ORĘDZIA NIEBIAŃSKIE ODNOŚNIE PAPIEŻA POLAKA
Przekaz z Orędzia Chrystusa z 30 sierpnia 2013r.
Piątek, 30 sierpnia 2013, godz. 20.24
Wielka radość zapanuje wszędzie. Będzie ona trwać 100 dni.
Moja wielce umiłowana córko, proszę, zrób wszystko, żeby każdy naród usłyszał Moje Proroctwa, tak aby
wszyscy mogli się przygotować na tę cudowną, odnowioną Ziemię – Nowy Raj. Każde dziecko Boże ma prawo
do swojego dziedzictwa, i – tak jakby się przygotowywali do wspaniałego wesela – dzieci Boże muszą rozpocząć
planować ten Wielki Dzień.
Wzywam żydów, muzułmanów i chrześcijan, jak i tych związanych z jakimikolwiek innymi wyznaniami, aby
teraz Mnie wysłuchali: Nie będzie wśród was nikogo, kto by nie został dotknięty nikczemnością antychrysta.
Ale jeżeli przygotujecie się teraz, to staniecie się – poprzez przyjęcie Pieczęci Boga Żywego i zachowanie Jej
w waszych domach – odporni na cierpienie, które będzie zadawane światu.
Kiedy jest wam dawane Słowo Boże – Prawdziwe Słowo – musicie się zatrzymać i posłuchać, gdyż ono
poprowadzi was do Bram Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Ten Nowy Raj już czeka i stanie się domem dla miliardów dusz, łącznie z tymi, którzy oczekują w Czyśćcu oraz są w Niebie. Zjednoczę wszystkich tych, których
serca są otwarte na Panowanie Boga, tych, którzy odczują Miłość Mojego Miłosierdzia.
Proszę, nie obawiajcie się tego Dnia, gdyż przyniesie On wam wielkie szczęście, pokój i radość. Moje
Królestwo wprawi was w zachwyt z powodu Jego oszałamiającego piękna. Wielu z was lęka się Moich Orędzi,
ponieważ sądzicie, że Powtórne Przyjście oznacza śmierć – koniec. Ale to przypuszczenie jest mylne.
Ci z was, którzy przychodzą do Mnie z nieprzymuszonej woli, nie stawiając jakichkolwiek warunków, z
pokorą i miłością, nie zaznają bólu śmierci fizycznej. W zamian za to w mgnieniu oka znajdziecie się w swoim
nowym otoczeniu. Na początku was to zaszokuje, ale potem, rozejrzawszy się dookoła, natychmiast napotkacie
waszych najbliższych. Zbawię tak wiele dusz, że będziecie z waszymi rodzinami, także z tymi, których kochacie,
a którzy już są ze Mną w Niebie, oraz z tymi, których uwolnię z ogni Czyśćca.
Wielka radość zapanuje wszędzie. Będzie ona trwać 100 dni. W Moim Nowym Raju będzie tylko jedna religia, a w Nowej Jerozolimie będzie się Mnie codziennie adorować. Wszystko będzie trwało w jedności ze
Świętą Wolą Mojego Ojca. Będzie istnieć dwanaście narodów, ale tylko jeden język, gdyż Ja nie zezwolę na
podział.
Wyznaczę przywódców w każdym narodzie; nie będzie wam brakowało żywności, wody, domów i sił witalnych. Żadnej śmierci już nie będzie, ponieważ Ja dam tym wszystkim, którzy tam wejdą, Życie Wieczne. Wszystkie narody będą razem pracować nad upowszechnianiem Słowa Bożego, a poczucie szczęścia – które jest
niemożliwe do osiągnięcia dzisiaj na Ziemi – będzie jednym z najwspanialszych Darów, który wam sprezentuję.
Będziecie bardzo gorąco kochani i będziecie kochać Mnie, tak jak Ja kocham was.
