WAŁĘSA - CZARNY PRZYWÓDCA
Konia z rzędem, kto temu zaprzeczy.

Niewielu zdaje sobie sprawę, na jakiej zasadzie działają siły ciemności. Na
jakiej zasadzie jesteśmy programowani przez ciemne byty światów demonicznych.
Polska, kierowana przez żydokomunę pragnęła wyzwolić się spod tego
panowania, a niebagatelną rolę odegrali w tym właśnie Żydzi.
Czy Wałęsa jest tym Wałęsą, którego życiorys widnieje w Wolnej Encyklopedii? Przeglądając literaturę Solidarnościową w książce B. Tejkowskiego pt.
“Walka z żydo-masonami o Wiarę i Polskę”, czytamy słowa pułkownika Wojska
Polskiego: …widziałem akta Wałęsy, zebrane przez nasz wywiad wojskowy.
Ojcem Wałęsy był niemiecki Żyd Kohne, służący w wojsku niemieckim.
Bronił w 1945r. Gdyni przed nacierającą armią radziecką. Wraz ze swym oddziałem zdążył wycofać się drogą
morską na zachód Niemiec i tam poddał się Amerykanom. Udowodnił swoje ukrywane przed Niemcami żydowskie pochodzenie i został zabrany do USA. Tam umarł w dostatku. Wałęsę wychowywał brat/kuzyn) ojca,
który pozostał w Polsce.
Właśnie taki Wałęsa był dobry dla żydowsko-amerykańskiego kierownictwa, ale mogły być trudności w przekonaniu
do niego ogółu Polaków. Wałęsa był przedstawiany przez propagandę jako przeciętny Polak reprezentujący najszerszy
ogół rodaków. Wyobrażnany jako ciężko prześladowany, prosty robotnik najlepiej rozumiejący i reprezentujący interesy
prostych ludzi pracy, których nie zawiedzie, gdyż sam się spośród nich wywodzi. Ukazywany jako pogromca komunizmu i wybawiciel Narodu a jednocześnie skromny i biedny człowiek, żyjący w trudzie i nędzy, dochodzący do wszystkiego własnym wysiłkiem. Charakteryzowany jako bogobojny Polak - katolik nie rozstający się z wizerunkiem czarnej
madonny, której zawdzięczał, jak dobrze jej dzieckiem być, zawsze w otoczeniu księży, czcicieli papieża i czarnej
madonny, nieustannie przyjmujący komunię, a więc bez grzechu i uczciwy, popierany i błogosławiony przez prymasa
i papieża, a więc godny najwyższego zaufania, dobrze widziany na Zachodzie, laureat Nagrody Nobla. Popierany
przez “preżydenta” USA, a więc gwarantujący bezinteresowną pomoc dla Polski i dobrobyt. Najskuteczniej przekonał
Polaków katolicyzm Wałęsy oraz poparcie papieża i episkopatu, bo jeszcze wtedy powszechnie uważano, że to najlepszy dowód polskości i moralności. Poparcie papieża decydowało o wszystkim. Dlatego Wałęsę fotografowano z papieżem i te zdjęcia w formie plakatu rozpowszechniano w całej Polsce.
Tak przedstawiany Wałęsa jako przywódca uwiarygadniał całe zastępy żydowsko-komunistyczno-solidarnościowych szumowin. Najpierw Wałęsa fotografował się z papieżem, a teraz wystarczyło sfotografować się z Wałęsą i
rozpowszechnić to zdjęcie w formie plakatu wyborczego, by być wybranym do Sejmu lub Senatu, nawet gdy - jak
Geremek - było się oficerem UB. Mówiło się wtedy: ,,…nawet krowa zostałaby wybrana do Sejmu, gdyby sfotografowała się z Wałęsą".
Ale co za tym naprawdę stoi? Dziś wiemy już dużo więcej i nie ulega najmniejszych wątpliwości, że jesteśmy programowani przez świat ducha. Bo jak tłumaczyć można zaprogramowany wybuch budynków w Nowym Yorku, na
dwudziestodolarowych banknotach, które wydrukowane były kilkanaście lat przed tym faktem??
