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„Co było a nie jest, nie pisze się w rejestr. 
To co było liczy się tylko wtedy, 

kiedy urządza to co jest.”

Roman Bratny

„Kto kontroluje przeszłość, ten ma władzę nad przyszłością.”

George Orwell „Rok 1984”

„Naród, który nie zna swojej przeszłości, nie ma przyszłości.”

Łomonosow

„Można zatrzymać armię, ale nie ideę, której czas nadszedł”

Wiktor Hugo
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Świadectwa Narodu Wybranego

Przez wiele lat nie wiedziałam, co myśleć o sprawach związanych z przepowiedniami i pro-
roctwami mówiącymi o Polsce i Polakach, jako narodzie wybranym do szczególnej roli, jaką jest 
duchowe przewodnictwo w rozwoju ludzkości. O proroctwach, które mówiły, że: z Polski wyjdzie 
iskra i światło, z którego czerpać będą wszystkie narody, Polska ponownie stanie się potęgą jak 
za Bolesława Chrobrego, inne narody będą uczyły się polskiego języka, ludzie będą do nas przyby-
wali z odległych stron, aby u nas zamieszkać. 

Myślałam, że jeśli kiedykolwiek coś takiego miałoby się wydarzyć, jest to tak odlegle w czasie, 
że z całą pewnością tego nie doczekam, gdyż nic nie wskazuje, aby tak było obecnie. Jak się okaza-
ło, a o czym piszę w dalszej części książki, Polacy oraz Rusini nadają się do tej roli z uwagi na to, 
kim byli nasi przodkowie kilkadziesiąt tysięcy lat temu.

W Internecie natknęłam się na film „Przepowiednie dla Polski – Polacy Narodem Wybranym”, 
na proroctwa dotyczące Polski, z których największe wrażenie na mnie zrobiło proroctwo mistycz-
ki polskiej z lat 30 tych XX wieku – Rozalii Celakówny. Obecnie posiadam umiejętność prawidło-
wej oceny, czy to, co mówiła, było prawdą. Otrzymałam odpowiedź, że było tak jak mówiła Rozalia 
Celakówna. W tym miejscu należy zacytować to, co zostało odnotowane.

Przed II wojną światową Pan Jezus Król przez Rozalię ostrzegał, że Polska może zostać 
uratowana: 

„Jest  jednak  ratunek  dla  Polski,  jeśli  mnie  uzna  swym  Królem  i  Panem  w  zupełności  przez 
Intronizację nie  tylko w poszczególnych  częściach  kraju,  ale  całym państwie  z  rządem na  czele” 
Pierwszego dnia kwietnia 1939 roku, a więc na pięć miesięcy przed wybuchem wojny, czcigodna 
Rozalia usłyszała:  „Powiedz,  dziecko  ojcu,  by  napisał  do  Prymasa Polski  przez Ojca Generała, 
by wszystko uczynił dla przyspieszenia  Intronizacji.  Jasna Góra  jest  stolicą Maryi. Przez Maryję 
przyszedł Syn Boży, by zbawić świat, i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie przez Intronizację. 
Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie przedmurzem chrześcijaństwa: silna i potężna, o którą się 
rozbiją wszelkie ataki nieprzyjacielskie”. 

Episkopat wiedział o tym ostrzeżeniu, mimo to jednak do Intronizacji nie doszło. Za to odrzu-
cenie Boga i Króla, Polska zapłaciła II wojną światową i została najbardziej zniszczona. Tak Bóg 
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ostrzegał przed II wojną światową. Zarówno S.B. Rozalia Celakówna, jak i św. Siostra Faustyna, 
miały tuż przed wojną wizję zniszczenia Warszawy. Odpowiedzialność za ignorowanie ostrzeżeń 
ponoszą ówczesne władze; zarówno świecka jak i duchowna. W dniu ataku Niemców na Polskę Pan 
Jezus powiedział:

„Ludzie  mnie  nie  zrozumieli,  przeto  przemawiam  do  ich  twardych  serc  kulami  i  bombami, 
a  to dlatego,  że  ich miłuję.  I  to  jest wszystko z miłości, bo  jest wiele dusz  takich, które przez akt 
doskonały żalu znajdą przebaczenie… 
Do końca strasznego roku czcigodna Rozalia Celakówna napisała:

Popatrz, dziecko, jaką straszną zniewagę i ból zadają Mi grzechy nieczyste, morderstwa (dzie-
ci)  i  straszna nienawiść,  która nie wie,  co  to  jest  ukarać niewdzięczny naród,  który  się  nie  chce 
nawrócić.”

Rozalia Celakówna otrzymała także wizję trzeciej wojny światowej i straszliwego kataklizmu:
„Moje dziecko! Za grzechy i zbrodnie (wymieniając zabójstwa i rozpustę), popełnione przez ludz-

kość na całym świecie, ześle Pan Bóg straszną karę. Sprawiedliwość Boża nie może dłużej znieść tych 
występków. Ostoją się tylko te państwa, w których Będzie Chrystus królował. Jeżeli chcecie ratować 
świat, trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach 
i narodach na całym świecie. Tu jedynie jest ratunek.(…) Pamiętaj, dziecko, by sprawa tak ważna nie 
była przeoczona i nie poszła w zapomnienie… Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona.(…)”

„Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za króla, w całym tego słowa znaczeniu; jeżeli się 
podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego Miłości. Inaczej moje dziecko, nie ostoi się.

Oświadczam  ci  to,  Moje  dziecko,  jeszcze  raz,  że  tylko  te  państwa  nie  zginą,  które  oddane 
Jezusowemu  Sercu  przez  Intronizację,  którego  uznają  swym Królem  i  Panem. Przyjdzie  straszna 
katastrofa na Świat – mówił – jak zaraz zobaczysz. W tej chwili powstał straszny huk.(…) Widziałam 
zniszczone Niemcy i inne zachodnie państwa Europy.”

Z przerażeniem uciekłam do tej osoby. Pytam: – Czy to koniec świata? Otrzymuje odpowiedź: 
To nie  jest  koniec  świata  ani  piekło,  tylko  straszna wojna,  która ma dopełnić  dzieła  zniszczenia. 
Granice  Polski  były  nienaruszone:  Polska  ocalała.  Ta  osoba  nieznana  mówi  jeszcze  do  mnie: 
– Państwa oddane pod panowanie Chrystusa i jego Boskiemu Sercu dojdą do szczytu potęgi i będzie 
jedna owczarnia i jeden pasterz.(…)”

Wszyscy zgodnie dla nas wieszczą przewodnią rolę w nawróceniu i odrodzeniu narodów. Gdyby 
to byli tylko Polacy, można byłoby stwierdzić, że to snobizm, jednak wskazują na nas wieszcze 
i prorocy z całego świata.

Nasuwa się bardzo ważne pytanie: Czym Polacy zasłużyli sobie na takie wyróżnienie, gdy około 
80 lat temu Rozalia Celakówna otrzymała przekaz, lub czym jesteśmy znamienni obecnie, że mo-
glibyśmy jeszcze nadawać się do spełniania roli przewodniej w duchowym odrodzeniu dla innych 
narodów w niedalekiej przyszłości i kto to miałby robić?. Czy po 75 latach proroctwo to jest nadal 
aktualne? Żeby to ustalić należy z wnikliwością przyjrzeć się wadom i zaletom naszych rodaków, 
zarówno w Polsce jak i przebywających na uchodźctwie, a także na emigracji. Ponadto należy 
pamiętać o Polakach żyjących na terenach będących jeszcze pod tymczasową okupacją. Gdy opi-
szę to, czego się dowiedziałam, co zauważyłam i ustaliłam, dla wielu z nas nie będzie przyjemne, 
gdy dowiedzą się, w jakim kłamstwie żyją.

„Żyjemy dzięki milczącemu porozumieniu, żeby sobie nie mówić prawdy. Żyjemy więc obłudą” 
Elia Kazan 

Ta książka będzie znamienna tym, że zostanie w niej obalonych wiele mitów na wiele spraw daw-
nych i obecnych, co jednak jest konieczne do wyciągnięcia prawidłowych wniosków, co do naszego 
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obecnego statusu. Książka nie będzie miała nic wspólnego z obecną poprawnością polityczną. Ktoś 
mądry powiedział: „Za prawdę tylko głupcy się gniewają”.

Obecnie jak wielu z nas zauważyło – Polska to kraj bezprawia. Z czego to wynika? Ustaliłam 
to na podstawie doświadczeń mojej rodziny, moich i wielu Polaków, których historie przedstawiane 
są w książkach, filmach, Internecie i programach takich jak „Państwo w Państwie”, aferach oraz 
zachowań i sposobu bycia polskich parlamentarzystów, czy też uważnej obserwacji zachowania 
polskiego społeczeństwa na wiecach, demonstracjach, marszach i stadionach.
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Skostniały system

Od kilkudziesięciu lat wmawia się Polakom, że w Polsce nastąpiła zmiana ustroju z komuni-
stycznego na demokratyczny. W filmie „Dom” jest taka wypowiedź Henia do mamusi: „Idź po-
modlić się. O co? – pyta mamusia. Najlepiej za szczęśliwy koniec socjalizmu”. Szczęśliwy koniec 
socjalizmu mamy już za sobą, ale obecny system i sytuacja na świecie wymaga kolejnych modlitw, 
co bardziej świadomej części polskiego społeczeństwa. Ci nieliczni wiedzą, o co i do kogo się mo-
dlić, gdyż także i tym razem tylko i wyłącznie dzięki kolejnej pomocy i interwencji z nieba możemy 
ostać się, jako naród. Zajadłość i pazerność naszych „sprzymierzeńców” i zdrajców, w tępieniu na-
szego narodu osiągnęła takie rozmiary, że należałoby nie wstawać z klęczek by prosić o interwencję 
w naszej sprawie do Nieba.

Należy przyjrzeć się naszej demokracji w taki sposób, aby wyciągnięte wnioski przyczyniły się 
do zmian, zmian na lepsze a nie na gorsze. Nasza obecna polska demokracja to demokracja tylko 
z nazwy, która z prawdziwą demokracją niewiele ma wspólnego. Wielu twierdzi, że jest to demo-
kracja udawana, moim zdaniem jest to fałszywa – komunistyczna demokracja. 

Po drugiej wojnie światowej władzę w Polsce objęli komuniści. Komuniści jak wiemy wywo-
dzili i wywodzą się z niskiej warstwy społecznej z klasy robotniczej. Robotnicy swój rodowód 
z kolei wywiedli bardziej z czeladzi i parobków. Ci ostatni pracowali u chłopów nazwanych ku-
łakami, posiadających ziemię. Parobcy i czeladź nie posiadali żadnej własności, mieszkali na wsi, 
w czworakach, albo w izbach czeladnych, które też nie były ich własnością. W rozwijających się 
miastach w fabrykach brakowało rąk do pracy. Udawali się oni za pracą do miast i najmowali jako 
siła najemno niewolnicza za nędzne wynagrodzenie. Ich przodkowie i oni sami także, nie potrafili 
czytać ani pisać. Rodowód swój wywodzili ze stanu nikczemnego, jak wyraził się o nich pułkownik 
Wołodyjowski w powieści Henryka Sienkiewicza. Godne zachowanie kogoś ze stanu nikczemnego 
wprawiało w zdumienie Wołodyjowskiego.

Gdy w Państwie Polskim robotnicy w miastach zaczęli się coraz bardziej rozmnażać, będąc pod 
wpływem komunistów ze wschodu i tych, którzy komunizm wymyślili, zaczęło się także instalo-
wanie komunizmu. Społeczeństwo podzieliło się na przeciwstawne, wrogo do siebie nastawione 
grupy. Komuniści jednoczyli się i wstępowali do swych partii, a ich przeciwnicy zeszli do „pod-
ziemia”. Polska arystokracja, szlachta i ludzie na poziomie nie słynęli z nienawiści do niższych 
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warstw społecznych i nie mordowali ich tylko dlatego, że urodzili się w tych niższych warstwach. 
Natomiast komuniści wywodzący się ze stanu nikczemnego, gdy tylko poczuli swą siłę i mając 
silne zaplecze ze wschodu, rozpoczęli swe rządy od mordowania lepszych od siebie, kradzieży 
i przywłaszczania ich majątków, które w ich rękach ulegały dewastacji, wandalizmowi i popadały 
w ruinę. Ta nienawiść rasy, warstwy nikczemnej, z której wywodzą się komuniści nie znikła, tylko 
trwa przecież do dnia dzisiejszego i przejawia się w innej – zmodyfikowanej formie. Komuniści 
spłodzili przecież potomstwo, ich dzieci i wnuki rwą się do władzy i do telewizji, aby zajmować 
zwolnione przez rodziców i dziadków stołki i stanowiska. Po raz pierwszy w dziejach ludzkości 
od końca XX wieku mają taką możliwość.

Do jakich zmian doszło w Państwie Polskim po II Wojnie Światowej, gdy nastały już rządy 
komunistów? Przypomnę słowa Międzynarodówki, które odzwierciedlają ich życiorys i plany, 
co do siebie i całego świata.

Wyklęty powstań, ludu ziemi,  
Powstańcie których dręczy głód!  
Myśl nowa blaski promiennymi  
Dziś wiedzie nas na bój, na trud.  
Przeszłości ślad dłoń nasza zmiata,  
Przed ciosem niechaj tyran drży!  
Ruszymy z posad bryłę świata,  
Dziś – niczym, jutro wszystkim my!

Bój to jest nasz ostatni,  
Krwawy skończy się trud,  
Gdy związek nasz bratni  
Ogarnie ludzki ród

Nie nam wyglądać zmiłowania  
Z wyroków bożych, z carskich praw.  
Z własnego prawa bierz nadania  
I z własnej woli sam się zbaw!  
Niech z kuźni naszej ogień bucha,  
Zanim ostygnie – przekuj stal,  
By łańcuch spadł z wolnego ducha,  
A dom niewoli zniszcz i spal. 

Bój to jest nasz ostatni….

(…) 
Lecz się odmieni krzywda krwawa, 
Gdy równość stworzy nowy ład, 
Bez obowiązków nie ma prawa, 
Dla równych - równy szczęścia świat!

Bój to jest nasz ostatni (…)

(…) 
Dziś lud roboczy wsi i miasta  
W jedności swojej stwarza moc,  
Co się po ziemi wszerz rozrasta,  
Jak świt łamiący wieków noc(…) 

Komunistom najbardziej zależało na tym, aby w Polsce nie było Panów. Często to podkreślali, 
że w Polsce ich już nie ma, że się z nimi policzyli – wymordowali.
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Plany mieli niezwykle ambitne, ale bardzo szybko, dla samych siebie stworzyli system, w któ-
rym nie można było i nadal nie daje się normalnie żyć. Narzekanie ogółu przyjęło takie rozmiary, 
że stało się ono naszą nową cechą narodową. Od wielu lat ich dzieci emigrują za chlebem, tam, do-
kąd uciekali przed nimi Prawdziwi Polacy, którzy na zachodzie są już od dawna ustawieni. Polonia 
w różnych częściach świata liczy sobie ok. 80 milionów i są to ludzie zamożni. Komuniści byli 
przyczyną ich uchodźctwa z państwa polskiego kilkadziesiąt lat temu. Natomiast potomstwo komu-
nistów, które już nie ma żadnych perspektyw na godne życie w Polsce, emigruje do Anglii, Włoch, 
Hiszpanii, bo na to ich jeszcze stać – czyli jednak na Zachód i pracują jak niewolnicy w nieludzkich 
warunkach na plantacjach porów czy innych warzyw. Dziewczyny szukając pracy, często kończą 
w zagranicznych domach publicznych. W XXI wieku w Polsce istnieje handel ludźmi. Chyba moż-
na powiedzieć, że to ich dziadkowie i rodzice zgotowali im taki los. Jeżeli jest skutek, musi istnieć 
przyczyna takiego stanu rzeczy. Można byłoby zaryzykować stwierdzenie, że jest to jakaś forma 
sprawiedliwości dziejowej.

Przejdźmy teraz do tzw. obecnej typowej charakterystyki przeciętnego Polaka, zamieszkującego 
terytorium Polski, którego wizerunek od jakiegoś już czasu jest ukazywany w polskich filmach, 
których to filmów normalny i kulturalny człowiek nie jest w stanie oglądać. Jest to mianowicie 
cham, gbur, prostak, ćpun, pijak i alkoholik lub amator najtańszych trunków, bełkocze bez ładu 
i składu. Kolejne cechy, jakie go charakteryzują, wynikają z emocji, które nim targają: złości, niena-
wiści, zazdrości, mściwości, kłótliwości, wszczynania burd, waśni i awantur pod byle pretekstem, 
perfidii, oszustw, zakłamania, fałszywych zarzutów, dawania fałszywego świadectwa, całkowitego 
braku honoru i godności, a nade wszystko brak uczuć wyższych. Mordercze skłonności, bestial-
stwo, oszustwa, wyzwiska, patologia, korupcja i głupota to następne cechy. Jest to obraz kogoś, 
kogo w skrócie nazywa się Polakiem, a moim zdaniem jest to tylko tubylec, który przebywa na tych 
terenach od setek tysięcy lat i wyewoluował do obecnej postaci. 