Wielu z was spotka przeszłe pokolenia z waszych rodzin, sięgające całych stuleci wstecz. Przyszłe pokolenia będą się rozwijać, tak że ujrzycie waszych synów i córki, wchodzących w związki małżeńskie i powołujących
do życia doskonałe dzieci Boże – a każde jedno z nich pobłogosławione wspaniałymi Łaskami.
Zostanie mianowana Głowa Mojego Kościoła, a będzie to Piotr, gdyż Ja obiecałem, że on ukształtuje Mój
Kościół na Ziemi. Tak więc w Nowym Raju będzie on stał na czele Mojego Kościoła.
Och, gdybym tylko mógł wam pokazać, co was oczekuje w przyszłości, szlochalibyście z radości i walczylibyście wówczas, by znaleźć się na waszej drodze ku Bramom Raju. Więc proszę was wszystkich: Zignorujcie próby powstrzymania was w waszych poszukiwaniach Życia Wiecznego. Zignorujcie tych, którzy wam
mówią, że Ja nie Istnieję. Nie dawajcie wiary tym, którzy wykorzystują Moje Święte Słowo, aby was przekonać,
że to nie Ja mówię do was teraz poprzez te Orędzia.
Musicie walczyć o każdego z was, abyście otrzymali to chwalebne dziedzictwo, gdyż żaden człowiek nie
ma prawa nikomu innemu odmówić tej wspaniałej spuścizny, która należy się każdej pojedynczej duszy, bez
względu na to, jak może być ona sczerniała. Ja Jestem tym, który daje wam narzędzia, służące sprowadzaniu do Mnie zewsząd dusz – zatem razem możemy obrócić wniwecz działalność szatana i szybko wprowadzić
się do Nowego Świata.
Pokój Mój wam daję, Wasz Jezus.
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Ustanowię wewnątrz Mojego Kościoła męża, który powstanie i obwieści
Prawdę - Orędzia Ostrzeżenia - przekaz z Irlandii
Sobota, 10 maja 2014, godz. 17.30
Moja wielce umiłowana córko, nie musisz tego teraz rozumieć, ale wiedz, że ustanowię wewnątrz
Mojego Kościoła męża, który powstanie i obwieści Prawdę. Uczyni on to w owym czasie, kiedy żaden
inny kardynał, biskup, kapłan czy jakikolwiek Mój wyświęcony sługa nie zdobędzie się na odwagę,
by tego dokonać. Kiedy nowa fałszywa doktryna pochłonie kościół, to wielu w jego wnętrzu będzie
— w swoich sercach — wiedzieć, jak jest ona błędna. Będą oni zaalarmowani, ale zbyt przestraszeni,
aby podnieść swe głosy. Będą oni nieliczni — i liczebnie przeważać będą ci, których wiara jest tak
słaba, że z łatwością, w Moje Święte Imię, przyjmą byle jaką herezję, na jaką napotkają Boże dzieci.
Mąż, którego Ja ustanowię, jest odważną duszą, i wielu odczuje ulgę, kiedy on zaoponuje. Kiedy
to uczyni, wtedy wielu innych podniesie się i sprzeciwi, ocalając w ten sposób wiele dusz. Na czas,
kiedy on powstanie, mam też inne plany, aby zgromadzić wszystkich spośród tych innych wyznań,
nieakceptujących Mnie, Jezusa Chrystusa, jako będącego Synem Bożym. Wszystkie te Boskie Plany
zostały przepowiedziane — i wówczas miliony ludzi z całego świata uświadomią sobie Prawdę.
Rozrosną się wtedy, a Ja będę im błogosławił, tak aby mogli zgromadzić razem wszystkie wyznania
w jedynym tylko celu — aby zapewnić, że głoszone będzie Prawdziwe Słowo Boże. Następnie wiara
się rozprzestrzeni, tak że Moje Słowo, zawarte w Świętych Ewangeliach, będzie wykładane z pomocą mężczyzn i kobiet oraz ich synów i córek w czterech zakątkach świata. Będą oni prorokować,
ujawniając światu te Boże Orędzia, a Moja Obecność ich osłoni, aby udzielić im mocy i odwagi,
której będą potrzebować.
