wszelkie przekaźniki szatańskie.
“Czarna Madonno (13) – jak dobrze twym dzieckiem być”.
Pieśń kościelna, jakże bardzo nagłaśniana przez duchowieństwo, na czele z Papieżem, że niby to w patriotycznej nutce jest
zakątek na tej Ziemi, gdzie króluje jej częstochowski wizerunek. Uczestnicząc w takim śpiewie, sami deklarujemy przynależność
– Wszetecznicy, czyli bestii, która wymieniana jest w Apokalipsie św. Jana (13, 14), a ukryła się pod obrazem, który ma ranę od
miecza ciętą.To czarcie promieniowanie z tych obrazów bardziej jak cokolwiek zakłada szatańską płachtę na mózg, co powoduje
ogólne opętanie i uwielbianie tego co od czarta pochodzi. Ale opętanie kwitnie i z tego trzeba korzystać, bo “biznes jest biznes”.
Zakręceni ciemnymi myślami z kraju i zagranicy gremialnie przyjeżdżają do Częstej-chowy, aby zostawić trochę kasy ojcowskim
paulo-kasiorom i zadeklarować swoje poddaństwo wszetecznicy.“Totus Tous”- już się kiedyś zadeklarował WOJ - od - TYŁKA.
W latach 1990 kiedy w Chicago, Detroit sprzedawano za bezcen ponad 50 Kościołów, a relikwie św. męczenników, naczynia liturgiczne każdy mógł kupić na żydowskich kramikach, kiedy prasa amerykańska naszpikowana była artykułami o pedoﬁlii
księży, nasz Karolek te wydarzenia skrzętnie ukrywał, stając się obrońcą pedoﬁlów, zamiast być obrońcą wiary i wojować o
Królestwo Boże. Zgodnie z nazwiskiem rodowym Woj – tyła (czytaj wojownik od tyłka) i znajdując sobie sekretarza, którego
nie Dziwi-sz pedoﬁlia oraz dokonywanie szatańskiego planu zniszczenia Kościoła.
A Tajemnica Fatimska, tak skrzętnie ukrywana, nie mówi nic nowego ponad to, co opublikowane zostało przez św.
Katarzynę Emmerich, w Księdze “Żywot i Bolesna Męka …“, że kilkanaście lat przed rokiem dwutysięcznym szatan zstąpi na
Ziemię, aby dokonać ostatecznego Zniszczenia Kościoła. Tę rzecz przekazała Łucja osobiście Papieżowi, ale czy można było
to upublicznić? Przecież nie można było tak potężnej organizacji i tak wspaniale prosperującej, jakim jest Kościół katolicki
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poddać w wątpliwość wiernym, musiało pozostać tajemnicą Watykanu, aby ten biznes ciągnąć dalej. Przecież Chrystus zapewnił,
że bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Wiemy z przeszłości, iż po Potopie zostało na Ziemi kilkanaście prawych rodzin,
i ten zalążek wystarczył, aby cywilizacja w krótkim czasie odrodziła się w miliardy. Historia się powtarza.
Teraz też “bramy piekielne”nie przemogą, lecz szatan zbierze swoje żniwo (opętanych wielbicieli antychrysta) zabierze do
swojego Królestwa. A tych niewielu którzy zostaną, spełnią Wolę Ojca budując z pomocą innych boskich cywilizacji materialne
Królestwo Boże na Ziemi, gdyż Ziemia jest uhonorowana z racji życia na niej Stworzyciela Światów, jest podnóżkiem Nieba.
Niech więc nie dziwią nas nasilające się kataklizmy – oczyszczą one Planetę z wszelkiego wszeteczeństwa i będą trwać
wg Słów Ojca Niebieskiego do czasu, aż ludzkość przejrzy na oczy i zrozumie, że tylko Miłość i Dobro jest fundamentem pod
nowy Ład, który przychodzi na Ziemię, która przechodzi z epoki ewolucyjnej do epoki światłości.
Dziwnym jest, że przekaz Boga Ojca o Zapowiedzi Gniewu Bożego przekazywany przez lata do Mediów, do Hierarchów,
do Watykanu, jest tak skrzętnie ukrywany. Nasilające się kataklizmy na Ziemi tłumaczy się przypadkowym zbiegiem
okoliczności – nie ma przypadków!. Wystarczy przekartkować nawet pobieżnie “Księgę Urantii”, która objawia tajemnice