„Błąd można traktować jako niezrozumienie, albo jako wypaczenie rzeczywistości. Zło jest nie-
pełnym uświadomieniem sobie rzeczywistości wszechświatowych, albo niedopasowaniem do nich. 
Jednak grzech jest rozmyślnym przeciwstawieniem się Boskiej rzeczywistości – świadomym posta-
nowieniem oponowania postępowi  duchowemu – podczas  gdy nikczemność polega na otwartym 
i trwałym wyzwaniu, rzuconym rozpoznanej rzeczywistości i oznacza taki poziom dezintegracji 
osobowości, który graniczy z kosmicznym obłędem.  Istnienie  błędu wskazuje  na  niedostateczną 
przenikliwość  intelektualną,  zło  na  brak  mądrości,  grzech  na  skrajne  ubóstwo  duchowe;  jednak 
nikczemność oznacza zanikanie kontroli nad osobowością. I kiedy grzech wybiera się wiele razy 
i często się go powtarza, może wejść w nawyk. Notoryczni grzesznicy łatwo mogą się stać nikczem-
nikami – konsekwentnymi buntownikami przeciwko wszechświatowi i wszystkim jego boskim rzeczy-
wistościom. Podczas gdy wszystkie rodzaje grzechu mogą być wybaczone, wątpimy, czy zatwardziały 
nikczemnik może kiedykolwiek żałować za swoje nieprawości, czy też zaakceptować przebaczenie 
za swoje grzechy” 

cyt. Księga Urantii

Dziś Prawdziwych Polaków w Polsce jest niewielu. Aktorzy, którzy odgrywają role przecięt-
nego Polaka, w zasadzie nie mówią, tylko cały czas wrzeszczą, wkurzają się, klną, skaczą sobie 
do gardeł, wydrapują oczy i biją się. Wspólne spożywanie posiłków przy stole nie odbywa się 
w kulturalny sposób – zazwyczaj zaczyna się od zadawania kłopotliwych pytań osobie najbardziej 
głodnej, mającej usta zapchane pokarmem. Wspólny posiłek ledwie się zaczął, kończy się kłótnią, 
awanturą, wrzaskami, następnie ostentacyjnym wstawaniem od stołu po spożyciu kilku zaledwie 
kęsów i opuszczenie pomieszczenia. Są to cechy, które posiadali komuniści, a obecnie ich potom-
stwo przejmuje je po swych rodzicach. Taki sposób bycia telewizja usiłuje narzucić pozostałej 
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części społeczeństwa, oglądającej z braku innych zajęć ten chłam. Są to cechy typowe dla istot sta-
nu nikczemnego, które jeśli co kilka słów bez żadnej potrzeby, nie wtrącają przekleństw, nie byłyby 
w stanie sformułować zdania. Polacy ukazywani w polskich filmach w ostatnich latach, to schamie-
nie i degeneracja rodu ludzkiego w najczystszej postaci. Czy to ma być odwzorowanie zachowań 
Polaków, czy też wzór do naśladowania dla najmłodszego pokolenia?

Nienawiść komunistów do Prawdziwych Polaków, sprowadzała się nie tylko do ich mordowa-
nia, ale dodatkowo, żeby jeszcze bardziej podkreślić, że nie mają z nimi nic wspólnego, zwracając 
się do siebie nie używali formy Pan. Zwracali się do siebie: towarzyszu, obywatelu, w formie mno-
giej – wy – bezosobowo lub też po nazwisku. Chłopi w stosunku do siebie nigdy nie używali formy 
Pan i do tej pory między sobą tego nie robią, W relacjach „towarzyskich” robotnicy komuniści 
nigdy nie używali tej formy, więc nie można mówić, że zaprzestali używania formy Pan. Podobnie 
jest w sektach, gdzie formę Pan, Pani zastąpiono siostro, bracie. W sektach oducza się używania tej 
formy, a komunistów nie trzeba było oduczać, bo oni i ich przodkowie nigdy tego nie robili (sekty 
mogą mieć, więc wiele wspólnego z komunizmem).

Czeladź, parobcy i chłopi musieli używać formy PAN/PANI tylko do stanu wyższego, np. szlach-
ty. Jeżeli w dalszym ciągu w Polsce nazywamy się obywatelami, to niedaleko odeszliśmy od komu-
nizmu, bo od komunizmu nie można odejść przez zmianę nazwy ustroju, gdyż to ten sam gatunek 
obywateli zamieszkuje już nie państwo, tylko kraj. Obecnie Polska to kraj „demokratyczny”, a nie 
państwo demokratyczne. Jedno do drugiego ma się jak dzień do nocy. Jeszcze z uchodźctwa nie 
wrócili do Polski patrioci ze swym potomstwem, będący jednocześnie Prawdziwymi Polakami, 
walczącymi o niepodległość Polski. 

Komuniści tak jak warstwa nikczemników zawsze komuś podlegała i oni zawsze będą dążyli 
do zaprzedania się komuś, kto będzie nimi zarządzał i dawał im wytyczne. Oni nie potrafią żyć 
na własny rachunek i samodzielnie decydować, o jakości swego życia. Są to zdrajcy, którzy nie ro-
zumieją, czym jest niepodległość. Walczą rzekomo o wolność i demokrację, nie rozumiejąc, czym 
jest wolność i demokracja. Oni nie potrafią samodzielnie decydować ani o swym życiu ani o swym 
światopoglądzie. Zawsze ktoś musi nimi zarządzać, wyzyskiwać, okradać i mówić, co mają myśleć. 
Mają trudności ze zrozumieniem tego, co się do nich mówi. W dodatku zaczynają nadużywać słów, 
których znaczenie jest dla nich zupełnie niezrozumiale i obce, t.j. wartości chrześcijańskie, honor. 
Nikomu nie przychodzi do głowy, aby zapytać, co mają na myśli. To jest zrozumiałe tylko dla tych, 
do których te słowa są skierowane. Nie czytają książek, za to bardzo dobrze nadają się na współ-
czesnych niewolników, którzy tym różnią się od niewolników z dawnych czasów, że muszą sami 
się wyżywić i utrzymać. W przypowieściach Salomona 30 rozdział, werset 21-23 napisano: „przed 
trzema rzeczami drży ziemia, owszem, czterech unieść nie może: niewolnika, gdy zostaje królem, 
głupca,  gdy  żyje w  dostatku, wzgardzonej,  gdy  zostaje  żoną,  służącej,  gdy  dziedziczy  po  swojej 
pani,” Dodajmy do tego zestawu armię płatnych trolli, dzieci komunistów, gdy mają możliwość 
anonimowego „wypowiadania” się w Internecie, gdy tylko ktoś coś mądrego i dobrego usiłuje 
zrobić. 

Oblicza się, że już ponad dwa miliony młodych Polaków w ostatnich latach wyemigrowało z na-
szego „wspaniałego demokratycznego” kraju. W ojczyźnie ich zdaniem nie da się żyć, bo nie można 
tak jak kiedyś wszystkiego, co potrzebne po prostu ukraść, lub dostać za wysługiwanie się władzy. 
Ich rodzice doprowadzili swymi rządami do tego, że teraz emigrują i pracują jak parobki, ale w ten 
sposób pozbywamy się potomstwa komunistów. Niedługo wymrą emeryci i renciści, którym skraca 
się życie przez pozbawienie ich darmowej opieki zdrowotnej i lekarstw (tej wspanialej zdobyczy 
socjalizmu) i funduszy, dzięki którym mogliby tę opiekę sobie zapewnić. Potraktowani we właści-
wy sposób za to, do czego się przyczyniali, budując Socjalizm, zwolnią miejsce dla powracających 
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z obczyzny. Możemy dalej żyć w zakłamaniu i wmawiać sobie wzajemnie, że to, o czym napisałam 
nie ma już żadnego znaczenia, że żyjemy w innych czasach, że nie ma już komunistów, bo komu-
nizm się skończył. Komunizm jest – zmienił tylko nazwę – ludzie się nie zmienili. W związku z tym 
czy aby na pewno skończyła się dyktatura proletariatu (chamów)? 

Obecny ustrój, rzekomo demokratyczny to jakieś popłuczyny po komunizmie. Szlachetnie uro-
dzeni, Panowie, według komunistów byli tymi, których należało usunąć. Nie z państwa tylko z kra-
ju, który już wzięli w swoje posiadanie. Mówili o sobie: „Proletariusze wszystkich krajów łączcie 
się”. Państwo komunistyczne to dwie sprzeczności. W państwie rządzą Panowie, ludzie szlachetni, 
bo szlachetnie urodzeni. W kraju komunistycznym rządzą towarzysze, a obywatele muszą być po-
słuszni najgorszym spośród nich, których rzekomo sami spośród siebie wybrali. W komunizmie, 
komuniści wzajemnie oskarżali się o złodziejstwo, co czynią do dnia dzisiejszego. Władza trakto-
wała wszystkich obywateli jak potencjalnych złodziei i nie ma w tym nic dziwnego, bo komuniści 
to przecież złodzieje z założenia. Ograniczeni umysłowo, niezdolni do pracy wymagającej zaan-
gażowania szarych komórek, żeby coś mieć, musieli to dostać lub ukraść. Nie wiem, czy bardziej 
z nikczemności, czy nieudolności stworzyli system pełen absurdów, w którym gnębienie swych 
pobratymców w ich mniemaniu podyktowane było wyższą koniecznością. Doprowadzili swymi 
rządami do tego, że teraz ich dzieci i wnuki mając często wyższe darmowe wykształcenie, sami 
emigrują i pracują – po odebraniu im paszportów – w pocie czoła, w skandalicznych warunkach, 
pilnowani przez zachodnich ekonomów, jak zniewolone pańszczyźniane parobki lub niewolnicy 
na plantacjach. Robią to samo, co ich przodkowie robili u chłopa lub dziedzica. Ja od dawna, zna-
jąc proroctwa, celowo nie uczyłam się angielskiego, bo wiedziałam, że nie zniżyłabym się do nie-
wolniczej pracy na zmywaku, czy zbieraniu truskawek lub sadzeniu porów. Przecież uczyli się 
języków głównie po to, aby wyjechać na Zachód do pracy. Bardzo dobrze, że polska młodzież tak 
skwapliwie uczyła się języków, bo przynajmniej rozumieją polecenia zagranicznych ekonomów. 
Wiedziałam, że nadejdzie taki czas, że to polskiego języka będą się uczyli cudzoziemcy i do nas 
będą przybywali z różnych stron świata, aby mieszkać pośród nas. Jaka to strata czasu, uczyć się 
obcych języków i nigdy tego nie wykorzystać. 

W dawnej Polsce w państwie Panów wszyscy Panowie byli sobie równi. Wybierali spośród 
siebie króla. W kraju obywateli natomiast twierdzono i wmawiano wszystkim kłamstwo, że wszy-
scy obywatele są sobie równi. Ale jak się wkrótce okazało, byli równi i równiejsi, i tak jest nadal, 
ale niebawem to się skończy.

Społeczeństwo polskie obecnie jest skłócone, podzielone, a nienawiść klasowa komunistów, czy-
li nikczemników do ludzi szlachetnych przybrała inne formy. Pojawiają się coraz to nowe partie, ale 
która by nie „wygrała” wyborów, zawsze okazuje się, że to kolejni zdrajcy, złodzieje, kłamcy i oszu-
ści wywodzący się z najniższej warstwy społecznej, nie tylko polskiej. Pozmieniali sobie nazwiska, 
aby na pierwszy rzut oka nie było oczywiste, że wywodzą się z plebsu, lub z innej grupy etnicznej. 
Dla niepoznaki oficjalnie nie zwracają się już do siebie towarzyszu, tylko bezprawnie używają formy 
Pan – choć ten zwrot pasuje do nich jak świni złoty kolczyk. Gdy w filmie „Dom” Talar studiujący 
na Politechnice, przyszedł na egzamin, profesor pochodzący z dawnej elity, za światopogląd postawił 
mu 2, za wiadomości 5, a oddając indeks zwrócił się do niego tymi słowami – „Panie, przepraszam, 
obywatelu Talar”. Czy do tych, o których wiemy, że byli komunistami, należeli do PZPR, mordo-
wali polskich patriotów, byli i są zdrajcami, powinniśmy mówić Panie, czy raczej należy zachować 
prawidłową i słuszną formę – obywatelu tj. domyślnie chamie. Cham to nie chłop ze wsi, tylko daw-
ny parobek pracujący u chłopa – prześladowanego w komunizmie kułaka.

Należałoby przynajmniej zadać pytanie. Jaka część polskiego społeczeństwa obecnie to komu-
niści wraz ze swym potomstwem, którzy już oficjalnie nie obnoszą się ani ze swymi poglądami, ani 
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pochodzeniem robotniczym? Ich poglądy to obecnie sceptyczny racjonalizm, ateizm, „naukowe ro-
zumienie świata” i zarozumialstwo. Gdy chodziłam do szkoły, to zarówno w szkole podstawowej, 
jak i w technikum, oraz przy zdawaniu na studia należało podawać pochodzenie społeczne. Do wy-
boru były trzy możliwości, chłopskie, robotnicze lub inteligenckie. Nie pojawiło się w rubrykach 
włościaństwo, ziemiaństwo, szlachta, arystokracja. Wystarczyło, że któremuś z rodziców pocho-
dzenia robotniczego, udało się ukończyć darmowe studia, dziecko automatycznie już mogło wpisać 
w rubrykę pochodzenie społeczne – inteligenckie. Rodzice w dalszym ciągu mogli być pozbawieni 
elementarnych cech odróżniających ich od chamów i prostaków, bo przecież wyższe wykształcenie 
nie zastępuje automatycznie podstawowego wykształcenia i wychowania otrzymywanego w domu 
i cech odziedziczonych. W rubrykę powinni byli wpisywać – obywatelskie. 

To nie państwo polskie dawało przywileje, darmowe wykształcenie, mieszkania, talony na sa-
mochody, tylko komuniści chcieli swoje potomstwo za darmo kształcić. Nigdy nie stać byłoby ich 
na jakiekolwiek wykształcenie. Wszystko, co nazywano państwowym, np. PKP, PKO, państwowe 
lasy – ukradzione zostało Panom. Nie za państwowe pieniądze, bo panowie nie wykładali swych 
pieniędzy na kształcenie komunistów, tylko za krajowe ukradzione Panom. 

Pan Paweł Szydłowski na podstawie kronik, w swoich filmach w Internecie mówi o Polakach, 
jako o potomkach Panończyków, Polusach – ludziach z Nieba, którzy tak jak do siebie zwracają 
się w formie Pan, tak samo zwracają się do Boga, mówiąc Pan Bóg i do Jezusa mówiąc Pan Jezus. 
W innych krajach używa się zwrotów: ser, sir, senior, don. Ale w tych formach grzecznościowych 
nie zwracają się do Pana Boga, jeśli w niego wierzą.

Teraz wielu polityków zorientowało się, że obecna demokracja, jaką mamy, to zła demokracja. 
Już wiele lat temu Pan Krzysztof Daukszewicz zauważył, że: „to jest taka demokracja, że człowie-
kowi nie żal gdy umiera”. Ale lepszej takimi obywatelami, jakich teraz w większości mamy stwo-
rzyć się nie da. Tak jak z nikczemnika nie da się zrobić Pana, tak z komunistów i ich potomstwa 
nie da się zrobić demokratów, to jest praktycznie niewykonalne. To na tym ma polegać demokra-
cja, że teraz uczestnikom różnych marszów wolno tłuc się na ulicach? To nie jest tylko państwo 
bezprawia, ale już kraj bezprawia. To wylęgarnia ćpunów, degeneratów, wariatów, meneli, coraz 
większej ilości bandziorów i skorumpowanych urzędników państwowych (powinno być urzędni-
ków krajowych). Chamstwo, prostactwo, pijaństwo mężczyzn i kobiet – także wśród polityków 
i posłów to pochodne i spuścizna po komunizmie. Polskie filmy to przede wszystkim mordobicie, 
pokazywanie nienormalnie zachowujących się nastolatków i „biznesmenów”, jakby byli debilami 
zachwycającymi się pornografią. Ich mowa to nie wypowiedzi, tylko rozwścieczone, zdenerwo-
wane wrzaski, kłótnie, wyzwiska i miotanie się. Moim zdaniem jest to pokazywanie na ekranie 
ewolucji małp w ostatnim stadium rozwoju.

Czy Prawdziwy Jezus Chrystus chciałby być jeszcze Królem takich ludzi? Około 75 lat temu, 
gdy Rozalia Celakówna otrzymała przekaz od Jezusa, w Polsce była zupełnie inna sytuacja. 
Gdy Polska była pod zaborami, prawdziwi Polacy modlili się o wojnę. Dopiero po wojnie odzy-
skaliśmy niepodległość i część ziem. Już w dwa lata po I wojnie zostaliśmy zaatakowani, ale od-
parliśmy dzięki Bożej interwencji i pomocy, bolszewicką zarazę ze wschodu, której celem wtedy 
było ruszenie z posad bryły świata i zawojowanie całego świata (dobitnym dowodem są słowa 
Międzynarodówki). Gdyby nie dana Polakom w 1920 r. pomoc z nieba, to na całym świecie już 
od 90 lat byłby zatwardziały komunizm, jak w Korei Północnej. To Panu Bogu i Prawdziwym 
Polakom, bohaterom z tamtych lat, cały świat powinien dziękować, i po dziś dzień całować po rę-
kach, potomków tych, którzy z Bożą pomocą ocalili świat przed rozlaniem komunistycznego glo-
balizmu w najgorszym wydaniu. Globalizm totalitarny mielibyśmy w całej Europie i na całym 
świecie już na początku XX wieku. Byłby to globalizm w wydaniu radzieckim, teraz grozi nam 
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on w wydaniu amerykańskim – niewiadomo, co gorsze. Dziewięćdziesiąt lat temu Bóg nie dopuścił 
do bolszewickiego globalizmu, tak samo może być i teraz. Naszym ocaleniem po raz kolejny jest 
pomoc z Nieba, o którą winniśmy prosić Boga. 

To ludzie honoru, którzy w Bogu pokładali nadzieję, że nas ocali, jednocześnie ocalili świat. 
Komunizm, jako dopust boży, tak w ogóle na naszej planecie potrzebny jest do pokazania i udo-
wodnienia, że ewolucja małp, (bo jak sami twierdzą od małp pochodzą) osiągnęła już swój punkt 
kulminacyjny, krytyczny i swoją granicę. „Nie nam wyglądać zmiłowania Z wyroków bożych, z car-
skich praw. Z własnego prawa bierz nadania I z własnej woli sam się zbaw”. 

Krótki okres istnienia komunizmu pokazał, obraz funkcjonowania społeczeństwa i kto by prze-
żył do naszych czasów, gdyby nie doszło do uszlachetnienia rasy ludzkiej ok. 38 000 lat temu. 
Do czego była i jest zdolna dzika rasa podająca się za ludzi, widzimy. Moim zdaniem te dzikusy 
niebawem wyniszczą się same. Już zaczęły się kolejne ludobójstwa, z samolotów rozpyla się tok-
syczne substancje i zaraźliwe szczepy bakterii wyhodowane w laboratoriach. Nazwa tych oprysków 
to Chemtralis. Przecież nie tylko ja jestem świadoma tego, co odbywa się na tej planecie. 