Tak przekonywające będzie to Moje pokolenie w szerzeniu Prawdy, że wielu tych, którzy zostali
zwiedzeni i którzy zostali poprowadzeni szlakiem wielkiego błędu, zawróci i przybiegną do Mnie z
powrotem. Tak szybko będą się rozrastać, że za każdą herezję przeciwko Mnie miliony dusz zostanie
nawróconych. Najpierw przyciągnę pogan, gdyż im nie została przekazana Prawda, i wtedy świat
nie będzie miał żadnych wątpliwości co do tego, jak potężną była Moja Interwencja. Potem przyciągnę do siebie wszystkie inne religie i zostanie im wyraźnie pokazane, że istnieje tylko jedna droga
do Mojego Ojca i że ona prowadzi tylko przeze Mnie. I, kiedy przyciągnę miliony dusz do Siebie i do
Prawdy o tym, Kim Ja Jestem, wtedy miliony innych dusz zostanie przyciągniętych do religii
wymyślonej przez człowieka, a zaplanowanej i stworzonej przez złego ducha.
Wielki plan diabła jest drobiazgowy i zarazem prosty, i polega na tym, aby doprowadzić do potępienia — poprzez zniszczenie ich wiary we Mnie, Jezusa Chrystusa — tak wielu dusz, jak jest to
możliwe. Oni dokonają tego poprzez zaprzeczenie Prawdzie. Podczas gdy nowa religia pochłonie
dusze z powodu kłamstw — Ja odzyskam ich trzy razy tyle, sprawiając, że Boże dzieci nie zapomną
Prawdy.
Wasz Jezus

Orędzia z Nieba lipiec 2016r.

Przekaz Żywego Płomienia nr 722

Warszawa Jelonki, 25 lipiec 2016r.

Bóg Ojciec.
Jam Jest Który Jest, Bóg Ojciec, Pierwsza Osoba Trójcy Świętej. Kocham was niezmiernie o Moje
kochane dziatki. Pragnę, aby każdy człowiek pojął dokąd zmierza. Ludzkość w swojej większości
obecnie zmierza do piekła, na wieczne potępienie, mami ona licznymi pokusami demonów.
Uświadomcie sobie liczne zagrożenia w które wpadacie. One nie pozostają obojętne dla was i
waszego zbawienia, ale mają na was aktywny wpływ. Człowiek mamiony blichtrem pozorów, sam
wchodzi w paszczę piekielnego smoka. Przeciętny człowiek trwa w bezczynności nie czyniąc nic,
aby ominąć zagrożenie, ewentualnie jemu przeciwdziałać.
Pierwszym podstawowym zagrożeniem jest pułapka umysłu. Polega ona na sztucznym
rozbudzeniu samopowielających się potrzeb, nieustannym zdobywaniu wiedzy w każdej możliwej
dziedzinie i niekończący się pęd do zaspokojenia tych zachcianek. Posiadanie wiedzy za wszelką
cenę stało się obsesją większej części ludzkości. Człowiek, który wpada w wir takiej pokusy już nad
nią nie panuje, poświęca jej każdą wolną chwilę, nie mając, ani jednej chwili na modlitwę. Rozum
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podpowiada, a przezeń demon, że rozmowa z Bogiem to strata czasu. Zauważ człowiecze, że to Ja
Jestem, jestem źródłem i celem wszelkiej wiedzy. To Ja, gdy się ze Mną połączysz zapełniam twój
umysł niezbędną wiedzą, bez uszczerbku zbawienia każdej stworzonej osoby.
Drugim podstawowym zagrożeniem jest pułapka mowy. Każdy człowiek wypowiada wiele
niepotrzebnych słów, a to dość znacznie obciąża jego sumienie. Mową człowiek grzeszy, gdy mówi
za wiele na każdy możliwy temat. Szczególnym obciążeniem duszy jest wypowiadanie kłamstw, oszczerstw, pomówień, oczernień. Każdy typ kłamstwa rani dusze kłamcy tak głęboko, że całkowicie
zrywa się nić łaski Bożej w duszy takiego człowieka.