Boga, wszechświata, Jezusa i naszej planety, aby przekonać się, że świat duchów jasnych czuwa i kontroluje wzrost nie tylko naszej
cywilizacji, ale łączy wielu z innymi doskonalszymi cywilizacjami, które otwierają nam oczy i wspomagają Planetę energetycznie.
A oczyszczanie Planety przez Żywioły jest z dopustu Boga Ojca, ponieważ przyczyny karmiczne, grzechowe, stworzyliśmy pod
przywództwem Żydów, którzy opanowali już przywództwo nad wszystkimi narodami i dziedzinami życia i prowadzą nas w objęcia ojca kłamstwa. Karma ludzkości pomału rozładowuje się poprzez nasilające się siły żywiołów. Wystarczyło trzy dni, aby
potęgę Japonii rzucić na kolana. A co posieliśmy musimy zebrać, gdyż nie zwracamy się do Mocy Nad-energii tj. Miłosierdzia,
o której duchowieństwo i Papleż nie mają zielonego pojęcia, w jaki sposób można ją zastosować w przypadku całej Planety.
Znajdujemy się w czasie narastającej Apokalipsy i ona wytycza nam drogę ku przyszłości: ciemnej lub jasnej i należy zastanowić się dokąd prowadzi nas opętana hierarchia Kościoła, skoro Kościół odrzuca przekazy Boga Ojca oraz Jezusa Chrystusa.
Należy zastanowić się nad słowami św. Jana (18.4) który mówi: “Ludu mój, wyjdźcie z niej, (opętanej wspólnoty) byście nie mieli
udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli”.
Więcej dowodów i szersze omówienie przytaczanych faktów, także przekazów Chrystusa, możesz pobrać z naszej czytelni
pod www.powrotdonatury.net.pl
Przynależność do żydowskiej wspólnoty.
Wygięty krzyż jest złowrogim symbolem używanym przez satanistów w szóstym wieku po
Chrystusie, który został przywrócony “do życia” w czasach Soboru watykańskiego II. Ten symbol
wygiętego lub złamanego krzyża, na którym przedstawiono odpychającą, zniekształconą postać
Chrystusa, był wykorzystywany przez magów czarnej magii i czarnoksiężników średniowiecza
jako symbol biblijnego czasu “znamienia bestii”. Wręczono go dublerowi (sobowtórowi) Pawła VI
ale także jego następcy, dwóch Janów Pawłów dzierżyło ten przedmiot unosząc go wysoko, by
tłumy mogły mu oddawać cześć, nie mając najmniejszego pojęcia, że symbolizuje antychrysta.
Promieniowanie tego krzyża z ramionami wygiętymi w dół jest szatańskie, gdyż linia pionowa pobiera energię ziemską i kosmiczną, a linia horyzontalna przekazuje ramionami w tym
wypadku w Ziemię, która jak na razie jest siedliskiem zła.
Krzyż ten zastosowano w większości różańców, aby był on transformatorem energii modlitw
niczego nie domyślających się wiernych. Poza tym jest odwrotnością Krzyża, jaki podaje nam
Katarzyna Emmerich, na którym ukrzyżowany był Jezus.

Znaki czasu:
Pewnego dnia zobaczycie go na miejscu świętym, popełniającego okropne świętokradztwo. Mówił o tym Prorok Daniel. Niech czytelnik postara się zrozumieć
(Mat.24,15)
“A składali jej pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w
księdze żywota, Baranka zabitego do założenia świata. Jeśli kto ma ucho, niechaj słucha”
(Ap 13,1-9)
Albowiem naonczas będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż
dotąd, ani nie będzie. I gdyby owe dni nie były skrócone, nie byłoby zachowane żadne
ciało; ale dla wybranych będą skrócone owe dni” (Mat.24,15)
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… Niech pan papież powie swoim, że z nami nie ma żartów

… prezenty zobowiązują!
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Lepiej mieć zakrytą twarz przed
Sprawiedliwością Bożą, która spyta:
Włodarzu! …zdaj sprawę z włodarstwa twego

rodzinny szabas
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