Darwin w swojej teorii twierdził, co jest zgodne z prawdą, że jeśli dla jakiegoś gatunku za-
istnieją warunki sprzyjające wzrostowi populacji, to będą się one mnożyły do momentu, gdy ich 
liczebność spowoduje zjedzenie wszystkiego, czym się odżywiały. Wtedy zaczynają pożerać się 
nawzajem. O tym, które z nich przetrwają zaczynają decydować cechy, które dają im przewagę nad 
innymi przedstawicielami swego gatunku. I tylko te przetrwają. Jak to się ma do ludzi i polskich 
komunistów? Właśnie zaczęli wykańczać się wzajemnie na świecie i w Polsce. No nie wiem, czy 
wszyscy zdążą ewakuować się do Brukseli. I czy Bruksela zechce przyjąć wszystkich zdrajców 
Narodu polskiego? Proroctwo mówi, że wszyscy zdrajcy zostaną z Polski wygnani. 

Jaką przewagę decydującą o przeżyciu, nad komunistami mają Prawdziwi Polacy w XXI wie-
ku? Tę zasadniczą przewagę stanowi wiara w Boga i wzywanie Boga na pomoc, gdy zagrożone jest 
życie i losy państwa, a wcześniej w każdej sprawie stawianie Boga zawsze na pierwszym miejscu. 
W dawnej Polsce, Panowie, waleczni rycerze, ludzie honoru, wierzący w Pana Boga, na sztanda-
rach umieszczali słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna, dając dowód, że Bóg jest u nich na pierwszym miej-
scu. Oprócz tego śpiewano „Króluj nam Chryste zawsze i w wszędzie, to nasze rycerskie hasło, ono 
nam zawsze królować będzie i świecić jak słońce jasno”; „Boże coś Polskę przez tak liczne wieki”; 
„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”.

Komuniści jak sami śpiewali o sobie, nie wyglądali zmiłowania z wyroków bożych i sami za-
mierzali się zbawiać. I taka jest między nami a nimi różnica zasadnicza. My Prawdziwi Polacy 
tym się od nich różnimy, że wiemy i pamiętamy o Panu Bogu zawsze i wszędzie. Szczególnie, gdy 
„przyjaciele” z zachodu, wschodu, południa i dalszych okolic zasadzają się na nasze dobra i ziemie, 
a Prawdziwych Polaków mordują i „zachęcają” do rzucania ziemi – skąd nasz ród. W obliczu za-
grożenia Prawdziwi Polacy jednoczyli się, wychodzili na ulice ze sztandarami i śpiewali „Boże coś 
Polskę przez tak liczne wieki”. Komuniści w tym samym czasie na sąsiednich ulicach w pochodach 
z czerwonymi flagami, śpiewali swe pieśni rewolucyjne. Obecnie także nie wierzą w Boga, lansują 
się i strugają na tzw. sceptyków racjonalistów. Sceptyk racjonalista inaczej komunista lub potomek 
komunisty. Gdy ktoś w dzisiejszych czasach zaczyna udowadniać nieistnienie Boga, uzasadniając 
swoje wywody sceptycyzmem, czy naukowym racjonalizmem, można zadać mu pytanie – W ja-
kiej partii był dziadziuś, tatuś lub mamusia? Ponieważ nie wierzą w istnienie Pana Boga, Pan Bóg 
im nigdy nie pomaga, bo Go o nic nie proszą. Bóg nieproszony, nikogo na siłę nie uszczęśliwia. 
W dzisiejszych czasach nabrali kredytów nie w tej walucie, w której otrzymują wynagrodzenie, 
jęczą narzekają, płaczą. Zbawianie siebie z własnej woli im nie wyszło i nie wychodzi. Oni na-
wet nie są w stanie zrozumieć, że życie bez Boga to duże kłopoty. Takie są skutki podejmowania 
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ryzykownych przedsięwzięć bez uprzedniej konsultacji z Bogiem i bez prośby o ochronę przed 
nieszczęściem. 

Uważam, że w dzisiejszych czasach w obliczu jakiegokolwiek zagrożenia nie dojdzie do zjed-
noczenia Polaków, tak jak to kiedyś bywało wśród Polskich Panów. Polscy wojowie i rycerze nigdy 
nie wywodzili się z rasy nikczemników, którzy nie brali udziału w wojnach. Polscy rycerze byli 
szlachetnie urodzeni. Pan Max Kolonko powiedział: – „Polacy obecnie są uzbrojeni jak Papuasi”. 
W obliczu zagrożenia, czy można byłoby liczyć na to, że Wojsko Polskie zachowa się jak dawni 
Polscy Rycerze, dla których Bóg był na pierwszym miejscu, a zaraz po nim honor? Wątpię, bo już 
wiemy jak się zachowali w 1981 r. Dlatego zwłaszcza teraz, tak jak i dawniej, możemy liczyć tylko 
na Pana Boga i Prawdziwego Pana Jezusa, jeśli chcemy, aby Polskie granice w III wojnie światowej 
zostały nie tylko nienaruszone, ale przesunięte tam gdzie się kiedyś znajdowały. Mesjanistyczne 
wizje Adama Mickiewicza dla narodu polskiego i przepowiednia Rozalii Celakówny oraz innych 
proroków, dają wiele do myślenia. „Z matki obcej – Krew jego dawne bohatery, a imię jego będzie 
czterdzieści i cztery”, sugerują, że nowy prezydent, który stworzy w Polsce nowe prawo, wygna 
z państwa wszystkich zdrajców, w jego żyłach będzie płynęła krew dawnych bohaterów, a jego 
imię może będzie numerologicznym odpowiednikiem cyfr 40 i 4 oraz 44. Takie jest moje zrozu-
mienie słów Adama Mickiewicza, jeśli te słowa w ogóle mają jakiś sens. Na epitafium Bolesława 
Chrobrego w Poznaniu wyryte są między innymi słowa: „Choć  z  ojca  pogana  lecz matką  twą 
chrześcijanka. By przydać ci sławy Otto koroną obdarzył”. Bolesław Chrobry, jako cesarz i kapłan 
naczelny nowej religii nakazał spalenie wszystkich świątyń razem ze wszystkimi pismami, jakie 
były w tych świątyniach. Spalono wszystkie pisma, kroniki i roczniki, zapisane greką, runami sa-
marytańskimi i hebrajskim. W tych językach pisali Lechici. To był największy błąd Chrobrego. Syn 
Boga niszczył prawdziwe aryjskie chrześcijaństwo, a przyjął po ojcu katolicyzm. Po dwóch mie-
siącach od koronacji w 1025 r. został otruty hostią. Jego obcą matką była – katoliczka Dobrawka, 
żona jego ojca Mieszka I .

Nowy prezydent powinien przywrócić w Polsce prawdziwe aryjsko-wedyjskie chrześcijaństwo, 
aby Polska znowu była potęgą, a my Polusy będziemy mogli nazywać się Lechitami. Ojciec po-
gan to król Mieszko I, który wcześniej wyznawał aryjskie chrześcijaństwo, ale przyjął katolicyzm. 
Dobrawka była katoliczką, a nie chrześcijanką (w dalszej części książki te sprawy są omówione 
dokładniej).

Obecnie komuniści to kłamcy, oszuści, tchórze, zdrajcy i złodzieje. Wyklęci (jak sami śpie-
wali) na początku wieku przez papieża, w Boga nie wierzyli, a nie rozumiejąc, czym jest honor, 
zakazali umieszczania; tych zupełnie do nich niepasujących, niezrozumiałych; słów na flagach 
i sztandarach. O prawdziwym obliczu komunizmu i tych, którzy go zakładali; choć wielu było 
takich, którzy upierali się, że jest to system nie do ruszenia; przekonaliśmy się bardzo szybko. 
Gorszego i głupszego reżimu na naszej planecie nie było nawet za Inkwizycji i Kaliguli. Dla 
robola, obywatela, w domyśle komucha, prawdziwy Polak wierzący w Pana Boga, uczciwy, wy-
kształcony, honorowy jest przedstawicielem lepszego niż on gatunku, który według niego zagraża 
mu. Tak zwana niczym nieuzasadniona nienawiść jednych Polaków do innych jest bardzo głęboko 
uzasadniona. Jest to odwieczna nienawiść rasy niższej na bardzo niskim poziomie rozwoju do rasy 
na bardzo wysokim poziomie rozwoju. Skończone studia, fakultety i literki przed nazwiskiem 
nie nobilitują i nie awansują do klasy na wyższym poziomie rozwoju, gdyż nie czynią z nich 
ludzi szlachetnych, etycznych i moralnych. W dalszym ciągu są zdolni do najbardziej podłych, 
ohydnych i nikczemnych uczynków. Hitler, Stalin i wielu im podobnych właśnie z tej grupy się 
wywodziło. Dane nam było doświadczenie i poznanie prawdziwego oblicza komunizmu. Jak było 
naprawdę, wolno już mówić i pisać. 
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Jest też kolejnym kłamstwem, że Panów już nie ma. Nie ma tych, których wymordowali Niemcy, 
Rosjanie, Polacy i podszywający się pod Polaków w czasie drugiej wojny i po wojnie w kraju za-
rządzanym przez tymczasowy rząd komuchów. Do dnia dzisiejszego wielu z nich i tak by zmarło. 
W Polsce jednak żyje potomstwo tych wymordowanych patriotów. Ilu ich jest? Może kilkadziesiąt 
tysięcy, może kilkaset tysięcy. Wielu z nich w PRL otrzymywało zaproszenia od swych rodzin 
znajdujących się na uchodźctwie. Po swojej rodzinie widzę, że jeszcze nie kwapią się do powrotu. 
Po czym ich rozpoznać? Czy jest jakiś sposób, żeby ich zidentyfikować? Oczywiście. Oni nie po-
siadają wyżej opisanych cech znamiennych dla komunistów. Przede wszystkim wierzą w Boga. Nie 
klną jak szewcy. Posiłki spożywają nie skacząc sobie do oczu i gardeł. Potrafią ze sobą rozmawiać 
spokojnie i kulturalnie, nie przerywając sobie wzajemnie. Nie wszczynają kłótni z każdym pod byle 
pretekstem. Czytają książki. Nie oglądają telewizji. Do dnia dzisiejszego nie bratają się z nikczem-
nikami poprzez zawieranie małżeństw i nie utrzymują z nimi kontaktów towarzyskich.

Mówi się, że Polacy nie czytają książek. Ale może dobrze byłoby ustalić, kim z pochodzenia 
są ci nieczytający. I po co w ogóle to ustalać skoro wiadomo już, dlaczego nie czytają, choć nauka 
czytania i pisania była obowiązkowa? Bo oni musieli chodzić do szkoły. Mnie takie ustalenie jest 
potrzebne z uwagi na przepowiednie dotyczące Polski i odegrania jej wielkiej roli w przyszłości. 
Komuniści i ich potomstwo z zasady nie wierzy w Boga. Jeśli bywają okazjonalnie w Kościele 
to, ciekawe, dlaczego w telewizji jest to pokazywane? Czy komuniści byliby zdolni do wybrania 
Prawdziwego Pana Jezusa na króla Polski? Czy w ogóle prawdopodobne jest, aby jakiś organ wła-
dzy w Polsce był zdolny do takiej inicjatywy? Okazuje się, że tak! W mieście Zielonka z inicja-
tywy Burmistrza pana Stępkowskiego, kilkanaście lat temu (nie mieszkałam wtedy w Zielonce), 
nastąpiła Intronizacja Pana Jezusa Chrystusa na Króla Zielonki. Niektórzy nie wiedzą, czym jest 
intronizacja, wyjaśniam, że jest to wyniesienie na tron. Niestety, choć inicjatywa była chwalebna, 
Królem Zielonki nie jest Prawdziwy Jezus Chrystus. Dlaczego? – Zostanie to wyjaśnione w dalszej 
części książki. 

Zbliżają się wybory. Dobrze byłoby na prezydenta wybrać kogoś ze szlachetnego rodu, według 
przepowiedni z filmu „Przepowiednie dla Polski – Polacy Narodem Wybranym”, kto nie tylko nie 
będzie uchylał się od podobnej inicjatywy, ale za przykładem burmistrza Zielonki, zasugeruje wła-
dzom kościelnym, że w obliczu III wojny (ostatniej) jest to już najwyższy czas na zanoszenie próśb 
o kolejną pomoc dla nas z Nieba. Władze kościelne, których wizerunek ostatnio znowu bardzo 
ucierpiał, także z powodu filmów demaskujących papieży i który zajęty jest odpieraniem zarzu-
tów o pedofilię, powinien łatwo dać się przekonać do takiej inicjatywy. Ale nie zgodzą się z całą 
pewnością na Intronizację Prawdziwego Jezusa na Króla Całej Wielkiej Polski. Jeśli nie zechcą lub 
Kościół upadnie, można jeszcze posłużyć się takim wyjściem, że przyszły prezydent ze szlachet-
nego rodu, który w Polsce stworzy nowe prawa, sam się obwoła głową Kościoła tak jak nim był 
Bolesław Chrobry. 

Według przepowiedni, prezydentem w Polsce będzie Prawdziwy Polak, ze szlachetnego 
rodu. O zdrajcach narodu pan Wojciech Cejrowski powiedział: „Odesłać do Rosji lub kula w łeb. 
Zbrodniarz komunistyczny i zdrajca, jako zdrajca Narodu i sługa obcego mocarstwa – kula albo 
łaskawość naszego państwa i bilet w jedną stronę do mocodawców i do Moskwy. Po chrześcijańsku 
– jedź do tych, którym służyłeś”. Jeśli nie wybierzemy na prezydenta Prawdziwego Polaka, i nie 
wygnamy z polski zdrajców Narodu, to trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że Prawdziwi Polacy 
w Polsce byli, są i nadal będą prześladowani. W tym celu, bez żadnego powodu, gnębi się ich z po-
mocą urzędników. Wytacza im się procesy z fałszywych oskarżeń. Niszczy się ich firmy z pomocą 
urzędu Skarbowego. Bezkarni Urzędnicy z Urzędu Skarbowego, otrzymują wytyczne, kim mają 
się zająć, aby bezprawnie zabrać im cały majątek, zniszczyć dorobek całego życia i pozbawić chęci 
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do życia. Ci bezduszni urzędnicy działali i nadal działają w poczuciu całkowitej bezkarności, gdyż 
prawo celowo jest tak skonstruowane, aby zapewniona im opieka władz, pozwalała na dalsze ich 
poczynania. Opieszałe Sądy, to kolejni urzędnicy na usługach chorego systemu. Urzędnicy, którzy 
mają możliwość niszczenia prawdziwych Polaków, powołali instytucję, jaką są tzw. biegli sądo-
wi. Ci biegli, to medycyna w służbie polityki, której wzorce zostały zapożyczone od komunistów 
ze wschodu tzw. psychuszki. Wszyscy ci biegli są także przekonani o swej bezkarności. Jeśli któryś 
z urzędników jest uczciwy i sumienie nie pozwala mu na nikczemność, to zostaje zwolniony z pra-
cy. Wyniszczanie Prawdziwych Polaków jest tak robione, że żaden z tych urzędników za niesłuszne 
gnębienie nie będzie ani oskarżony, ani pociągnięty do odpowiedzialności. Jednak w moim przy-
padku, gdy mnie fałszywie oskarżono o trzy przestępstwa za jednym razem i skazano na niejawnym 
posiedzeniu Sądu, a ja się odwołam, wszyscy urzędnicy, którzy przyłożyli swą rękę i pomagali 
w tym procederze, ponieśli zasłużoną karę. Nie było to jednak wynikiem mojej zemsty, jak i nie wal-
czyłam zaciekle w Wymiarze Sprawiedliwości o ich ukaranie. Prokuratora Okręgowego Warszawy 
Praga Północ Krzysztofa W. widziałam w telewizji wyprowadzanego w kajdankach za korupcję. 
Dziennikarz pan Zbigniew Stonoga przysłał mi e-maila, że to on go tak załatwił. Odpisałam mu, 
że „Moja wdzięczność będzie go ścigała do końca życia”. Mój adwokat z urzędu, który działał 
na moją szkodę, zmarł przed zakończeniem sprawy. Wszyscy urzędnicy, którzy kłamali i działali 
na moją szkodę, zostali zwolnieni z pracy. Ekipa z Urzędu Miasta z Burmistrzem Zielonki na czele, 
nie została wybrana na następną kadencję. Ten, który mnie fałszywie oskarżył, miał drugi zawał 
i nie udał mu się przekręt, polegający na wyłudzeniu 11 milionów PLN. Czym ja tłumaczę sobie 
taki obrót spraw? Boską interwencją i opieką.
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Ale w przeciwieństwie do mnie, za zamach z 2010 r., nad polskimi głowami państwa nikt nie 
odpowie. Na tym polega perfidia obecnego systemu. Przepisy, uchwały i procedury są tak opra-
cowywane, żeby nie można było ustalić niczyjej winy. Prokuratorzy w każdej sprawie przeciwko 
towarzystwu wzajemnej adoracji innej narodowości niż polska, mafii i mafii urzędniczej, przeglą-
dają akta w poszukiwaniu tylko tego, co pozwoliłoby na umorzenie dochodzenia. Każdy urzęd-
nik chce uniknąć podejmowania decyzji i za nic nie odpowiadać, żeby jakaś inna organizacja lub 
zorganizowana grupa przestępcza nie miała im czegoś za złe. Gdy dojdzie czasem do wykrycia 
poważniejszej afery i zbyt duża liczba urzędników państwowych musiałaby odpowiedzieć za ko-
rupcję i mafijne powiązania, oskarżeni, czyli kozły ofiarne, zawczasu popełniają w celach „samo-
bójstwa”. Mafia urzędnicza tak skonstruowała prawo, że gwarantuje ono bezkarność zdrajcom 
narodu i największym złodziejom. Sędziów prowadzących latami takie sprawy, awansuje się, czy-
li odsuwa od sprawy, aby następny sędzia przez kolejne lata, zanim zakończy zapoznawanie się 
ze sprawą, po przeczytaniu tomów akt mógł orzec o jej przedawnieniu. Sędziowie, prokuratorzy 
i policja wykonują pozorne czynności prawne i przejawiają niezwykłe drobiazgowe i długotrwałe 
zaangażowanie w sprawach błahych, żeby w jakiś sposób uzasadnić swe prawo do pobierania co-
miesięcznego wynagrodzenia i mieć możliwość brania łapówek, obojętnie, w jakiej formie. Sądzi 
się latami tylko za niewielkie wykroczenia i drobnych złodziejaszków, bez poparcia, którzy nie po-
siadają widocznych oznak plemiennych, czyli przynależności do grupy, która ich pomści. Fałszywie 
oskarżonych o czyny karalne przez mafię osądza się na pierwszej sprawie w błyskawicznym tempie 
i wydaje wyroki na niejawnych posiedzeniach. W uzasadnieniu wyroku pada jedno zdanie. „Sąd nie 
miał żadnych wątpliwości, iż oskarżony dopuścił się wszystkich zarzucanych czynów”. Następnie 
dostarcza się oskarżonemu wyrok z bardzo niską grzywną do zapłacenia np. 900 zł za trzy poważ-
ne przestępstwa, o które został fałszywie oskarżony. Nie odwołanie się od takiego wyroku niesie 
bardzo poważne konsekwencje. Jest to pułapka. Jeśli się nie odwoła i zapłaci dla świętego spokoju, 
to w kartotece widnieje już adnotacja o karalności. Robi się to po to, aby uczciwa i etyczna osoba 
nigdy już nie mogła w Polsce zająć stanowiska, od którego mogą zależeć losy państwa. Osoba ta nie 
mogła się publicznie wypowiadać w ważnych sprawach, nie mogła starać się o odpowiedzialną pra-
cę, a poza tym zawsze już będzie można ją szantażować, bo ma się na nią haka. Przy fałszywych 
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oskarżeniach i zapadniętych wyrokach, na niejawnym posiedzeniu Sądu, pilnuje się, aby taki wyrok 
dotarł do oskarżonego, bo liczy się na to, że zapłaci grzywnę i pokryje koszty procesu. Nie prakty-
kuje się wkładania przez listonosza awizo np. za skrzynkę lub w inną skrzynkę. 