Trzecim i ostatnim zagrożeniem jest pułapka złego czynu. Zły czyn zawsze występuje przeciwko miłości Boga i bliźniego. Zły czyn, to czynienie komuś jakiekolwiek krzywdy. Do złych czynów
zaliczamy każdą kradzież. Kradzież fizyczną taką, jak zabranie cudzej własności materialnej lub intelektualnej. Większość wierzących zgadza się z ta pierwszą widząc w niej zło, ale pomija kradzież
intelektualną, która nie mniej obciąża sumienie winowajcy. Kradzież intelektualna to korzystanie z
cudzej pracy umysłu bez zgody autora, czy to w pracy w formie pisanej czy innej, takiej jak utwór
muzyczny, program komputerowy, czy praca naukowa każdego szczebla ( w szkole, na uczelni, itp.)
Każdy zły czyn najpierw powstaje w umyśle człowieka. Niczym niepohamowane myśli rozwijają
koncepcję grzechu przez rozmyślanie o nim, a w konsekwencji dochodzi do wcielenia myśli w czyn
i jej realizacji i sumienie pozostaje obciążone.
Podstawowe złe czyny to nieczystość, zazdrość, wszelkie nieumiarkowanie, gniew,
lenistwo, zwłaszcza lenistwo w służbie Bożej. Znane są aspekty każdego grzechu, ale najobrzydliwszym jest nieczystość pod każdą postacią. Grzechy umysłu, to nade wszystko obsesyjne myślenie o tym co złe i tym co do zła prowadzi. Jest to nie tylko pogoń intelektualna,
lecz również myślenie obsesyjne w temacie obciążającym każde sumienie (grzeszenie myślą).
Dobrowolne podtrzymywanie każdej grzesznej myśli, samo w sobie jest już grzechem. Już Mój
Boski Syn Jezus Chrystus, dał tego przykład, gdy określił ciężkim grzechem samą myśl o grzesznym
współżyciu mężczyzny i kobiety. Podobnie jest w innych dziedzinach takich jak planowanie kradzieży,
myśl o oczernieniu oraz tyle innych. Ja chcę was mieć czystymi, świętymi, bez skazy. Podążajcie w
kierunku doskonałości, a Ja wam w tym pomogę, dając liczne Łaski Boże.
Polacy! Wydarzenia, które następują świadczą o tym, że zostało wam jedynie błogosławieństwo indywidualne. Pragnę, aby z uśpienia obudzili się polscy biskupi. Nie można służyć
Bogu i demonowi. Jesteście letni, a takich wypluję z ust Moich. Mało dbacie o owce, pasiecie
się sami! Jesteście jak psy ogrodnika, sami nie chcecie wejść do Nieba, bo nie pozwalają
wam na to wasze złe czyny i nie pozwalacie ludziom wejść, tworząc swoje liczne teorie,
wymyślając utrudnienia, przeszkody dla prawdziwej, zdrowej pobożności.
Nie pozwalacie kroczyć kapłanom i ludziom drogą, którą Ja pragnę by szli. Nadszedł czas, kiedy
nasilą się ataki na was, a wy nie będziecie potrafili się bronić. Niewielu z was potrafi się modlić, a
wstydzi się poprosić innych o pomoc. Który z was jest w stanie uczestniczyć z ludem w modlitwach
i na adoracji? Takich co to czynią, jest niewielu na świecie.
Wielu ludzi widzi zło waszych złych uczynków. Nie upominają was, bo zabezpieczyliście się, by
zwykli ludzie, jak wy o nich mówicie „plebs” nie miał do was dostępu. Już opada ręka Bożej Sprawiedliwości! Kto się ostanie? Zapewniam was, że zostawię jedynie najwierniejszych z wiernych.
Szatan niszczy chrześcijaństwo, bo mu na to pozwalacie. Odbieracie Kościołowi możliwość obrony,
lecz to już niedługo się zakończy.