(Zdjęcia i opis w książce “Programowani na śmierć” - Zbigniewa Kozłowskiego).
Jak można wytłumaczyć zaprogramowanie “Preżydentów” USA już na sto lat do przodu.
Oto dowody na niektóre zaprogramowane FAKTY przez “Siły Ciemności”.
Abraham Lincoln wybrany został do Kongresu w 1846 roku.
John F. Kennedy wybrany został do Kongresu w 1946 roku.
Abraham Lincoln wybrany został na prezydenta w 1860 roku.
John F. Kennedy wybrany został na prezydenta w 1960 roku.
Obaj prezydenci zajmowali się szczególnie prawami człowieka.
Obie żony prezydentów straciły dziecko mieszkając w Białym Domu.
Obaj prezydenci zostali zastrzeleni w piątek.
Obaj prezydenci zginęli od strzału w głowę.
Sekretarka Lincolna nazywała się Kennedy.
Sekretarka Kenedy’ego nazywała się Lincoln.
Obu prezydentów doprowadzili do władzy południowcy o nazwisku Johnson.
Andrew Johnson, który pomagał Lincolnowi w kampanii wyborczej urodził się w 1808 roku.
Lyndon Johson, który pomagał Kenedy’emu w kampanii wyborczej urodził się w 1908 roku.
Obu prezydentów zamordowali południowcy.

John Wilkes Booth, który zamordował Lincolna urodził się w 1839r.
Le Harrey Oswald, który zamordował Kenedy’ego urodził się w 1939r.
Lee Harrey Oswald, i John Wilkes Booth zamordowani zostali jeszcze przed ich rozprawą. Obaj mordercy używali
nazwiska składającego się z trzech członów. Całe nazwisko składają się z piętnastu liter.
Lincoln został zastrzelony w teatrze im. “Forda”.
Kennedy został zastrzelony w aucie marki “Lincoln”.
Lincoln został zastrzelony w teatrze, morderca zbiegł i schował się w magazynie.
Kennedy został zastrzelony z pobliskiego magazynu, morderca zbiegł i schował się w teatrze.
Lincoln był na tydzień przed jego zastrzeleniem w Monroe, Maryland.
Kennedy był na tydzień przed jego zastrzeleniem u Marylin Monroe.
Czy to także zbieg okoliczności? Czy można nazwać przypadkowym zbiegiem okoliczności to, co ma znamiona systematyczności?? Czy nie odgrywa tu roli promieniowanie symboliki astralnej na nasze umysły i podświadomość, podobnie jak kataklizm w Nowym Yorku. Na kilka lat przed tym wydarzeniem Ameryka wymieniła swoje banknoty dolarowe
na nowsze z zakodowanym wybuchem 11 września 2001.
Gdy złożymy tę 20-dolarówkę w samolot ujrzymy dokładnie to, co zostało zaprogramowane i się wydarzyło kilka lat
później. Po jednej stronie jawi nam się obraz wybuchu wieżowców, po drugiej jej stronie wybuch w Pentagonie.
Potrójny przypadek zakodowania daty na 20 $ banknocie.
11 + 9 = 20 $; Jednastego września zakodowane w numerologii = 20$.
Kim jest “czarna madonna”, której powierzył się Wałęsa i był przez nią dokładnie prowdzony i programowany?
Znaczek czarnej madonny w klapie, odziaływał hipnotycznie na osobowości, z którymi Wałęsa się spotykał, a
którego programowała “czarna madonna’, której to powierzył się już w przeszłości.
Świat ducha podzielony jest na siły pozytywne i siły negatywne, co odzwierciedla się szczególnie w numerologii.
Szóstki to promieniowanie diabelskie. Biblia określa 6 jako liczbę człowieka. W+A+Ł+Ę+S+A = 6 liter.