To, co powyżej napisałam to podstawowe zasady zarządzania w kraju lucyferycznym, gdy rzą-
dzą nim dawni towarzysze i obywatele, jeszcze nie tak dawno temu śpiewający o sobie: „Przeszłości 
ślad  dłoń  nasza  zmiata,  Przed  ciosem  niechaj  tyran  drży!  Ruszymy  z  posad  bryłę  świata, Dziś 
– niczym, jutro wszystkim my!, A dom niewoli zniszcz i spal”. Ja nie mam, co do tego wątpliwości, 
że były to groźby karalne pod adresem Prawdziwych Polaków.

Bój to jest nasz ostatni, krwawy skończy się trud, Gdy związek nasz bratni Ogarnie ludzki ród. 
Bratniemu związkowi, nie udało się i już się nie uda, ogarnąć ludzkiego rodu, ale udało się dzięki 
słowom „bój to jest nasz ostatni” w Polsce uniknąć kolejnych aktów ludobójstwa przy zamianie 
nazw ustroju. Według słów, które sami śpiewali, już nigdy nie podniosą się do kolejnych bojów.

Zaoczne procesy w Polsce, odbywają się w tym samym błyskawicznym tempie, gdy na we-
zwanie Sądu fałszywie oskarżeni nie stawiają się na sprawę, bo w ogóle o niej nie wiedzieli. Jeśli 
uczciwy listonosz zostawi w skrzynce awizo, to na poczcie okaże się, że nic dla nas nie ma. List 
polecony wraca do Sądu z adnotacją o nieodebraniu go. Sąd na rozprawie uznaje, że oskarżony zo-
stał prawidłowo powiadomiony i rozprawa toczy się pod jego nieobecność. Oskarżyciel i fałszywi 
świadkowie bez żadnych przeszkód przedstawiają swoją wersję, a oskarżony jest sam sobie winien. 
Ponoć nie chciało mu się odebrać zawiadomienia o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu. 
Odwołać się także nie może, bo wyrok zdąży stać się prawomocny. W przypadku procesu zaoczne-
go pilnuje się, aby wyrok wysłany listem poleconym nie dotarł do fałszywie oskarżonego. W lucy-
ferycznym państwie bezprawia, jakim jest Polska, staje się to normą. 

Wyroki, Sądy wydają na podstawie opinii biegłych. Biegli psychiatrzy, o których wszyscy wie-
dzą, że od swych pacjentów różnią się tym, że gdy nie mają dyżuru to mogą się przespać w domu. 
Za łapówki stwierdzają niepoczytalność w chwili popełnienia czynu, na podstawie tego, co ustalił 
komputer. I w ten prosty, choć nieco zawiły sposób patologicznym procedurom staje się zadość. 
Czyli ustala się, że winny popełnienia czegoś tam zostaje uniewinniony, gdyż w chwili popełniania 
czynu nie odpowiadał za swoje czyny. Parodia tego procederu polega na tym, że jeszcze nie udo-
wodniono winy bezpodstawnie oskarżonemu, a komputer już jest w stanie stwierdzić niepoczytal-
ność w chwili popełnienia czynu. Niepoczytalność stwierdza komputer na podstawie odpowiedzi 
tak lub nie. Pytania są tak opracowane, że zdrowa normalna osoba zostaje uznana przez komputer 
za psychopatę, tylko dlatego, że odpowiadała na te pytania. Są takie pytania, na które każda odpo-
wiedź jest niekorzystna dla odpowiadającej na nie osoby. Przykładem jest „Czy przestał pan już 
brać łapówki?” W Polsce, jeśli ktoś zażąda adwokata z urzędu w sprawach karnych, automatycznie 
musi poddać się badaniom psychiatrycznym. Konstytucja gwarantuje prawo do „uczciwego” pro-
cesu z adwokatem, osobom biednym i chorym psychicznie. Jest to bardzo dogodne dla bandytów, 
bo oni wiedzą jak to wykorzystać, ale bardzo niekorzystne i niebezpieczne dla niesłusznie oskarżo-
nych. Dlatego w Polsce bandytów się uniewinnia, bo biegli psychiatrzy stwierdzają u nich niepo-
czytalność w chwili popełnienia zbrodni. Bo tak prawdę mówiąc, każdy popełniający zbrodnię jest 
niepoczytalny. Wysyła się ich wprawdzie do psychiatryka, a tam po krótkim pobycie i rzekomym 
wyleczeniu, wypuszcza do domu. Jedynym ratunkiem i optymalnym wyjściem dla normalnej nie-
winnie oskarżonej osoby, która zażądała adwokata z urzędu jest odmowa w udzielaniu jakichkol-
wiek odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi, nie ma możliwości uznania za psychopatę z urojeniami ma-
niakalnymi. Formuła „wszystko, co od tej pory powiesz może być użyte przeciwko tobie” w Polsce 
działa tak: wszystko, co od tej pory powiesz zostanie zmanipulowane i będzie użyte przeciwko 
tobie. W Konstytucji w art. 43 zapisano:
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„Każdy ma prawo do ochrony prawnej  życia prywatnego,  rodzinnego, czci  i dobrego  imienia 
oraz do decydowania o swoim życiu osobistym” W art. 57 zapisano: „Każdemu zapewnia się wol-
ność  sumienia  i  religii.” pkt 7:  „Nikt  nie może  być  obowiązany  przez  organy władzy  publicznej 
do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania”. 

Jako powód do nieudzielania odpowiedzi można podać, że na większość pytań nie można odpo-
wiedzieć tak lub nie, więc nie ma sensu odpowiadać na pozostałe. Innym sposobem jest po prostu 
odmówić odpowiadania na te pytania bez podawania przyczyny, lub powiedzieć, że na te pytania 
nie ma mądrych i prawidłowych odpowiedzi, a także mówiąc: z zasady nie mówię, co myślę i mam 
do tego prawo. W przypadku, gdy pytający chciałby dowiedzieć się czegoś o nas poprzez rozmo-
wę, której celem oczywiście będzie wyciągnięcie odpowiedzi na zadawane pytania, mówić: od-
mawiam udzielenia odpowiedzi na to pytanie, bo moim zdaniem będzie to użyte przeciwko mnie. 
Każda odpowiedź, zarówno tak jak i nie moim zdaniem stawia przesłuchiwanego w niekorzystnym 
świetle (to już jednak może być zaliczone do urojeń maniakalnych). Na niektóre pytania odpowie-
dzieć można: to są płatne informacje. Odpowiadać tak, aby nie odpowiedzieć. Poza tym wszystko 
nagrywać po uprzednim poinformowaniu, że rozmowa będzie nagrywana. W żadnym wypadku 
nie należy udzielać odpowiedzi na żadne pytania związane z wyznawaną wiarą. Czy jesteś wybra-
ny, czy przyjdzie Jezus? Komputer od razu zalicza takie osoby do fanatyków religijnych, bardzo 
niebezpiecznych terrorystów, czyli groźnych chorych psychicznie ze wskazaniem na OIOP. Z bie-
głymi sądowymi nie powinno się wdawać w żadne rozmowy. Gdy pytają, – co to jest – pokazując 
na kartkę papieru z jakąś plamą w kształcie kury, odpowiedzieć – kartka papieru. Gdy dają łyżecz-
kę i kubek do opróżnienia wanny pełnej wody, wyciągnąć kurek z wanny, a nie wylewać wodę 
kubkiem. Przecież tylko idiota będzie opróżniał wannę kubkiem albo będzie upierał się, że kartka 
papieru to kura. 

Asesor, który w trakcie trwania sprawy stał się sędzią (gdy ja zostałam fałszywie oskarżona 
z pomocą policjanta, który fabrykował dowody przeciwko mnie), wiedząc już, co stało się wszyst-
kim urzędnikom biorącym udział w bezpodstawnym oskarżaniu mnie (adwokat mój jeszcze żył), 
zadał pytanie: Co ja mu zrobię, jeśli on wyda niesprawiedliwy dla mnie wyrok? Odpowiedziałam: 
– na pytania hipotetyczne nie mam zwyczaju odpowiadać nikomu. Należy zachowywać przy tym 
kontakt wzrokowy, bo jest to ważne. Nie wiem, dlaczego. Chyba każdy normalny i uczciwy czło-
wiek patrzy w oczy, gdy ktoś o coś pyta. Zarówno sąd jak i biegli sądowi psychiatrzy nie potrafią 
ocenić człowieka, bez komputera. 

Nawet, jeśli ktoś niczego nie popełnił i niczego mu nie udowodniono, a został celowo oskarżony 
fałszywie, bo komuś było to do czegoś potrzebne, fałszywe orzeczenia mają podobne brzmienie 
– winny. Jeśli osoba fałszywie oskarżona w sprawach karnych mówi prawdę i wykazuje, że świad-
kowie kłamią i zaprzeczają sami sobie oraz potrafi się dobrze bronić, wyręczając w tym adwokata 
z urzędu, to w pierwszej kolejności usiłuje się z niej robić wariata i psychopatę. Prokurator, gdy 
udowadnia się, że świadkowie kłamią, wmawia, że to są subiektywne odczucia. Psychiatrzy od razu 
zakładają, że człowiek oskarżony jest winien, bo dysponują już fałszywym oskarżeniem i fałszy-
wymi zeznaniami świadków przesłuchiwanych w Policji, ale jeszcze nieuprzedzonych o odpowie-
dzialności karnej za fałszywe zeznania. Nikt im nie płaci za ocenę prawdomówności świadków, 
więc z góry zakładają, że mówią oni prawdę. Policja każe przyznać się do winy. Prokurator śmieje 
się. Biegli sądowi wmawiają badanemu ich własne urojenia na jego temat. Psychiatrzy prawdy, 
przy której upiera się fałszywie oskarżony nie nazywają subiektywnymi odczuciami tylko paranoją. 
Za psychopatę, patologiczny, polski wymiar sprawiedliwości, w postaci biegłych sądowych, uznaje 
osobę inteligentną. Z tego też powodu śmiem twierdzić, że w ich mniemaniu wszyscy psychopaci 
są inteligentni, a im większa inteligencja tym groźniejszy psychopata. Oni uważają, że wszyscy 
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są chorzy, tylko nieprzebadani. Przeciwko osobie, która sama bez pomocy adwokata z urzędu, po-
trafi udowodnić swą niewinność i potrafi dodatkowo oskarżyć tych, którzy fałszywie ją oskarżają, 
„dobitnym” dowodem na to, że ma urojenia maniakalne, jest wiara w to, że coś w ten sposób osią-
gnie. Inteligencja tej osoby działa na jej niekorzyść w ten sposób, że potrafiąc napisać skargi i zaża-
lenia na prokuratorów, sędziów i policję, do wyższych instancji staje się po prostu śmieszna, bo nie 
wie o tym, że to nic nie da. Prokurator Okręgowy odpisuje i wmawia wtedy, że wszystkie zarzuty 
i zażalenia są tylko subiektywnymi odczuciami, które każdemu wolno mieć, ale tylko na własny 
użytek. Co dla prokuratora jest subiektywnym odczuciem, to dla biegłego sądowego jest urojeniem 
maniakalnym, które trzeba poddać dalszej 6 tygodniowej obserwacji na oddziale psychiatrycznym, 
pod pozorem, że osoba ta może w przyszłości stanowić zagrożenie dla społeczeństwa. Robi się 
to dla pieniędzy i w tym celu, aby nie pociągnąć do odpowiedzialności fałszywych oskarżycieli, 
fałszywych świadków i skorumpowanych urzędników państwowych biorących w tej parodii spra-
wiedliwości udział. 

W telewizji 15 stycznia 2012 r. w programie „Państwo w Państwie” powiedziano, że fałszywi 
oskarżyciele są zatrudniani w urzędach na etatach. Ich zadanie polega na oskarżaniu niewinnych 
ludzi. Gdy dochodzi do sprawy w sądzie plączą się oni w zeznaniach i na ogół odwołują, zmienia-
ją i plączą fakty. Nie szuka się innych świadków mogących poświadczyć niewinność fałszywie 
oskarżonego i wszystko opiera się tylko na fałszywych zeznaniach. Niewinny jednak musi przejść 
trwającą kilka lat procedurę bardzo sprawnie działającej chorej machiny urzędniczej. Po co się 
to wszystko robi? Żeby robić sztuczne koszty i trwonić majątek narodowy? Policja i prokurato-
rzy oskarżają bezpodstawnie niewinnych, aby mieć swoją sprawozdawczość, pieniądze i poczu-
cie bezpieczeństwa. Niewinnie oskarżony po kilka lat trwającym procesie w dodatku uniewinnio-
ny w ich ocenie nie jest niebezpieczny. Oskarżają celowo fałszywie, bo prawdziwych bandytów 
boją się lub są na ich usługach. Fałszywi oskarżyciele oskarżają niewinne osoby, aby wyłudzać 
od nich pieniądze za wycofanie oskarżenia. Ich pazerność nie ma umiaru. Ale, po co ja o tym piszę 
w książce „Synowie Boga? Byłby chyba bardziej odpowiedni tytuł:, „Dlaczego Polacy nie mogą 
być Synami Boga”? Piszę, bo chcę, aby Polacy dowiedzieli się, w jakim kraju żyjemy i co mamy 
zrobić, aby to zmienić.

Dużo mądrości, energii, zdrowia i pieniędzy potrzeba, gdy wpadnie się w tryby polskiego 
Wymiaru Sprawiedliwości, gdy nie posiada się znaków plemiennych, czyli widocznych oznak 
przynależności do grupy, która może pomścić niesprawiedliwy wyrok.

Jeśliby w Polsce zwykły obywatel uwierzył w to, że ma jakieś prawa, które gwarantuje mu 
Konstytucja, to pragnę wyprowadzić go z błędnego mniemania. Ma prawa pozorne, dotąd dopóki 
nie będzie musiał lub chciał z nich skorzystać. Ma tylko pozorne prawo do obrony, bo jeśli nie 
stać go na dobrego i uczciwego adwokata, może dostać adwokata z urzędu, który mu nie tylko nie 
pomoże, a może zaszkodzić, nie tyle swą nieudolnością, ale celowo działać na szkodę klienta.

Koniecznie należy dowiedzieć się, czy w strukturach naszego pola jest nam pisane w przyszłości 
bycie oskarżonym, zarówno przez złożenie na nas fałszywego doniesienia do Urzędu Skarbowego, 
Policji czy Prokuratury przez kogokolwiek, nieważne czy oskarżenia będą miały podstawy, czy też 
nie. Natychmiast należy to prawidłowo usunąć ze struktury pola człowieka, łącznie z wszystkimi 
przyczynami i z duszy na każdym poziomie jej istnienia. Jeśli już jesteśmy w coś wplątani, usunąć 
przyczyny i skutki. Wtedy sprawa na następnej rozprawie z „niewiadomych” przyczyn już może 
zakończyć się. Psychiatrzy znają taktykę dezorientacji, polegającą na nagłym niespodziewanym 
mówieniu absurdów, aby wbrew czyjejś woli programować ludzi. W przypadku osoby oskarżonej 
ma ona doznać szoku, pod wpływem którego zapomni języka i nic nie powie. Na tym polega ba-
danie biegłych sądowych zlecone przez Sąd. Na podmianie znaczenia słów, aby później wmawiać, 
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że coś się powiedziało, mimo, że się nie powiedziało. Moim zdaniem, po to, żeby celowo zdener-
wować badanego i następnie tak sprowokowaną osobę nagrać, gdy będzie się słusznie wściekać. 
Formułka policji w Polsce w momencie zatrzymania powinna brzmieć: „wszystko, co od tej pory 
powiecie, zostanie zmanipulowane i użyte przeciwko wam”. Tacy biegli sądowi za fałszywe 
zeznania i oczywiste kłamstwa w polskim Sądzie nie ponoszą żadnych konsekwencji, ani fałszywi 
oskarżyciele ani policja, ani prokuratorzy. Ale wszyscy oni otrzymują za to pieniądze. Te parodie 
sprawiedliwości jak się później dowiadujemy z telewizji są wynikiem nieporozumień. Na gmachu 
sądu widnieje napis „Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczpospolitej”. Jaka jest, więc 
nasza przyszłość, jeśli sprawiedliwość jest parodią i wynika z tego, że – Sprawiedliwość jest paro-
dią trwałości Rzeczpospolitej”.

Jedno jest pewne. Od polskiego Wymiaru Sprawiedliwości należy trzymać się w bezpiecznej 
dla nas odległości i zawczasu zadbać o to, aby on także zachował dystans i bezpieczną odległość 
w stosunku do nas. To, co napisałam, to nie po to, aby Rząd coś z tą patologią zrobił, bo nie jest 
lepszy. To za rządów Prawa i Sprawiedliwości doszło do aż takich zwyrodnień, i istnieje bardzo 
duże prawdopodobieństwo, że właśnie, dlatego nie zostaną pomszczeni uczestnicy katastrofy 
Smoleńskiej. Za ten zamach moim zdaniem nikt nie odpowie, bo gdy będzie już blisko do wykrycia 
sprawców, kilku świadków koronnych popełni w celach pod okiem kamer „samobójstwa”. 