Najpierw ujawni się syn zatracenia, Antychryst, dokona on reszty zniszczenia w kościele.
Jego rękoma zniszczę strukturę administracyjną obecnego Kościoła. Sam Kościół ostanie
się jedynie w maluczkich, tych co od lat trwają na modlitwie pełni wierności. Ocaleją też
pobożni biskupi, zwłaszcza ci, co sprzyjają i tworzą grupy modlitewne. Niewielu dobrych,
pobożnych biskupów się ostoi. Z tych co zostaną odbuduję Kościół Święty. Ciebie Żywy Płomieniu
użyję do odbudowy Mojego Kościoła.

Jak już mówiłem, ster Mojego Kościoła obejmie kolejny Polak. Przywróci on ład w
Kościele, uczyni porządek według Serca Bożego.
Będzie nader wiele sług demona, którzy będą chcieli go zniszczyć. Przyszły Papież ma
potężnego Anioła Stróża. On ochroni go od zła i niebezpiecznych sideł demonów. To jego
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zostawię do końca czasów. Wie on, że to o nim mowa, że to on, lecz kieruje się słabością
swojego ciała i umysłu myśląc, że jest to niemożliwe. To Ja Jestem, Jestem Panem wszystkiego! Przyszły Papieżu, uposażę cię w stosowne dary i łaski, a jak obejmiesz ster Kościoła
Świętego, masz przybrać imię PIOTR. Ten do kogo tyczą się te Słowa wie, że są One do niego.
W swoim czasie dam ci zdrowie i siły ducha, a Duch Święty udzieli ci swoich darów. Działać
będziesz w mocy i duchu Eliasza. Bądź czysty, święty i pokorny. Poprowadź resztkę kościoła,
która zostanie do zbawienia. Wielu cię zna, wielu się domyśla, ale sam wiesz, że nic nie jest
ważne, istotne, oprócz możliwości realizacji Woli Bożej. Niech nikt nie snuje domysłów kim
on jest, bo chcę użyć go w dziele końca czasów. Użyję głupiego, by zawstydzić mądrych,
użyję słabego, nieuczonego, aby zawstydzić uczonych. On będzie ostatnim z ostatnich i to
on jako ostatni wkroczy do Nieba, po nim już nikt, to on zagasi ostatnie „świeczki”.
Nie lękaj się Żywy Płomieniu, bo wiesz kto to jest i trudno jest ci uwierzyć w to co niemożliwe.
Ucz się od najlepszych, wszystko jest przecież kwestią wiary. Ty także możesz chodzić po wodzie,
choć lekki nie jesteś. Jedynie uwierz i nie wątp, jak uczynił to św. Piotr Apostoł. Pozwól porwać się
Duchowi Świętemu, on poprowadzi cię do końca, o ile nie będziesz Mu przeszkadzać. Uzdrowię cię
z wielu twoich dolegliwości, lecz ty czuwaj, by nie upaść, by nie zwiódł cię szatan. Nie słuchaj za
wiele wiadomości ze świata, aby zły impuls nie ściągnął cię w dół. Panuj nad swoimi emocjami, bo
jeszcze one tobą zbyt mocno targają.
Kochane dzieci światłości, tak bardzo spragniony jestem waszej miłości i czułości. Pragnę, aby
każde chciało pełnić wolę Bożą do końca, do bólu. Ból minie, a w was pozostanie radość z pełnienia
Woli Bożej. Kocham was bardzo niezmiernie, przytulam was z czułością i miłością do Mojego Ojcowskiego Serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w Imię Ojca † i Syna † i Ducha
Świętego. † Amen. †††
Nieustannie ufajcie Mi bezgranicznie! Nie lękajcie się! Pozwólcie Mi działać wewnątrz waszych
serc i dusz. Czy mogę jeszcze na was liczyć, na wasze posłuszeństwo i lojalność? Czy uwierzycie
Słowu Ojca Niebieskiego? Czy na tyle uwierzycie Bożemu Słowu, aby wypełnić Bożą, a nie swoją
wolę? Co jeszcze mam uczynić, abyście pozwolili się zbawić? Czekam na waszą miłość i zgodę z
utęsknieniem!!! Mimo wszystko bardzo mocno was kocham.