13-tka to cyfra astralna - demoniczna. Szczególnie w USA ludzie przykładają do tych rzeczy duże znaczenie. Nie
znajdziemy numeru domu, piętra w budynkach, czy apartamentu w hotelach z numerem trzynastym, gdyż uważany
jest za numer pechowy. A co mówi na ten temat Biblia?
Właśnie pod numerem XIII Apokalipsy św. Jana widnieje wyjaśnienie, kim jest “czarna madonna’, której nazewnictwo
jest na trzynaście liter, a kolor ten zawsze zaliczany jest do piekielnego. W niedawnych czasach wszelkie siły diabelskie
nazywane były czarcimi, lub czarnymi. Ten kolor promieniuje najniższą częstotliwością drgań na sekundę. Stąd też i
rak czerniak, jest nieuleczalny.
Kim jest “czarna madonna”, mówi nam Apokalipsa św. Jana (13), w słowach; Bestia wlała się w obraz,
który ma ranę ciętą od miecza. W to szatańskie promieniowanie wciągnięty został przede wszystkim Wałęsa i
jego żydowscy zwolennicy, czciciele czarnej madonny, którzy zadeklarowali swoje poddaństwo siłom ciemności. Szczególnie w śpiewanej pieśni kościelnej “czarna madonno, jak dobrze twym dzieckiem być!” To szatańskie
poddaństwo siłom ciemności pozostaje w narodzie do dnia dzisiejszego. I od czasu śpiewania tej pieśni, Polska jest
rozprzedawana, skrumpowana. Gdy żyd dorwie się do koryta, nachapie się do woli, zadłuży Naród na ile się da, i robi
miejsce swoim pobratyńcom dopuszczając ich do władzy. A pojawiła się szansa jak z tego się wyzwolić!
Tu także przychodzi nam z pomocą świat duchów jasnych. Z przekazów niebiańskich dowiadujemy się, że kasację
tego dotychczasowgo astralnego zakodowania, niweluje “Boska Pieczęć”, a więc krótka modlitwa i zaprogramowanie
się prawidłowym (nie wykoślawionym krzyżem) na swoim ciele.
Krzyż jest największym odpromiennikiem, przekaźnikiem duchowych energii. Doskonalszego w przyrodzie nie
ma. Każde z jego czterech ramion, podległe jest; jednej stronie świata, jednemu zwierzęciu Apokalipsy, jednemu Ewangeliście, jednemu żywiołowi, które szczególnie w tych czasach sieją destrukcję i zniszczenie. Poprzez profanację
Krzyża nieświadomie uruchamiamy energetykę żywiołów Ziemi, Ognia, Wody i Powietrza. Boską Pieczęć, jak i wiele
przekazów świata niebiańskiego, odnośnie czasów Apokalipsy, które przeżywamy, można ściągnąć z internetu:
www./ostrzezenie.net/wordpress/.lub: www.powrotdonatury.net.pl
Istnieją przepowiednie odnośnie przyszłości Polski, że będzie Ona od morza do morza. Potwierdzają to także
obecne objawienia. Wszyscy spodziewaliśmy się, że Wałęsa rozpoczął ten marsz wyzwalający nas spod sił ciemności,
spod buta żydo-komuny. Niestety, okazało się, że żydostwo, do których Chrystus powiedział: … wy z ojca diabła jesteście ” nie wyzwoli nas z diabelskich okowów i Wielkiego Ucisku żydowskiego. Czyż nie musimy zwracać baczniejszej
uwagi na pochodzenie i podległość naszych przywódców politycznych jak i duchowych. Gdyż jak z obserwacji wynika,
duchowieństwo zamiast prowdzić nas do Nieba, programuje nas na dalsze poddaństwo czarnej madonnie. Najwyższy
czas, aby PRAWDA z Apokalipsy (św. Jana. XIII) otworzyła oczy i nam, którzy się sami programujemy i duchowieństwu,
które nas do tego poddaństwa nakłania.