Jest to wynik tego, że demokracja została wprowadzona po komunizmie, czyli wtedy, gdy cham-
stwo, prostactwo i ludzie bez etyki, zasad i moralności już zdążyli się rozplenić i zająć urzędnicze 
stołki. Odradzam jakiekolwiek sposoby załatwiania swych spraw przy pomocy polskich sądów. 
Nic nie zrobicie swym krzywdzicielom za ich pomocą. Stracicie cenny czas, zdrowie, pieniądze 
i wiarę w jakąkolwiek sprawiedliwość. Ten czas lepiej jest przeznaczyć na zrozumienie, dlaczego 
na razie należy takie sytuacje akceptować. Akceptacja w tym przypadku nie oznacza, że to po-
chwalamy, tylko, że z tym nie walczymy. Ten, kto zna ten system, wie, że to ofiara byłaby sądzona. 
Tylko naiwni optymiści nie wiedzą, że na policję też liczyć nie można gdyż jest powolna, sceptycz-
na, żałosna, skorumpowana i na sznurku mafii nie tylko urzędniczej.

Jeśli ktoś ma nieuregulowane długi lub węzły karmiczne z osobami, które w obecnym systemie 
są u żłobu; piastują ważne stanowiska, są wysoko postawieni na urzędniczych stołkach i dodat-
kowo połączeni oraz uzależnieni od mafii, lub mają z nimi węzły karmiczne; to nawet jeśli w tym 
wcieleniu ich umysł zamieszkuje Dostrajacz, są ludźmi uczciwymi i etycznymi, istnieje bardzo 
duże prawdopodobieństwo, że zostaną uwikłani w sytuacje opisane powyżej, lub jeszcze gorsze 
z osadzeniem w areszcie śledczym na 1,5 roku włącznie. Jako potwierdzenie podam, przykład z te-
lewizji: w Lubartowie policjanci w nocy wyciągnęli niewinnego człowieka, kazali mu się przyznać 
do zamordowania swego kolegi, zamknęli w areszcie śledczym, pobili go łamiąc mu żebra i nogę, 
bo morderca kłamał i oskarżył go. Prokurator śmiał się z niego, gdy twierdził, że jest niewinny. 
Niewinnie oskarżony będzie teraz żądał 5 milionów zł odszkodowania za doznane upokorzenie 
i utratę majątku. W ostatnim czasie Skarb Państwa wydaje ogromne kwoty za bezprawnie wyrzą-
dzone krzywdy Polakom przez Wymiar Sprawiedliwości. 

Osoby połączone węzłami karmicznymi muszą się spotkać w celu rozwiązania i zakończenia 
dawnych konfliktów. Takie spotkania nie są przyjemne i od samego początku osoby te pałają do sie-
bie niemającą podstaw niechęcią albo nienawiścią. Węzły karmiczne jednak pozostają. Niewinna 
osoba, która została skrzywdzona, mogła doznać silnego zwichnięcia psychiki pod wpływem 
tych wszystkich przeżyć, postanawia, że jej obowiązkiem jest dokonać aktu zemsty na wszyst-
kich, którzy brali czynny udział w tym, co się stało. Później dowiadujemy się o szaleńcach gro-
madzących w mieszkaniach i piwnicach arsenały z bronią i amunicją, którzy rzekomo z niewiado-
mych powodów strzelali do ludzi lub podłożyli bombę pod budynkiem użyteczności publicznej. 
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Bardziej niebezpieczny może być taki niewinnie skrzywdzony niż bandyta, który rozumie, że sko-
ro dopuścił się czegoś i został złapany to pretensje może mieć bardziej do siebie niż do innych. 
Wymiar Sprawiedliwości tak bardzo się tego boi, że zaleca 6 tygodni obserwacji na oddziale psy-
chiatrycznym, rzekomo w celu sprawdzenia. Obserwuje się czy osoba bezpodstawnie oskarżona 
nie stanowi zagrożenia dla społeczeństwa, a w domyśle dla nich. Oni aż tak społeczeństwem się nie 
przejmują. W przypadku, gdyby mieli jakiekolwiek wątpliwości w czasie obserwacji; a będą je mie-
li, żeby chronić własne tyłki; „zalecą leczenie”, którego celem będzie unieszkodliwienie na zawsze 
niewinnie oskarżonego. Po tych wszystkich przeżyciach przeważnie normą jest, że nie wychodzi 
się już bez uszczerbku na ciele i duszy. Zawsze można podać w herbacie w trakcie „obserwacji” 
taki środek, po którym osoba obserwowana będzie się „odpowiednio” do oczekiwań zachowywała, 
gdy przyjdzie Sąd na oględziny. System ten jest tak dopracowany, że gdy zaczynają się te wszystkie 
procedury, gdy niewinna osoba wpadnie w tryby polskiego Wymiaru Sprawiedliwości, wszyscy, 
od policjantów, którzy wykazują się żenującą znajomością prawa, po prokuratorów, sędziów, bie-
głych i adwokatów z urzędu, działają w poczuciu całkowitej bezkarności. Urzędnicy zatrudnieni 
w polskim wymiarze Sprawiedliwości, to w przeważającej większości dzieci i wnuki tych, którzy 
śpiewali niedawno „Wyklęty powstań ludu ziemi …”.
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Wyklęcie komunistów

Klątwa rzucona w początkach XX wieku na wszystkich komunistów, działa do dnia dzisiejsze-
go i nie została przez nikogo zdjęta. Ja, też nie będę nawet próbować, bo nie mam w tym żadnego 
interesu, tym bardziej, że byłoby to niezgodne z wolą Pana Boga.

Jak widzimy klątwa papieża rzucona na komunistów działa do dnia dzisiejszego. Wszystko, 
na co obecnie Polacy narzekają, może być pochodną tej klątwy rzuconej na komunistów oraz 
innych klątw rzucanych przez papieży na prawie wszystkich królów polskich. Dlaczego papie-
że i biskupi rzucali te klątwy na naród polski i królów, można dowiedzieć się z filmów pana 
Pawła Szydłowskiego, lub zaznajamiając się z prawdziwą historią Polski przez czytanie kronik 
Wielkopolskich. Upadek potężnego państwa polskiego zaczął się od przyjęcia chrztu. 

Komuniści mają to, na co sobie zasłużyli. Na przykładzie komunistów i długości trwania reżimu 
przez nich stworzonego, można wnosić, że wyklęcie to poważna sprawa. Komunista Stalin zamordował 
w Rosji około 90 milionów ludzi. Komuniści byli na tyle bezczelni, że nic sobie z klątwy nie robili. 
To, że niedawno przestali śpiewać „Wyklęty powstań ludu ziemi” nie oznacza, że klątwy nie ma, lub 
że straciła ona swą moc, a wszystko już dawno rozeszło się po ich kościach – Ciekawe czy taką klątwę 
można w ogóle zdjąć? To nie naukowcy odkryli, że Boga nie ma, to są tylko oświadczenia komunistów. 
Jeśli niektórzy naukowcy mają w tym względzie zbieżne poglądy z komunistami to jest to dowód tylko 
na to, że naukowiec jest komunistą, jego potomkiem, który usiłuje poprzez fałszywe dowody i fałszer-
stwa przemycać do nauki komunistyczne kłamstwa. Dzisiejszy ateizm to pochodna od komunizmu. 
Jeśli uważają, że Boga nie ma, uznają teorię ewolucji i zaakceptowali swe pochodzenie od małp, to nie 
należy wmawiać im, że jest inaczej. Jeśli rodzice i dziadkowie należeli do PZPR, automatycznie byli 
komunistami. Jeśli zapisali się do partii, nie z przekonania tylko dla umożliwienia sobie robienia karie-
ry, klątwa także spadła na nich”. Czyli można powiedzieć, że obecne pokolenie to przeklęte pokolenie. 
Klątwę dziedziczą wszyscy potomkowie komunistów, nawet, gdy dokonała się zmiana nazwy ustroju 
na demokratyczny, a ich dzieci i wnukowie chodzą na religię i do kościoła. 

W mojej rodzinie nikt ani ze strony ojca, ani matki nie zhańbił się przynależnością do PZPR. 
Mojemu ojcu, gospodarz domu, w którym kiedyś mieszkałam, mówił: „Pan to jest u mnie jak róża 
na śmietniku”. Ale mój były mąż i jego przyjaciele należeli. Doznałam olśnienia, że powinnam spraw-
dzić czy na mnie ta klątwa nie przeszła z byłego męża, który należał do partii. Okazało się, że nie. 
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Gdy sprawdziłam córkę, okazało się, że klątwa z jej ojca przeszła na nią. Klątwa ta następnego dnia 
została z niej zdjęta. Gdybym nie miała przemyśleń związanych z pisaniem tej książki, nie przyszłoby 
mi do głowy, że córka jest przeklęta po ojcu. A co z tymi, którzy tylko zapisali się do partii, ale wierzą 
w Boga i zrobili to nie z przekonania tylko z konieczności, dla umożliwienia sobie robienia kariery? 
Klątwa też ich dotyczy, ale mogą ją sami z siebie zdjąć, jeśli będą wiedzieli jak to zrobić. 

Komuniści sami doprowadzili do sytuacji, że muszą za pracą opuszczać ten piękny kraj. Młodych 
obywateli w Polsce nie interesują prawdziwe dzieje Polski, nawet te sprzed 30 lat. Interesuje ich 
tylko praca i pieniądze uzyskane dzięki niej. Po co mieć do nich o to pretensje. Oni nadają się tylko 
do pracy. Niech więc pracują, ale niech nikogo nie wybierają do rządu i Sejmu, ani spośród siebie, 
ani spośród innych obywateli (przedstawicieli własnej rasy), bo krótka historia ich rządów wykaza-
ła, że nadają się do rządzenia jak woły do karety. Urodzeni do pracy, przedkładają także inne formy 
spędzania czasu wolnego. Wódka, piwo, telewizja, burdy pijackie, spotkania w celu konsumpcji al-
koholu. Nie nadają się na mężów, do wymiany myśli, klną, żadnych przemyśleń. Zawiść i zazdrość. 
Wszystko to, to ich znamiona.

Prawdziwi Polacy mają nazwiska polskie z dziada pradziada. Wiedzą, jakie mają herby. Nigdy 
nie należeli do PZPR, ani nie byli zdrajcami. Wiedzą skąd pochodzą. Komuniści mogli pozmieniać 
sobie nazwiska, ale nie będą już mogli dopasować do nich herbów, ani udowodnić skąd jest ich 
ród. Zamiast robić teraz lustracje, domagać się pisania oświadczeń, do czego kto należał, kiedy 
przy tych wyborach wystarczy przyjrzeć się twarzy, uszom i nosom kandydatów. Następnie spraw-
dzić, czy nazwisko nie zostało dwa razy zmienione, przez np. dopisanie szlacheckich końcówek 
i zapytać o herb i skąd jest ród kandydata. Jeśli te sprawy zostaną dopilnowane, to będzie oczywi-
ste, że jeśli coś obieca, to po wybraniu na prezydenta wypełni wszystkie obietnice, bo jego honor 
nie pozwoli postąpić inaczej. Jeśli nie będzie w stanie dotrzymać obietnic przedwyborczych, sam 
poda się do dymisji. Jeśli mniejszości narodowe w Polsce mają prawa, to o ileż większe prawa 
powinni mieć w Polsce Prawdziwi Polacy? Humor: Ktoś radzi pewnemu człowiekowi, aby wziął 
udział w wyborach. On wzbrania się i mówi – No przecież wystarczy, że na mnie spojrzą, od razu 
będą pytać o moje poprzednie nazwisko. To zmień nazwisko dwa razy. „We wcześniejszej epoce 
polowań,  zaawansowane  plemiona  zawierały małżeństwa  z wyższymi  typami  jeńców wojennych 
i zawsze zabijały tych, których uważano za podrzędnych. Kiedy jednak zaczęto zakładać osady, zaj-
mować się rolnictwem i handlem, zaczęto oszczędzać wielu podrzędnych jeńców na niewolników. 
Właśnie potomstwo owych niewolników tak bardzo później pogorszyło cały gatunek kromanioń-
ski” (cyt. Księga Urantii). Rasa nikczemna, czyli komuniści, moim zdaniem wywodzą się z tych 
podrzędnych jeńców, którzy później byli parobkami, czeladzią lub byli sługami Panów. 

Oto pokrótce opisałam, dlaczego obecna Polska to kraj bezprawia . Jeśli chcemy, aby Polska 
stała się państwem prawa, to zacznijmy od wyboru na prezydenta Polaka, który to prawo 
zaprowadzi . Wszak dyktatura proletariatu podobno się skończyła. Przy okazji dobrze byłoby 
z Rządu i Sejmu tę całą menażerię wymienić. Jeden ze sposobów pozbywania się ich, opisałam 
w książce „Czynnik Rh w historii ludzkości”. Minęło zaledwie kilka dni od umieszczenia tej publi-
kacji na mojej stronie, no i zaczęło się: co kilka dni wykrywa się kolejną aferę i oszustwa, a główni 
bohaterowie to kto? – „Polscy parlamentarzyści. Czyli ludzie pozbawieni honoru, którzy nie wie-
dzą, nie rozumieją, że jedyne wyjście z tych sytuacji, to podawanie się do dymisji a nie wyjazd 
do Brukseli.

Do tej pory nie odczuwano potrzeby, aby nazywać te sprawy po imieniu i dbano o poprawność po-
lityczną. Dlaczego ja o tym piszę i dla kogo? Bo mam odwagę i zbyt wiele razy słyszałam pytania 
zadawane przez redaktorów w telewizji w rodzaju: dlaczego ludzie są takimi bydlakami, bestiami itp. 
Chińskie przysłowie mówi: „Jeśli jest pytanie, odpowiedź się znajdzie” – ta książka to moja odpowiedź.
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Tak jak potomstwo ludzi szlachetnych dziedziczy po swych przodkach cechy szlachetne, tak 
potomstwo nikczemników dziedziczy cechy nikczemne. Czy od tej reguły są jakieś wyjątki? 
A czy dzikie drzewo może kiedykolwiek wydać szlachetny owoc?. Jest to możliwe tylko w jednym 
przypadku, a mianowicie, gdy dzikie małe drzewko zaszczepi się szlachetną odmianą. Jak nam 
wiadomo w dawniejszych czasach panowie i panicze lubili z dorodnymi służącymi i dziewkami 
folwarcznymi ze dworu, folgować swym chuciom. W następstwie rodziły się dzieci, które dziedzi-
czyły geny zarówno po matce jak i po ojcu. Stąd uszlachetnienie i to, że komuniści mogli płodzić 
dzieci z przewagą szlachetnych cech. Dlatego w dzisiejszych czasach może się zdarzyć, że ojciec 
i matka należeli do PZPR a syn, czy córka to ludzie jakby z innego „miotu”. 

Porządny ojciec, porządna matka, 
a on - czort wie co - zagadka ! 
Znają go ludzie od dzieciństwa, 
znają go niemal, odkąd żyje ; 
niby nie zrobił nigdy świństwa, 
niby porządny, a - nie pije ! 
Nieraz robiliśmy mu chryję, 
że młody, zdolny, a nie pije...

Bo gdy ktoś - prawda - alkoholik, 
to wiesz, że Polak i katolik ! 
A tak - to kto ? Wnet się wyłania 
ta kwestia zaufania.”

fragment wiersza Mariana Załuckiego
W dawnej Polsce nie tylko panowie zabawiali się z dziewkami, płodząc z nimi potomstwo. 

Córki dziedziców, a często i ich zaniedbywane żony, także z urodziwymi parobkami i z dworską 
służbą zachodziły w ciążę, szybko wychodziły za mąż, a zrodzone w taki sposób dzieci, niczego 
nieświadomy stary i bezpłodny dziedzic wychowywał jak własne. W ten sposób do genów arysto-
kracji i szlachty dostawały się geny plebejskie. Jeśli Panienka ze dworu zbyt długo przed rodzicami 
ukrywała ciążę; aby jej zhańbienie i zniesławienie i wynikły z tego skandal nie zaszkodził całej 
rodzinie; wywożono ją w tajemnicy na wieś, a urodzone dzieci oddawano na wychowanie zamoż-
niejszym chłopom. Ktoś mógłby zapytać – Jakie to ma teraz znaczenie?. Kto dziś jest w stanie 
ustalić rzeczywiste czyjeś pochodzenie? Po co się tym teraz zajmować? Kiedy wszystko tak się już 
wymieszało i nastąpiło zrównanie wszystkich stanów. Kto dziś dojdzie do tego, kto z kim i kiedy 
się łajdaczył? Po co to ustalać? Ja nie zachęcam do ustalania, ja próbuję odpowiedzieć na pytania, 
które zadają redaktorzy i dziennikarze w telewizji. Redaktorzy w żaden sposób nie mogą zrozu-
mieć, dlaczego w Polsce dochodzi do coraz bardziej brutalnych i nikczemnych zachowań wśród 
rodaków oraz dlaczego coraz częściej przemoc ma miejsce w rodzinach. Przy okazji wytłumaczy-
łam, jakim sposobem wśród dzieci komunistów, mogły pojawić się jednostki szlachetne, uczciwe, 
mądre, kulturalne i wierzące w Boga – choć obarczone klątwą. Dla tych, którzy jednak chcieliby 
posiąść umiejętność odróżniania ludzi szlachetnych od nikczemników; chociażby po to, aby nie być 
przez nich nigdy oszukanymi, zdradzonymi, okradzionymi, zwiedzionymi; chcę poinformować, 
że takie możliwości i sposoby istnieją i można będzie się o nich dowiedzieć na kursach, które pro-
wadzę. Uważam, że do zrównania stanów nie doszło i nigdy nie dojdzie. Tak jak w posągu ze snu 
Nabuchodonozora, którego stopy były wykonane po części z żelaza, a po części z gliny – gliny 
z żelazem nie można skleić.
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Boska Interwencja

Przejdźmy teraz do spraw związanych z tym, dlaczego mimo tylu naszych okropnych wad, 
Prawdziwy Jezus w dalszym ciągu chciałby być wybranym przez Polaków Królem Całej Wielkiej 
Polski? Dlaczego nie pojawi się po prostu tak jak wieki temu, gdy zaszczycił swą obecnością rejony 
w Palestynie, nie ochroni nas przed komunistami ze wschodu, nie wyzwoli spod jarzma komuni-
stów z Brukseli i nie zdejmie z nas watykańskich klątw?