Bóg Ojciec.

IDĄ NOWE CZASY
Brak zrozumienia i oddźwięku Polaków na ostatnie Orędzia można nazwać zamuleniem
mózgowym. Otrzymaliśmy od Chrystusa, Boga Ojca listopadowe Orędzie i nikt szczególnie
z Armii Krzyża nie kojarzy z czym ono się wiąże. Na przestrzeni ostatnich lat nie było
ważniejszego przesłania, co do zmian, które nadchodzą nie tylko do mieszkańców Ziemi,
ale do wielu cywilizacji, które żyją w naszym świecie o elipsoidzie 800 milionów lat świetlnych.
Co niosą te przesłania w wydarzeniach, które nastąpią w najbliższych wiosennych miesiącach nadchodzącego roku? Ziemia przechodzi pod dominację innej cywilizacji, która
przyniesie nam nowe technologie, nowe energie, nowe budownictwo, nowe życie bez procesu śmierci. Czyż nie mówią o tym od lat poprzednie objawienia z Irlandii, które są kontynuacją przesłań św. siostry Faustyny oraz przekazy Żywego Płomienia i wiele innych
przepowiedni.
Rozważmy głębię tego ostatniego Orędzia, które mówi m.in., że następnym Papieżem
po Franciszku będzie Papież Polak o imieniu Piotr.
Z Orędzia: Odnowię Mój Kościół, posługując się wami, Polakami. Do tej pory było dwóch
Polaków na czele Kościoła. W niedługim czasie dam Kościołowi trzeciego Polaka. Pomoże
on Mi prawdziwie odnowić Kościół, który stanie się czysty i święty, świętością swoich
członków. Ten, który tego dokona już wie, że to będzie on. Obecnie jest człowiekiem świeckim
i żonatym. Będzie on Moim ostatnim następcą a przybierze imię Piotr. Módlcie się w jego intencji, aby podołał zadaniu, które go czeka i nie poddał się mocy złego ducha.
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Potwierdza się to z przesłaniem o papieżach, św. Malachiasza, który wymienia i nadaje
przydomki wszystkim papieżom. Ostatniego Papieża wymienia nadając mu imię: Piotr Rzymianin.
Potwierdza to przesłanie prorokini Gabrieli z Życia Universalnego, w Księdze “To jest
Moje Słowo Alfa i Omega”, strona 740. w słowach: I jeden usiądzie na Moim tronie, a będzie
on mężem prawdy i dobroci, i napełniony będzie miłością i mądrością bardziej niż wszyscy
inni i będzie prowadzić Moją gminę przez czterokrotną dwunastkę. I przez siedemdziesięciu
dwóch, jak za dawnych czasów. Będzie on nauczać jedynie, co jest Prawdą.

Potwierdzają się te przesłania ze słowami Jezusa Chrystusa z Ewangelii, które mówią:
“Ostatni będą pierwszymi a pierwsi ostatnimi”. Mowa tu o św. Piotrze (pierwszym papieżu) a
raczej jego reinkarnacji, która przychodzi objąć patronat nad Kościołem Chrześcijańskim na
Ziemi, na którą spływa wymodlone od dwu tysięcy lat w modlitwie “Ojcze Nasz … “ –
Królestwo Boże.
Orędzie mówi, że Stolica Piotrowa będzie przeniesiona do Polski, gdyż Rzym legnie w
gruzach. A więc wydarzenia te poprzedzą wielkie kataklizmy, - poruszenia żywiołów, o których

mówią przekazy Boga Ojca o dniach Gniewu Bożego.
Skanujemy umysłem przepowiednie i zadajemy sobie pytanie – do jakiego miasta
zostanie przeniesiona Stolica Piotrowa w Polsce?
Przypomnijmy sobie Objawienia w Oławie w latach osiemdziesiątych, w których Matka
Boża mówi: “Stanie tu Kaplica Bożego Pokoju, jakiej świat nie widział. Oława będzie podnóżkiem Nieba”. Świat nie ogranicza się do naszej planety Ziemi, ale do dziesiątek cywilizacji
o wyższej technice i rozwoju, które żyją w innych konstelacjach, kosmosach naszego Świata.
Oczywiście Kościół i Hierarchowie w osobie kard. Gulbinowicza skrytykowali objawienia
Oławskie z komentarzem, że są od diabła. Ale czy może być od diabła przesłanie Matki Bożej
do wiernych, aby nie pozwolili kapłanom na rozdawanie Komunii na stojąco i na rękę. Skoro
to przesłanie było od diabła, to znaczy, że diabeł już się nawrócił, gdyż klękanie przy Komunii
jest zadeklarowaniem poddaństwa Chrystusowi a oni od tego odwodzą. Nakłaniają nas nadal
abyśmy deklarowali swoje poddaństwo “czarnej madonnie”, chociaż Pismo święte w
Apokalipsie św. Jana, wyraźnie przestrzega:, że bestia wlała się w obraz który ma ranę ciętą
od miecza. Nie ma na świecie drugiego takiego obrazu z raną od miecza, który promieniuje
czarną szatańską energią blokującą i zamulającą neurony mózgowe.
Rozważając Orędzie listopadowe dowiadujemy się, że ziemianie produkować będą pojazdy nowej generacji, którymi będą w stanie pokonać w ciągu roku milionów kilometrów.
Z Orędzia: Pragnę, abyś zaczął pełne swoje działanie, wtedy, jak przetoczy się przez całą ziemię
potężna fala zniszczeń. W tym czasie dość szybko ruszy produkcja pojazdów nowej generacji i to nimi
będziesz się przemieszczał ze względu na obszar, który będziesz musiał pokonać. W ciągu jednego
roku przebędziesz ponad dziesięć milionów kilometrów.

Brzmi to bajecznie, ale gdy zaczniemy te rzeczy rozważać dogłębnie, sami stwierdzimy,
że przez Krzyż Energetyczny już mamy możność czerpać energię duchową z cywilizacji,
która oddalona jest od Ziemi o 600-700 milionów lat świetlnych i programować tą energią
naszą żywność, napoje, lekarstwa, które to wzmacniają swoją energetyką nasze ciała astralne a one przechodzić będą w rozrzedzoną gęstość nie podlegającą procesom śmierci.
Czyż nie wspomina o tym Chrystus, że “materia zaklęta jest duchowością, czekającą na swoje
wyzwolenie”. Ten okres następuje teraz na naszych oczach.
Kończy się rabowanie Ziemi z jej złóż energetycznych, jakim jest węgiel, ropa, gaz - a
które to surowce stanowiły o dobrobycie narodowym państw, które je posiadały. Z przekazów
dowiadujemy się, że cywilizacja, która obejmuje dominację nad Ziemią, potrafi kroplę wody
napełnić energią, która zapewnia napędzanie silnika o mocy 100KM, przez okres kilku lat.
Czyż nie wspomina o tym Księga Urantii?
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Dotychczas wszelkie pomysły, wszelką idącą w różnych kierunkach twórczość uważaliśmy za swoje ludzkie osiągnięcia i nagradzaliśmy wynalazców nagrodami nie znając prawdy,
że mózg jest tylko aparatem, odbierającym myślokształty z innego rozrzedzonego wymiaru,
niewidzialnego dla naszych oczu a który nas programuje według swego demonicznego systemu. Celem jest zawsze nieśmiertelna dusza ludzka i jej przeciąganie na wieczne potępienie
lub zbawienie.