Żeby Polacy mogli mówić: przeżyliśmy potop szwedzki, przeżyliśmy już radziecki, przeżyjemy 
Brukselę i III wojnę światową – my Prawdziwi Polacy musimy dołożyć starań o to, aby Intronizacja 
Prawdziwego Jezusa w Polsce odbyła się – i to szybko. Obecnie jak wiemy, komuniści, czyli ludzie 
pozbawieni honoru, w Polsce w dalszym ciągu są u żłobu i nienawidzą Jezusa. Sytuacja jest, więc 
skomplikowana. Jakby tego było mało, niedawno z Internetu z filmów pana Pawła Szydłowskiego 
dowiedziałam się o sprawach, o których do tej pory nie miałam zielonego pojęcia. Autor filmów 
cytuje polskich kronikarzy takich jak: Kadłubek, Dzierzwa, Boguchwał, Długosz, którzy to przed-
stawiają w Kronikach Wielkopolskich zupełnie inną historię Polski i w dodatku historię Polaków 
sprzed wielu tysięcy lat. Nam wmawia się kłamstwa, że historia Polski zaczyna się od 966 r. – 
od pierwszego księcia Mieszka I. Te kłamstwa to historia napisana przez Galla Anonima, który 
pod kłamstwami na nasz temat nie miał odwagi podpisać się własnym nazwiskiem. Anonim to nie 
nazwisko, tylko pseudonim. Oszust ten został celowo przysłany z Watykanu, aby Prawdziwym 
Polakom wymazać z pamięci, kim byli i skąd pochodzą. Natomiast kroniki naszych kronikarzy 
Kościół nakazał spalić. Karano śmiercią tych, którzy ich nie spalili. Tak jak nam Polakom na pole-
cenie z Watykanu sfałszowano historię, tak samo do dnia dzisiejszego Watykan fałszuje historię ca-
łej ludzkości na naszej planecie. Gdy oglądałam filmy tj.: Quovadis, Ja Klaudiusz, Gladiator, filmy 
o Cezarach, Aleksandrze Macedońskim, zwróciłam uwagę na to, że gdy była mowa o rzymskich 
podbojach – o rzymskiej potędze, o rzymskich namiestnikach i legionach wracających po podbojach 
z Germanii, Brytanii, Hiszpanii, Galii, Egiptu, Izraela, przyprowadzanych z tych krajów jeńcach, 
zastanawiałam się – dlaczego nie było wśród nich namiestników Polski i Rosji? Odpowiadałam 
sama sobie, że widocznie Polaków, jako takich, wśród dzikich borów, puszcz, kniei i leśnych 
ostępów jeszcze tam nie było. Wtedy zastanawiałam się, dlaczego Rzym nie zajął po prostu bez 
walki naszych terenów, skoro zajęli Germanię i Brytanię. Aż do połowy 2014 r. nie wiedziałam, 
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dlaczego ominął nas zaszczyt bycia prowincją Rzymu i należenia w przyszłości do Zachodniego 
Cesarstwa Rzymskiego. Tak było do czasu, gdy w Internecie zaczęłam oglądać filmy pana Pawła 
Szydłowskiego. 

Na naszej planecie jedne narody tworząc własną tożsamość narodową, przywłaszczają sobie histo-
rie innych narodów, a tym, którzy ją posiadali wymazuje się i usuwa z pamięci tysiące lat ich istnienia. 
Po co się tak kłamie? Nie cytuję wszystkiego, co pan Paweł mówił, bo nie ze wszystkim się zgadzam. 
Ale gdy cytuje nie tylko naszych kronikarzy, podając źródła i nawet strony, pokazując do kamery pod-
kreślone fragmenty, oraz pod filmami umieszcza linki do kronik, można mu zaufać. Ja oczywiście wła-
sną metodą sprawdziłam, czy w filmach, które cytuję mówi prawdę, zanim zaczęłam oglądać te filmy 
i muszę przyznać, że pan Paweł Szydłowski zrobił moim zdaniem dużo dobrego. Bez informacji, któ-
re zdobyłam dzięki jego filmom, nie powstałaby ta książka. W zależności od tego, których kronikarzy 
się czyta, uzyskujemy różne historie naszego państwa i świata. „Nie mylą się tylko ci, którzy nic nie 
robią. Ci też słyną z tego, że krytykują błędy innych, nie popełniając własnych”. Mieszkańcy naszej 
planety od tysięcy lat są celowo oszukiwani i dezorientowani. Największe kłamstwa są przemycane 
między prawdą. Mądrość polega na umiejętności oddzielenia kłamstw od prawdy. 

„Żyjemy dzięki milczącemu porozumieniu, aby sobie nie mówić prawdy, żyjemy więc obłudą”. 
Ale co to za życie. Komu to jest jeszcze potrzebne? Adam Mickiewicz w „Odzie do młodości” na-
pisał: „Niechaj kogo wiek zamroczy, chyląc ku ziemi poradlone czoło, takie widzi świata koło jakie 
tępymi zakreśla oczy” „Patrz na dół – kędy wieczna mgła zaciemnia obszar gnuśności zalany od-
mętem: to ziemia” Patrz jak nad jej wody trupie wzbił się jakiś płaz w skorupie. Sam sobie sterem, 
żeglarzem okrętem; Goniąc za żywiołkami drobniejszego płazu, to się wzbija, to w głąb wali: Nie 
lgnie do niego fala, ani on do fali; A wtem jak bańka prysnął o szmat głazu. Nikt nie znał jego ży-
cia, nie znał jego zguby: To samoluby… ….Dalej bryło z posad świata! Nowymi cię pchniemy tory, 
Aż opleśniałej zbywszy się kory, Zielone przypomnisz lata. A jako w kraju zamętu i nocy, skłóconych 
żywiołów waśnią, jednym stań się z bożej mocy. Świat rzeczy stanął na zrębie; szumią wichry, cieką 
głębie, a gwiazdy błękit rozjaśnią – …..Pryskają nieczułe lody i przesądy światło ćmiące; Witaj ju-
trzenko swobody, zbawienia za tobą słońce!

Teraz dochodzimy do zagadnienia – skąd na naszej planecie, a w szczególności w Polsce, wzię-
ła się rasa nikczemna, skoro podobno mamy tego samego przodka i jesteśmy rzekomo wszyscy 
braćmi i siostrami. Jakim sposobem doszło do aż takich zwyrodnień już dawno temu? Kiedy się 
oddzielili jedni od drugich? Jak długo jeszcze mamy żyć w obłudzie? Czy dorośliśmy do powie-
dzenia i oświadczenia wszystkim jak było naprawdę? Bez przeszłości nie ma przyszłości. Jeśli 
nasza przeszłość jest zakłamana, to, jaka może być nasza przyszłość? Nijaka lub jeszcze gorsza. 
Odpowiedzią na pierwsze pytanie jest wcześniej już cytowany fragment: „We wcześniejszej epoce 
polowań,  zaawansowane  plemiona  zawierały małżeństwa z wyższymi  typami  jeńców wojennych 
i zawsze zabijały tych, których uważano za podrzędnych. Kiedy jednak zaczęto zakładać osady, zaj-
mować się rolnictwem i handlem, zaczęto oszczędzać wielu podrzędnych jeńców na niewolników. 
Właśnie potomstwo owych niewolników tak bardzo później pogorszyło cały gatunek kromanioń-
ski” (cyt. Księga Urantii). Rasa nikczemna, czyli komuniści, moim zdaniem wywodzą się z tych 
podrzędnych jeńców, którzy później byli parobkami, lub służbą dworską. Jak byli niewolnikami, 
tak zostali nimi do dnia dzisiejszego, tylko to niewolnictwo przyjęło inną, dostosowaną do swoich 
czasów, formę. Odpowiedzi na kolejne postawione pytania znajdują się w dalszej części.

Jeśli mamy być potęgą, taką jak za Bolesława Chrobrego, a nawet większą, to wypadałoby, aby 
każdy kandydat na prezydenta i każdy przedstawiciel władzy na każdym jej szczeblu, wykazał się 
znajomością prawdziwej historii Polski. W dawnej Polsce każdy król, zanim zasiadł na tronie mu-
siał taką wiedzę posiadać. Przez takie sito dziś nie prześlizgnąłby się nikt z plebsu, a także nikt z in-
nych grup etniczych, gdyż jak wiadomo im zarówno prawda jak i drukowane szkodzi. Taką prawdę 
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mogą znieść tylko Prawdziwi Polacy, czyli Polusy. Polusy to ludzie z Nieba. Jeśli Polska jeszcze 
nie zmieniła swej nazwy, to znaczy, że w Polsce mają prawo rządzić tylko Prawdziwi Polacy. Choć 
ostatnio zaczynam obserwować zjawisko takie: na polskich flagach już widziałam czarnego orła 
i czarne napisy na białym tle. Polska flaga znamienna jest tym, że występują na niej tylko dwa 
kolory biały i czerwony. Jeśli jest umieszczony na niej orzeł to jest on tak wkomponowany, że po-
wtarzają się tylko te same kolory. Musimy wiedzieć, że wszelkie rzekome niewinne próby dodawa-
nia do tych kolorów koloru czarnego może oznaczać tylko jedno. Oficjalne instalowanie systemu 
lucyferycznego. Flaga lucyfera to czerń na białym tle w otoczeniu koloru czerwonego. Spójrzmy 
na opaski i flagi hitlerowców, kolory dostojników kościelnych, czy masońskie kolory. Tych, którzy 
do polskich barw narodowych dodają kolor czarny można podejrzewać o celowe działanie na naszą 
szkodę. Ci, którzy tworzą nam inną historię wziętą z Tory, także celowo działają na naszą szkodę. 
Zarówno jedni jak i drudzy to zdrajcy. 

Ogłupianie naszego narodu nakierowane jest głównie na to, żebyśmy nie zaczęli wzywać na-
szego Ojca, Boga nam na pomoc, oraz żeby nam nawet na myśl nie przyszło ponowne skorzysta-
nie z Bożej ochrony i pomocy. Warunkiem otrzymania pomocy jest wzywanie Boga na pomoc. 
Śpiewanie pieśni 

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki 
Otaczał blaskiem potęgi i chwały, 
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki 
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały,

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: 
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem 
Wspierał walczących za najświętszą sprawę, 
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem 
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.

Przed Twe ołtarze …

Niedawnoś wolność zabrał z polskiej ziemi, 
A łez, krwi naszej popłynęły rzeki, 
Jakże to musi być okropnie z tymi, 
Którym ojczyznę odbierasz na wieki.

Przed Twe ołtarze …

Wróć nowej Polsce świetność starożytną, 
Użyźnij pola, spustoszałe łany, 
Niech szczęście, pokój na nowo zakwitną, 
Przestań nas karać, Boże zagniewany!

Przed Twe ołtarze …

Boże, którego ramię sprawiedliwe 
Żelazne berła władców świata kruszy, 
Skarć naszych wrogów zamiary szkodliwe 
Obudź nadzieją w każdej polskiej duszy.

Przed Twe ołtarze …

Boże Najświętszy! Przez Twe wielkie cudy 
Oddał od nas klęski, mordy boje, 
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Połącz wolności węzłem Twoje ludy 
Pod jedno berło Anioła Pokoju.

Przed Twe ołtarze …

Boże Najświętszy, przez Chrystusa rany 
Świeć wiekuiście nad braćmi zmarłymi. 
Spojrzyj na lud Twój niewolą znękany, 
Przyjmij ofiary z synów polskiej ziemi. 
Przed Twe ołtarze …

Boże Najświętszy, od którego woli 
Istnienie świata całego zależy, 
Wyrwij lud polski z tyranów niewoli, 
Wspieraj szlachetne zamiary młodzieży. 
Przed Twe ołtarze …

Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie, 
Za naszych braci poległych błagamy, 
By ich męczeństwa uwieńczone skronie 
Nam do wolności otworzyły bramy.

Przed Twe ołtarze …

Jedno Twe słowo, wielki niebios Panie, 
W chwili nas z prochów wskrzesić będzie zdolne. 
A gdy zasłużym na Twe ukaranie, 
Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne!

Przed Twe ołtarze …

Powstała z grobu na Twe władne słowo 
Polska, wolności narodów chorąży. 
Pierzchnęły straże, a ponad jej głową 
Znów swobodnie Orzeł Biały króży!

Przed Twe ołtarze …

W tej pieśni znajdują się słowa, które obrażają Boga: „Przestań nas karać Boże zagniewany.” 
Nasz Bóg nas nie karze, jest to kłamstwo i oszczerstwo. To, co nam wyrządził Watykan, nie ma nic 
wspólnego z Bogiem. Pierwotną przyczyną naszych tragedii, jest nasz Król Mieszko I, który chciał 
zostać Cesarzem Rzymu i dlatego przyjął chrzest w 966 r. Kolejną przyczyną jest to, że:

„Bolesław Chrobry, którego koronowano diademem cesarskim, według Galla Anonima, Kadłubka, 
Długosza i wielu innych kronikarzy, który jako cesarz i kapłan naczelny nowej religii, nakazał spa-
lenie wszystkich pogańskich świątyń,, razem ze wszystkimi pismami jakie były w tych świątyniach. 
Spalono wszystkie pisma, kroniki i roczniki, zapisane greką, runami samarytańskimi i hebrajskim, 
a następnie zaczął tępić aryjskie chrześcijaństwo”, czyli nauki wywodzące się od naszych przodków 
z pierwszego ogrodu Eden, o czym piszę w dalszej części książki. 

My najpierw musimy błagać Boga o wybaczenie nam naszej i naszych przodków głupoty, prosić 
o mądrość i zrozumienie, dlaczego nas to wszystko spotyka, abyśmy nigdy nie popełniali tego typu 
błędów. Dopiero wtedy możemy prosić Boga o przyjście nam z pomocą, bo kiedy rozpęta się piekło 
na ziemi, na modlitwy będzie za późno. I nie w kościołach należy prosić o pomoc Boga, z kościo-
łów modlitwy do Boga nie docierają. Po to na kościołach znajdują się metalowe, często pozłacane 
kopuły, aby modlitwy odbijały się od nich i wracały do modlących się. Trexhlebow.



Boska Interwencja

31

Z filmów pana Pawła Szydłowskiego wybrałam te fragmenty, dzięki którym chcę odpowiedzieć 
na pytanie, dlaczego proroctwa mówiące o Polakach, jako Narodzie Wybranym mają podstawy 
do ziszczenia. Polecam te filmy do obejrzenia, ale jednocześnie ostrzegam – jeśli ktoś nie posia-
da umiejętności odsiewania ziarna od plew, czyli nie posiada umiejętności odróżniania kłamstwa 
od prawdy – lepiej niech nie ogląda innych filmów. Pan Paweł może się mylić i ma do tego prawo, 
choć stara się dociec jak było i jak jest naprawdę. Dociekanie istoty rzeczy jest bardzo wskazane. 
Błędów nie popełniają tylko ci, którzy nic nie robią. Ja także, gdy pisałam pierwszą moją książkę, 
stwierdzam teraz sama, w wielu sprawach myliłam się, choć intencje miałam dobre. Przed uwie-
rzeniem w kłamstwa, tak w ogóle, może nas chronić program, który utworzy się w umyśle przez 
częste powtarzanie takiego zdania: Wierzę tylko w to, co jest prawdą, kłamstwa odpadną ode 
mnie same i zapomnę o nich . 

Słowo Apokalipsa jest słowem greckim. Oznacza ono ujawnienie ukrytej prawdy lub wiedzy, 
odkrycie czegoś, co dotąd było tajemnicą. Ci, którzy włączają się w nurt ujawniania tej wiedzy, 
mogą nieświadomie przyczynić się do wielkiego zamętu w głowach czytelników. Chińczycy mó-
wią: „Kto trzęsie drzewem prawdy, na tego spadają obelgi i nienawiść.” Jak w mętnej wzburzonej 
wodzie. Ale po jakimś czasie woda staje się czysta. 

„Ariańskie ujęcie świata wychodzi na światło dzienne. Nie można już tego powstrzymać, więc 
wykombinowano, że trzeba zawalić to śmieciami. Dano zielone światło rozmaitym świrom, zaczęto 
publikować literaturę, strony w Internecie, kursy rozwoju duchowego, spiskowe teorie. Niech się lu-
dzie w śmieciach grzebią. Niech dociekają, czy była Atlantyda, czy byli Atlanci, czy ziemia jest pusta 
w środku? Żyjemy wewnątrz czy na zewnątrz Ziemi? Żył Jezus, czy nie żył?. Niech się kopią w tych 
wymysłach. Zawalić zbędną informacją, aby rozważali te wymysły, które są powymyślane tylko po to, 
żeby nie dokopać się do aryjskiego chrześcijaństwa”. 

Trexchlebow.
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Film 53 . Mieszko I . – Król Wandalów . cz . 1/3 – NWO . Przedkatolicka Historia Polski, cz . 6

Fragmenty: „Jeśli wymażemy jakiemuś narodowi historię i dawne świadczące o świetności na-
zewnictwo, to naród staje się tylko bezrozumnym tłumem ludzi. Wiślanie w V wieku podbili całą 
Europę Zachodnią i utworzyli swoje państwa we Frankonii, Hiszpanii, a ponadto sławiąc naszą rze-
kę Wisłę, utworzyli słynne państwo Wiślan w Afryce. Tymczasem nazwa Wisła to nazwa Rzymska, 
która przyjęła się dopiero po przyjęciu katolicyzmu. Rodzima Słowiańska i Celtycka nazwa naszej 
głównej rzeki to rzeka Wanda, a kraj, przez który rzeka Wanda, czyli Wisła przebiegała nazywano 
Wandalią. W XII wieku angielski kardynał Gerwazy z Tilbury pisze wyraźnie w „Otla Imperiala”. 
Polacy są Sarmatami, ale określani są mianem Wandalów i sami siebie tak nazywają. W czasach, 
kiedy sąsiedzi nazywali nas Wandalami na przełomie XII i XIII wieku, głowa kościoła polskie-
go biskup Kadłubek, który miał w swojej kolekcji niezniszczone jeszcze kroniki Piastów spisane 
runami, a dotyczące okresu panowania królów polskich Wandalów, od Siemowita do Bolesława 
Śmiałego, daje wzmianki o najstarszej historii Polski. Podaje tam, że założycielką Krakowa, była 
córka Słońca, półbogini Wanda. Tak jak Izis była matką królową Egiptu, tak Wanda była boginią 
i królową wszystkich Słowian. Co więcej, uznawano ją za matkę Słowian od Łaby po Ural. Dlatego 
staroniemiecka nazwa Słowian to Wandowie lub Wendowie. Po urodzeniu swojego syna Krakusa, 
Wanda na jego cześć wybudowała Kraków. Kopce założycieli Krakowa Wandy i Krakusa stoją jak 
Sfinks w Krakowie i nie są żadną legendą, a namacalnym zabytkiem archeologicznym. Naukowcy 
w Polsce są na smyczy rządzącego kościoła katolickiego a Wiślanie byli wrogiem Rzymu. Wiślanie 
uważali katolicyzm za pogaństwo, a najazd Wiślan na Rzym był rodzajem świętej wojny, gdzie 
Wandalowie niszcząc Rzym, niszczyli centrum wszelkiej chrześcijańskiej herezji, zgnilizny i roz-
pusty. Wandalowie, czyli Wiślanie wyznawali gnostycki arianizm, religię, którą przywieźli ze sobą 
z Arii. Kadłubek daje wzmianki, że ocalona przez niego od spalenia kronika Chrobrego spisana była 
runami, i to dokładnie takimi samymi runami, jakich używali Etruskowie w Rzymie. Najstarszą 
wzmianką o Krakowie są resztki pism Ptolemeusza, króla Egiptu i generała Aleksandra. IV wiek 
p.n.e. W czasie podboju Scytii Ptolemeusz pisze, że Aleksander pobił Scytów nad rzeką Wandą, 
niedaleko Krakowa. Również Kadłubek pisze, że w IV wieku p.n.e. Kraków był potężnym mia-
stem stolicą dynastii Lechitów. Istnieje księga listów Aleksandra zawierająca prawie 200 listów. 
W jednym z nich pisze w ten sposób do Arystotelesa: Żeby ciebie ciągle zaniepokojonego o nasze 
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położenie, wątpliwości nie utrzymywały w niepewności, wiedz, że doskonale powodzi się nam 
w kraju Lechitów. Jest tam sławne miasto Lechitów bardzo blisko północnej strony Panonii, które 
nazywają Kraków, raczej ludne niż bogate. Dobrze zabezpieczone raczej dzięki sztuce, niż poło-
żeniu. Nad tym miastem i nad sąsiednimi tryumfowaliśmy zgodnie z życzeniem. Gdy Aleksander 
pokonał Lechitów w wielkiej bitwie nad rzeką Wandą, nie było jeszcze w Europie krainy zwa-
nej Germania, a była Wandalia, przez której środek płynęła rzeka Wanda. Spadkobiercą Imperium 
Wandali był Mieszko I, kiedy przyjął z Rzymu katolicyzm. Mieszko był potężnym królem wszyst-
kich Wandalów i postanowił sam być Cesarzem Rzymu. Dlatego tylko porzucił Arianizm i przyjął 
chrzest katolicki. W dojściu do celu przeszkodziła mu śmierć i dopiero syn Mieszka, Bolesław 
Chrobry został Cesarzem Rzymskim Wiślan mieszkających nad rzeką Wandalą. Mieszka I cała 
Europa nazywała Królem Królów Wszystkich Wandalów lub wodzem wszystkich Wandalów i to, 
że nie ma o tym powszechnej wiedzy, jest, co najmniej dziwne, tym bardziej, że Wikipedia podaje 
niektóre źródła w Internecie a specjaliści nabrali wody w usta i cicho sza. Nie wolno o tym mówić”. 

Film 62 . Starożytni Polacy cz .1-Hiperborea, Początki Państwa Polskiego . Historia Polski .

„Dziś nauka twierdzi, że przed katolicką Polską nigdy nie istniało Imperium Lechitów, czyli kró-
lestwo Lechia. Naukowcy udają, że nie wiedzą, że uczeni katoliccy, biskupi, duchowni z dostępnych 
im dokumentów spisali informacje o przed katolickim Królestwie Lechitów. Biskup Kadłubek, któ-
ry w XII wieku był wykładowcą i lektorem, opiekunem jedynego polskiego Uniwersytetu – Szkoły 
Katedralnej na Wawelu, w Kronice Polskiej opisuje wojny Polan Lechitów z Aleksandrem Wielkim 
i Juliuszem Cezarem. Jeszcze lepiej i dokładniej opisuje te wojny Lechitów z Aleksandrem, a także 
spalenie Krakowa przez wojska Aleksandra, biskup Boguchwał – głowa Kościoła w Królestwie 
Wielkopolski, z XIII wieku, a także kronikarz Długosz w Rocznikach. Ponadto sekretarz Zygmunta 
III, Marcin Bielski napisał Kronikę Polską na polecenie Sejmu polskiego. Kronikę, z którą musiał 
zapoznać się każdy nowy z elekcyjnych Królów Rzeczypospolitej, tak, żeby nie kompromitował się 
niewiedzą o historii kraju, którego został królem”. Na podstawie tych kronik Pan Paweł Szydłowski 
odtworzył historię Polan jednego z najstarszych narodów świata. 

„Kazimierz Mnich, rycerz zakonny, na czele niemieckiej wyprawy krzyżowej najechał 
Królestwo Polskie Masława. Masław był Królem Polski i synem Bolesława Chrobrego i węgier-
skiej księżniczki Adelajdy. Wszyscy średniowieczni kronikarze polscy twierdzą, że od czasu króla 
patriarchy Lecha, do czasu króla Polskiego Masława wszyscy Słowianie od Dunaju i Łaby po Don 
i Morze Czarne, składali lenno Polanom i Lechitom mieszkającym pomiędzy Odrą zwaną kie-
dyś Gotalem a Wisłą, nazywaną kiedyś Wandalą. Do Niemieckiej wyprawy krzyżowej Kazimierza 
Mnicha, nazywanego dziś Odnowicielem, upadło Imperium Lechitów, a narodził się nowy kraj. 
Katolicka Polska i Polacy, zamiast Lechii i Polan.. Tak pisze Boguchwał. Te wszystkie narody 
z wyjątkiem Panonii, lecz łącznie z Koryntią zawsze podlegały panowaniu Lechitom. Składały im 
daniny aż do czasu Króla Kazimierza Mnicha. Za jego czasów, gdy za dyspensą papieża wyszedł 
z klasztoru, gdzie złożył śluby zakonne, większa część plemion wyłamując się z posłuszeństwa 
Lechitom odmówiła im składania zwykłych danin. Takie piętno wywarł na Polsce król Kazimierz 
Odnowiciel. Historia Polan to historia olbrzymiego Narodu – dzieci Nieba Północnego. Polus 
Articus lub Polo artcio. Polus = Niebo. Artico – rejony arktyczne ciągnące się do bieguna północ-
nego, ale zaczynające się dla Greków i Rzymian już za Dunajem w Panonii, krainie, która zaczynała 
się w dzisiejszych Węgrach a obejmowała też Czechy, Słowację i część północnej Ukrainy. Narodu, 
który jako Synowie i Córki Nieba, uważali się, jako cały naród za Syna Bożego. Polus po łaci-
nie znaczy Niebo. Grecy w swoim języku nazywali niebo arktyczne Hiperboreją a nas Polusów 
Arktycznych, Hiperborejczykami. Panonia dochodziła do Krakowa. Hiperborea, czyli Federacja 
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Polan zwanych Polusami obejmowała dzisiejsze Węgry, Czechy, Słowację, Ukrainę, Ruś po Wołgę, 
Niemcy po Łabę. Podział Federacyjnego państwa Polusów zrzeszonych w trwającym trzy tysiące lat 
państwie Lechitów na mniejsze państwa Polusów w tym współczesną nam Polskę, został spowodo-
wany serią watykańsko – niemieckich wypraw krzyżowych na Polskę, przy czym pierwszą dowo-
dził Kazimierz Mnich, a ostatnia skończyła się Grunwaldem. To Polanie założyli wszystkie wielkie 
miasta na Rusi, Ukrainie i Panonii, aż po Dunaj. Historyk ruski – Nestor, pisze; Polan i Lachów 
w czasach antycznych nazywano Wielką Scytią. W najstarszych księgach piszą, że Panonia jest 
matką i kolebką wszystkich narodów Słowiańskich. Tam Bogiem wszystkich Słowian był Pan, Bóg 
Grecki, nazywany przez innych Fanem. Panem też według tłumaczenia Greckiego nazywa się ktoś 
posiadający wszystko i podług tego słowiańskim Panem nazywa się wielmoża. Wszyscy władcy 
nazywają się Panami a dowódcy wojsk – wojewodami. Powiadają, że Panończycy wywodzą się 
od Pana. Urodził się w Panonii, tam żył i tam panował. Pan, Bóg grecki, Bóg pasterzy Celtów, 
ojciec pierwszego władcy Lechi – Lecha. Ruś oderwała się od Lechi dopiero w XI wieku, a było 
to spowodowane tym, że mając greckie korzenie nie chciano niemiecko-rzymskiego katolicyzmu 
i wolano greckie prawosławie. 

Pierwszym Królem w cesarstwie Lechi był Krakus. Boguchwał jak i Kadłubek za pierwszego 
koronowanego króla Polski podają Krakusa z V wieku p.n.e. Kadłubek o naszym królu napisał 
Gracus – to przynależny do Grecji lub Greków. Imię Krakusa to Grek, a Kraków przez Kadłubka 
tłumaczy się, jako miasto zamieszkałe przez Greków. Odnośnie Słowiańskiej nazwy Wisły i kraju, 
przez który przepływała, tak pisze Boguchwał: Stąd rzeka Wisła od królowej Wandy otrzymała 
nazwę Wandal, a od rzeki Wandalu, Polanie i inne ludy Słowiańskie graniczące z ich państwami 
zostali nazwani już nie Lechitami, lecz Wandalitami. Zachowało się dużo świadectw o najazdach 
Wandalitów na Rzym. Nasi przodkowie Polusowie, Dzieci Nieba Nordyckiego bez litości prześlado-
wali tak rzymskie jak i prawosławne chrześcijaństwo, jako heretyckie pogaństwo. Sami wyznawali 
aryjsko wedyjskie chrześcijaństwo, gdzie Bogiem jedynym był Kosmos, czyli niebo, a Chrystusem 
Światło Słoneczne. Polusy i Wandalici nie mają królów, a wybierają sobie wojewodów, a wojewodą 
i wodzem może zostać każdy Wandalita. Greckiego Boga Pana, Ojca wszystkich pasterzy Celtów, 
a więc i biblijnego Izraela, a także wszystkich Polan, którzy do dziś po Ojcu nazywają się Panami 
pomiędzy sobą, Kościół przerobił na diabła. W przeszłości był to bardzo szanowany Bóg pasterzy. 
Koronę z Pańskimi rogami miał Aleksander Macedoński i wszyscy koronowani królowie polscy 
od Krakusa do Mieszka I. Ponadto wojewodowie mieli hełmy przyozdobione rogami, jako oznaka 
nobilitacji. Tylko wojewodowie i kapłani nosili rogi na hełmach. Szeregowi wojownicy pozba-
wieni byli tego przywileju. Boguchwał – pierwszego króla polski datuje na V wiek przed naszą 
erą i na ten okres datuje założenie Krakowa, przez Krakusa i podaje, że Kraków został założony 
na gruzach dużo starszego lechickiego miasta nazywanego Wawelem. Z Kronik Wielkopolskich 
można dowiedzieć się, o wojnach Lechitów z Juliuszem Cezarem i Aleksandrem Macedońskim 
i Polskiej przed katolickiej Germanii, która była krainą należącą do Polan, zanim zajęli ją Niemcy. 
Politycznie poprawni naukowcy robią nas w konia jak stado baranów”

Film 64 . Od Krakusa do Mieszka I . Królowie Polscy w Imperium Lechitów – Starożytni 
Polacy cz . 3

„Przed rozbiorami, każdy Polak wiedział, że Polska ma poczet koronowanych władców Polski 
zaczynający się od króla Krakusa panującego w V wieku p.n.e. Dopiero Niemcy w czasach rozbio-
rów wymazali nam biblijne pochodzenie Polaków od potomków Noego i poczet królów polskich 
od Krakusa do Mieszka I panujących w imperium, czyli Cesarstwie Lechitów. Dopiero Niemcy tych 
królów lechickich jak i Imperium, czyli Cesarstwo zaczęli nazywać mitologią i legendami Polaków. 
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Najstarsze kroniki są zawsze najlepsze, bo mają dostęp do źródeł, które później ulegają zniszcze-
niu w wojnach i na stosach Inkwizycji. Najstarsze zachowane do dziś, nie anonimowe kroniki 
polskie to Kroniki biskupów: Kadłubka i Boguchwała, a także franciszkańska kronika Dzierzwy, 
wszystkie z XIII wieku i wszystkie napisane na podstawie kronik dużo wcześniejszych i roczników 
kościelnych, o czym wyraźnie na wstępie informują autorzy kronik. Wszystkie najstarsze kroniki 
polskie nazywają przed katolickie państwo polskie Imperium i Cesarstwem Lechitów. Boguchwał 
nazywa Polskę Cesarstwem i twierdzi, że panowali w tym Cesarstwie Lechici. Boguchwał używa 
w łacinie dwóch form na określenie Polski. Principium-Polanorum=Cesarstwo Polski i Polanorum 
– Imperium = Imperium Polski. Tych samych form o przed katolickiej Polsce używa kronikarz, 
franciszkanin Dzierzwa. Princeps to tytuł cesarzy rzymskich. Kroniki Dzierzwy nikt jeszcze nie 
przetłumaczył na polski. Polscy naukowcy nie mają odwagi przetłumaczyć jej na polski i publi-
kują ją tylko dla uniwersyteckich „fachowców” sprawdzonych oszustów, a Anglicy na podsta-
wie Dzierzwy i swych własnych angielskich kronik zrobili polityczną mapę Europy. Imperium 
Lechitów osiągnęło swój najwyższy rozwój w drugiej połowie VI wieku. To wtedy różne lechickie 
plemiona Sarmatów tj. Wandalowie, Hunowie, Goci, Bułgarzy, Chorwaci, Serbowie i Drewlanie 
po zniszczeniu Imperium Rzymskiego zaczęli nazywać się od sławy, Słowianami, jaką nasi przod-
kowie Polusowie Nordyccy, czyli Polanie zażywali w tych czasach. Na angielskiej mapie pod ko-
niec VI wieku są Frankowie i Lechici, a nie ma Niemców, Germanii. To jest zgodne z kronikami 
średniowiecza i innymi mapami, bo Germania należała kiedyś do Słowian i Lechitów. Została zger-
manizowana przez Niemców dopiero po przyjęciu w Polsce katolicyzmu. Brak Niemiec, nie powi-
nien dziwić nikogo, kto zna polskie kroniki. Według Długosza, Dzierzwy, Boguchwała, wszystkie 
duże miasta w Germanii, Saksonii, założyli Polanie. Dynastia Popielidów, którzy założyli te mia-
sta na przełomie I i II wieku. Tylko przysłany z Watykanu Gall Anonim zaczyna historię Polski 
od Mieszka I. Wszystkie 15 kronik średniowiecznych podają zgodnie poczet królów polskich wy-
wodząc je od czasów Babilonu i króla babilońskiego Nemroda. Polanie mieli swoich mitycznych 
rodziców i było nimi Niebo Północne, Polo-arktico, od którego Polanie wywodzą swą nazwę. 
Natomiast drugim ojcem Polan był Pan, ojciec mitycznego króla Lecha (Film Starożytni Polanie) 
Mityczny Lech przybył do Polski w czasach, gdy Nimrod zbudował w Lechii bliźniacze miasto 
Babelu – Wawel.

Film 56 . Państwo, Cesarstwo Bolesława Chrobrego i Mieszka II . Cz . 1/3 NWO . – Historia 
Polski . cz . 9 

„Jan Długosz i 30 polskich i zagranicznych kronikarzy antycznych twierdzi, że Sarmacja to an-
tyczna nazwa Polski. Po śmierci Ottona, Henryk II Święty, Bawarczyk, w podobny sposób usunął 
naszego papieża i wprowadził swojego. Ten przez Gaudentego arcybiskupa Gnieźnieńskiego rzucił 
klątwę na naród polski Chrobrego i jego syna Mieszka II w czasie zjazdu w Meklemburgu w 1002 r. 
W czasach rozbiorów Polski zaborcy, a szczególnie Niemcy chcąc wymazać nam pamięć narodową 
nakręcili propagandę, że kronika Prokosza to falsyfikat z XVIII wieku. I nasi współcześni historycy 
powtarzają tę brednię. Tymczasem kronikę Prokosza potwierdzają średniowieczni kronikarze jak 
Jan Długosz i Marcin Bielski. W swoich kronikach opisują historię Polski od czasu potopu. Tak 
Rusini jak i Polacy są Sarmatami. Granice XII wiecznego państwa Chrobrego i Mieszka II. Chrobry 
podbił pod swe panowanie: Prusy, Pomorze, Ruś, Morawy, Czechy i pozostawił swoim następcom, 
jako kraje lenne. Miasto Pragę ustanowił drugą stolicą swego Królestwa. Poddał pod swe panowa-
nie Hunów, czyli Węgrów, Chorwatów i Mardów – szczep potężny. Nawet nieujarzmionych Sasów, 
tak dalece, że na rzece Sail wbił słup żelazny jakby jakąś świętą granicę, zaznaczając od zachodu 
krańce swego władztwa. Natomiast od wschodu na złotej bramie Kijowa drugą wyrąbał granicę. 
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Tam po zajęciu miasta wielokrotnym uderzeniem miecza wyrzezał na złotej bramie miasta jakby 
jakiś znak graniczny. Tam ustanowił królem któregoś swojego krewnego. Długosz pisze w pierw-
szej księdze roczników, że Morawy i Czechy podbił jeszcze Mieszko I, razem ze swym synem 
Bolesławem i to on ustanowił Bolesława władcą Czech i Moraw ze stolicą w Pradze, a Mieszko II, 
Pragę po prostu odziedziczył. Było wprawdzie w Czechach kilka buntów organizowanych przez 
Niemców z Bawarii i Szwabi, ale wszystkie zostały szybko stłumione. Jeśli chodzi o Ruś, to ona 
należała do Polski według kronik ruskich od czasów, kiedy w Babilonii bogowie podzielili Indyjski 
Sanskryt na 72 języki. Tak o Rusi pisze Długosz. Ten cały kraj Lech, ojciec i wódz Lechitów, czyli 
Polaków na dziedzinę sobie przywłaszczył i w nim przez siebie i wnuków swoich licznymi plemio-
nami dziedziczył. Od wschodu nie było sąsiedztwa innego prócz Greków i morza Czarnego. Kraj 
wschodni jest nazywany od jednego z wnuków Lecha zwanego Rus. Żeby nie posądzać Długosza 
o to, że odbiła mu patriotyczna zgaga czy szajba, przytacza, co o Rusi pisze najbardziej znany 
XII wieczny z ruskich kronikarzy Nestor. Polanie tedy, żyjąc z osobna jakośmy rzekli, z rodu 
Słowiańskiego są i nazywali się Polanami. I Drewlanie wywodzili się z tych Słowian i nazywali się 
Drewlanami. Radymicze i Wiatycze wywodzili się z Lachów i takie są lechickie plemiona. 