Zastanówmy się, czy dobra tego materialnego świata, które zdobywamy: władza, pieniądze zapewnią nam życie wieczne w zachwycie i dobrobycie? A przecież powołani
jesteśmy do samej boskości. Wg Pisma Św. jesteśmy “plemieniem wybranym, obdarzonym
królewskim kapłaństwem”. Do nas ziemian należeć będzie ewangelizacja innych cywilizacji,
zamieszkujących nasz maleńki świat o elipsoidzie 800 milionów lat świetlnych. Piszemy maleńki, gdyż z Pism wybranych dowiadujemy się, że Jezus Chrystus jest stworzycielem 10
milionów innych światów, zapewne większych i doskonalszych od naszego świata, w których
nie było buntu Aniołów. A to oni w naszym świecie wiodą prym, kodując i programując naszą
wolną wolę, która skłania się bardziej do robienia złego niż dobrego.
A wszystko ma początek w naszej głowie, w naszych myślach i modlitwach, które
uważamy za swoje pomysły. Niestety - większość myślokształtów przysyłana jest od zbuntowanych aniołów, istot demonicznych, dusz błądzących naszych zmarłych, którzy są pod
hipnozą i dominacją diabelsko-demoniczną i zwodzą nas na pokuszenie. …”Albowiem nie
czynię dobrego, którego chcę, ale zło którego nie chcę”.
Nasze odmawiane Zdrowaśki w trybie rozkazującym; …”módl się za nami teraz i w godzinę śmierci” ! - kodują śmierć ciała - Z przekazów niebiańskich wiemy, że śmierć będzie zniszczona jako zło tego świata. Wszelkie obrazy, podobizny JP-II, “czarnej madonny”, są
przekaźnikami energetycznymi naszych modlitw, które zasilają energetykę bardziej świata
demonicznego jak niebiańskiego. Zastanówmy się jaką wartość ma modlitwa deklarująca
podległość “czarnej madonnie”, czy modlitwy o - godzinę śmierci. Czy Bóg Ojciec niebiański
jest Bogiem śmierci, czy życia? Zwróćmy uwagę czym nas błogosławi nasze duchowieństwo
w kościołach - Bogiem Wszechmogącym - który daje choroby i śmierć na nasze życzenie.
Kierujmy nasze modlitwy do Boga Ojca, który jest w Niebie - natura Istot niebiańskich nie
może czynić żadnego zła, ani w świecie astralnym, ani w naszym - materialnym.
Nadszedł ostatni czas, w którym powinniśmy się zastanowić co jest naszym celem, zagłębić się w te przekazy, orędzia, literaturę duchową, w których Chrystus poucza, jak oczyścić
swoją duszę, jak wyeliminować destrukcyjne zapromieniowania w naszych mieszkaniach,
osiedlach, czym regenerować swoje DNA, aby udoskonalić nasze ciało fizyczne, nad którym
choroby i śmierć będą traciły swoją moc.
Szczególnie ten apel skierowany jest do Polaków, do członków Armii Krzyża, gdyż otrzymaliśmy indywidualnie Krzyże Energetyczne z numerologią Kościoła Wspomagającego, z
Energią Miłosierdzia - kroplą Łez Matki Bożej spływającą z Jej ikony. Właśnie przez Krzyż
drogą myślokształtów przekazywane nam będą nowe technologie, nowe energie, aby obecny
chaos przekształcić w Królestwo Boże na Ziemi. Wg Objawień i setek przepowiedni właśnie
Polacy staną się narodem, który otworzy furtkę na wielkość i potęgę świata, który zbudowany
jest na fundamencie Krzyża Energetycznego. Tam każdy z czterechset krzyżyków ma swoją
inną wartość energetyczną: (znikanie-pojawianie, zamiana materii w energię, itp.). Traktujmy
noszone przez nas Krzyże Miłości jak telefon komórkowy, prowadząc myślą dialogi z naszymi
przewodnikami duchowymi. Gdy przetarte będą i poszerzone kanały kontaktowe, uaktywni
się czas przepowiadany przez proroków, że nawet “sny nauczać nas będą”.
Z prośbą o rozpowszechnianie tych orędzi
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