To, że Polacy nic nie wiedzą o wojnach Polan z Imperium Rzymskim, to wina polskich „wiary-
godnych uznanych historyków”, którzy nie potrafią przeczytać u Kadłubka, że Lublin założyła sio-
stra Juliusza Cezara, Julia. Z czasów, gdy Lechia prowadziła najazdy na Rzym i Bizancjum, powsta-
ła nazwa Słowian, czyli zażywający sławy. Od Sławy wywodziły się imiona Lechitów. Mieszko, 
czyli Mieczysław w mieczu sławny. Bogusław, czyli sławny przed Bogiem, Świętosław, czyli świę-
cie sławny. Cesarstwo Chrobrego było tylko odtworzeniem Imperium Lechitów w granicach, ja-
kie to Imperium posiadało w czasach, gdy prowadziło wojnę z Imperium Perskim. Gall Anonim 
i Kadłubek w kronikach podają, że rząd Chrobrego był utworzony na wzór Celtyckiego Króla 
Artura i 12 rycerzy Okrągłego Stołu, w formie rady przybocznej. Długosz nazywa ich 12 wojewo-
dami. Długosz dowodzi, że 12 wojewodów przewodziło Lechitom przez cały okres istnienia Lechi, 
czyli od czasów słynnej wieży Babel. Biblijny Izrael ze Starego Testamentu to nie Żydzi, tylko 
precyzyjna historia 12 plemion Celtyckich i historia podbicia przez nich świata. Antyczna Lechia, 
czyli Polska była największym z państw Celtyckich. Lechickie plemię Chorwatów znane ze swego 
niepohamowanego charakteru, nazywano w czasach antycznych Ostrogotami, podbiło Jugosławię 
i Rzym w V wieku. Chorwaci z czasem stracili Rzym, ale żyją do dziś nad Adriatykiem. 

Jeśli chodzi o Sasów, to ci utworzyli na północy Niemiec Saksonię. O tym, że Sasowie byli 
Polanami pamiętano w Polsce jeszcze przed rozbiorami i to dlatego Polacy wybierali Sasów 
na Królów Polski. Teraz z sekretnych, ale tajemniczych politycznych powodów, wiedza o tym za-
nikła. Sasowie byli Polanami i to Polanie założyli wszystkie duże miasta Saksoni tj.; Hamburg, 
Lubekę, Bremę i Szlezwik. Ottonowie byli Sasami i Polanami. Za wrogów w Germanii mieli 
dwa Niemieckie plemiona nienależące do Lechi. Allanów i Szwabów, które mieszkają w Bawarii 
i Szwabii, opanowały Rzym i zagrodziły innym drogę do papiestwa. Za każdym razem, żeby się 
koronować na króla Rzymu, Ottonowie najeżdżali Rzym, mordowali papieży Szwabów i dopiero 
po osadzeniu naszego saskiego papieża koronowali się na cesarzy rzymskich. Świetnie te mordy 
na papieżach opisuje Długosz w I kronice, warto ją przeczytać, żeby wiedzieć jak pierwsi Polacy 
zostali papieżami. Otto II poślubił siostrę, choć niektórzy mówią, że to była córka Mieszka I, 
a Otto III był dzieckiem z tego związku. Otto III pierwszy zdobył koronę cesarską i na wspólni-
ka chciał wciągnąć Chrobrego. W Rzymie panował niestety poparty przez Szwabów papież Jan 
XVI, który absolutnie nie zgadzał się na koronację Chrobrego na Cesarza Wschodu z koroną ce-
sarzy rzymskich. Otto zamordował, więc Jana XVI, a papieżem ustanowił Sasa Brunona, który 
był Polakiem i od tego momentu sprzeciwy ustały. Nie było już problemu z koronacją. Tak to opi-
suje Długosz w swojej kronice. Po śmieci papieża Jana XVI, Otton, który był Sasem, wyznaczył 
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na papieża swojego kuzyna, też Sasa Brunona. Ten został papieżem Grzegorzem V, a konkurentowi 
wybranemu przez Rzymian, Janowi XVI wyłupił oczy i obciął członki. Tak nasi zdobywali władzę 
w Rzymie. Po śmierci Ottona Henryk II Święty – Bawarczyk usunął w podobny sposób nasze-
go papieża i wprowadził swojego. Ten przez Gaudentego, biskupa gnieźnieńskiego rzucił klątwę 
na naród polski, Chrobrego i jego syna Mieszka II, w czasie zjazdu w Mesemburgu w roku 1002. 

Na zjeździe zaraz po klątwie wojska Niemca Henryka II Bawarczyka uderzyły na Chrobrego 
i jego orszak. Polacy nie mieli szans w Mesemburgu i by ich wymordowano i wycięto w pień, ale 
na Bawarczyków uderzyli Sasi po zamordowanym Ottonie III. Sasi nie tylko ocalili Chrobrego 
w Mesemburgu, ale też używając głównie wojsk Saskich, Chrobry włączył do Polski Milsko 
i Łużyce w roku 1002. Sasi zaś w tym samym roku przyłączyli się dobrowolnie do państwa 
Bolesława Chrobrego”

Film 57 . Państwo, Cesarstwo Bolesława Chrobrego i Mieszka II . cz . 2/3 NWO . –Historia 
Polski cz . 10

Fragment: „Polska historia po dzień dzisiejszy ukształtowana jest przez zaborców. Po rozwią-
zaniu Polski, Niemcy i Austriacy opanowali polskie szkolnictwo i naukę i wymazano nam historię. 
Oficjalnie w szkołach i na uczelniach nauczano, że nigdy nie było kroniki, pierwszego przysłanego 
z Rzymu, napisanej w X wieku, ani roczników Długosza. Według Niemców kronikę Prokosza na-
pisał sławny fałszerz dokumentów historycznych, Przybysław Dyjamentowski w 1694-1774 r. tuż 
przed I rozbiorem Polski.

Prędzej świnia nauczy się czytać, niż uznany naukowiec przyzna się do pomyłki. Innym ro-
dzajem oszustwa, jakiego dopuszcza się nauka, jest nie tłumaczenie napisów na monetach bitych 
przez Chrobrego po koronacji na Cesarza Wschodu w Gnieźnie w 1000 r. Polonia Princes, znaczy 
Cesarstwo Polskie. Pod koniec swego panowania, Chrobry zwyczajem swoich sławnych przodków 
najechał Rzym i koronował się na króla Rzymu. Królowie Rzymu jak Ottonowie, używali tytułu 
Princeps. Królowie Polski tylko tytułu rex lub regis. Tak po koronacji w 1025 na króla Rzymu, 
czyli Cesarza Rzymskiego. Kroniki frankońskie o roku 1025 Król (rex) Gotów i Wandali, Bolesław 
Chrobry – wódz (duce) wszystkich Słowian, najechał Rzym ze swymi armiami i koronował się 
na króla Rzymu ze szkodą dla króla Niemiec, Konrada. Konrad z papieżem nie mogąc pokonać 
Bolesława mieczem, wysłał księdza spowiednika z zatrutą hostią. I tak sławny Bolesław zakończył 
życie. 

Długosz opisujący koronację Ottonów na cesarzy, nie pisze o koronacji cesarskiej tylko o tym, 
że kolejni Ottonowie koronowali się na króla Rzymu. W Rzymie była korona cesarzy, więc król 
Rzymu był Cesarzem Rzymskim. Władca Szwabi był koronowany koroną króla Niemiec, władca 
Gniezna był królem Pomorza, czyli królem Gotów, a władca koronowany na króla Krakowa był 
królem Wandali. To, że Polacy nic nie wiedzą o swojej historii, jako Goci, Wizygoci czy Wandale 
i Hunowie wynika z tego, że fachowcy nie znają żadnej kroniki polskiej z czasów Polski Jagiellonów. 
Gdy wolna elekcja wybrała na króla Polski Szweda Zygmunta III Wazę, Sejm dał królowi na Sejmie 
sekretarza osobistego Marcina Bielskiego po to, żeby Bielski zapoznał Szweda z powszechnie zna-
ną wtedy 3,5 tysiącletnią historią Polski, znanej w czasach antycznych, jako Sarmacja Europejska 
lub Lechia. Bielski napisał więc swoją kronikę specjalnie dla króla, żeby ten nie kompromitował się 
brakiem wiedzy o historii Polski. Pod filmem jest link do tej kroniki, żeby dzisiejsi Polacy przestali 
się kompromitować brakiem wiedzy o swoim kraju. Sława Przodkom Sławnych Słowian”. 

Mój dopisek. Polacy także nie wiedzą nic o hołdzie ruskim. Nie pruskim, tylko ruskim, za pa-
nowania Zygmunta III Wazy. 
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Film 58 .Państwo, Cesarstwo Bolesława Chrobrego i Mieszka II cz . 3/3 NWO . 
– Historia Polski cz . 11

Fragment: „Długosz w pierwszej księdze roczników nie pozostawia wątpliwości, że wszystkie 
duże miasta w Saksonii założyli Polanie i że Sasi byli Polanami. Natomiast Ottonowie, którzy 
utworzyli Niemieckie Cesarstwo Rzymskie, byli książętami Sasów. Jedyny wniosek, jaki się na-
suwa, to taki, że Ottonowie byli Polanami i to Polanie utworzyli Cesarstwo Rzymskie Narodu 
Niemieckiego w roku 962. W tym to roku Otto I zmusił swoich Sasów, żeby przyjęli katolicyzm 
rzymski, bo bez tego nie mógł Otto I książę Saski, czyli Polak zostać cesarzem rzymskim. Mieszko 
I przyjął chrzest rzymski tylko 4 lata po Ottonie I z Czech, które były państwem lennym Mieszka, 
a później sam wysłał misjonarzy i zmusił do przyjęcia katolicyzmu Hunów, czyli Węgrów, o czym 
pisze Długosz. Mieszko przyjął chrześcijaństwo 4 lata po Ottonie, głównie po to, żeby otrzymać 
koronę Cesarstwa Wschodu. Mieszko wprowadził Chrześcijaństwo, ale niestety nie prześladował 
starej wiary i nie przegonił żadnej z siedmiu żon. Nie zburzył żadnej ze świątyń chrześcijaństwa we-
dyjskiego, dlatego korony nie otrzymał. W IX i X wieku Rzym opanowali i skolonizowali Niemcy. 
Około 1/3 ludności Rzymu stanowili mówiący po niemiecku koloniści niemieccy i to ci Rzymianie 
niemieccy przez dwa wieki wybierali niemieckich papieży, którzy rzucając klątwy na Franków 
niszczyli Imperium Frankońskie. Polanie z Saksonii, czyli Sascy Ottonowie poradzili sobie z tym 
problemem niemieckich papieży w ten sposób, że za pomocą Polan i Mieszka I najeżdżali Rzym, 
mordowali niemieckich papieży i osadzali na stolicy Piotrowej Sasów, czyli Polan. Opisuje te mor-
dy na papieżach dość dokładnie Długosz w I księdze Roczników. Mordy na Niemieckich papieżach 
były konieczne, bo Mieszko II, który nie zabił swojego papieża –ojca Konrada II, króla Niemiec, 
przypłacił to utratą jąder i życia, a Cesarstwo Polskie uległo zagładzie na skutek klątwy rzuconej 
na Polskę przez podpuszczonego przez Niemców Gaudentego na zjeździe w Meklemburgu. Klątwa 
Gaudentego i zabicie reprezentującego Niemców papieża, była jedyną przyczyną zagłady Cesarstwa 
Polskiego. Po tym jak Chrobry koronował się w Rzymie na Cesarza miał dwie korony cesarskie. 
Cesarza Wschodu i Zachodu. Trucizna, jaką w hostii otruł Chrobrego wysłannik papieski, była 
trucizną wolno działającą. Chrobry wiedział, że umiera, więc zwołał 12 wojewodów, naczelników 
12 lechickich plemion i zanim umarł zdołał obie cesarskie korony przekazać Mieszkowi II, a z nimi 
nienaruszone terytorium państwa i potężną armię do dyspozycji syna. Armia, jaką dysponował 
Mieszko II i Chrobry posiadała pomiędzy 200-do pół miliona ludzi. Konrad II próbował wojny 
z Mieszkiem II, ale armie niemieckie zostały zmasakrowane dwa razy w roku 1028 i 1030 postano-
wiono, więc wykończyć Mieszka II ideologicznie. Papież kazał rozpuścić pogłoskę w kościołach, 
że to sam Jezus ukryty w hostii zabił Chrobrego, w związku z niezdjętą klątwą, jaką Gaudenty 
rzucił na Polskę, Chrobrego i jego syna. Ponadto papiestwo rozpoczęło akcję dyplomatyczną prze-
ciwko Mieszkowi II buntując lennych władców Czech, Rusi i Danii, żeby wypowiedzieli posłu-
szeństwo przeciw przeklętemu władcy, obiecując przy tym tytuł świętego temu, kto zabije Mieszka, 
i korony królewskie. Gall Anonim zagładę państwa Mieszka II wiąże ściśle z klątwą Gaudentego, 
który tak pisze: Klęska ta, czyli najazd Brzeczysława, zaś dlatego tak powszechnie miała dotknąć 
całą ziemię polską, że podobno Gaudenty brat i następca świętego Wojciecha z nieznanej mi przy-
czyny obłożył ją klątwą. To, co tu powiedziano o zniszczeniu Polski niechaj wystarczy i niechaj 
posłuży ku poprawie tym, którzy przyrodzonym panom nie dochowali wiary. W końcu zaś zarówno 
od obcych jak i od własnych mieszkańców Polska doznała takiego spustoszenia, że w zupełno-
ści niemal obrana została z bogactw i z ludzi. Co więc się wtedy stało? Najlepiej opisuje to hi-
storia Niemiec na Wikipedii: II wyprawa Konrada została przygotowana lepiej. Porozumiał się 
on z Wielkim Księciem Jarosławem Pruskim, władcą Duńskim – Knutem Wielkim w celu wspólne-
go najazdu na Polskę i w roku 1031 wspólnie uderzyli na Polskę. Mieszka zaskoczył bunt własnych 
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braci i stronników w kraju. Klątwa. Bracia wyszli z kościoła. Czego się nie mówi na Wikipedii, 
to o najeździe Brzeczysława, by nikt nie powiązał otrucia hostią Bolesława Chrobrego i zagłady 
państwa Mieszka II, z klątwą Gaudentego na Polskę. Nasi rodzinni polscy katoliccy, oszuści nauko-
wi, wmawiają ludziom, że Brzeczysław najechał Polskę wiele lat po rozpadzie państwa Mieszka. 
Tymczasem wojna z Niemcami i bunt poddanych i lenników i najazd Brzeczysłąwa na Polskę za-
czął się od momentu, kiedy Brzeczysław zdradziecko pojmał Mieszka II i wykastrował. Tak to opi-
suje Gall Anonim. Opowiadają, że Czesi schwytali go zdradziecko na wiecu i rzemieniami skrę-
powali mu genitalia tak, że nie mógł już później płodzić potomstwa, za to, że król Bolesław jego 
ojciec podobną im wyrządził krzywdę, oślepiwszy ich księcia a swojego wuja. Mieszko wprawdzie 
powrócił z niewoli, lecz żony więcej nie znalazł. Lecz zmilczmy o Mieszku. Sprawa zagłady ce-
sarstwa Mieszka II na skutek klątwy Gaudentego, była tak drażliwa, że prawie współcześni wy-
darzeniom duchowni i kronikarze, Anonim i Kadłubek poświęcili Mieszkowi tylko parę linijek, 
chwaląc za odwagę i prawość, ale milcząc o szczegółach panowania. Ojciec Brzeczysława był 
lennikiem Chrobrego, więc Chrobry oślepił go zgodnie z prawem za zdradę i za bunt. Brzeczysław 
był lennikiem Mieszka II i jako lennik przybył do Polski z wojskiem na wyprawę, wezwany przez 
Mieszka. Mieszko po dwukrotnym pokonaniu króla Niemiec Konrada przygotowywał się do wy-
prawy na Rzym w celu osadzenia na stolicy Piotrowej swojego papieża. Papież przyrzekł wtedy 
Brzeczysławowi, za zabicie Mieszka koronę królewską i tytuł świętego. Gdyby Brzeczysław lennik 
Mieszka zaatakował swego władcę – pomazańca bożego bez klątwy, to sam podlegałby klątwie 
i karze śmierci w świetle średniowiecznego prawa. Ponieważ Brzeczysław zaatakował króla ob-
łożonego klątwą i wyjętego przez to spod prawa, za wykastrowanie Mieszka i najazd na Polskę 
dostał z Watykanu koronę królewską. Tytułu świętego nie dostał, bo tylko wykastrował Mieszka, 
zamiast go przy tym zabić. Najazd Brzeczysława zaczął się, więc tak, że Brzeczysław wkroczył 
do Polski niby, jako sojusznik Mieszka i lennik. Mieszko był w tym czasie na wiecu ogłaszając po-
spolite ruszenie i wyprawę na Rzym. Wtedy to Brzeczysław zdradziecko pojmał na wiecu Mieszka 
i go wykastrował. Był to sygnał do buntu powszechnego. Cesarz był naczelnym kapłanem i sędzią 
i to on ustanawiał zgodnie z prawem papieży i władców. Jest jednak w Starym Testamencie wymóg, 
że kapłan nie może być kaleką, ze szczególnym naciskiem położonym na to, że kapłan nie może być 
eunuchem, lub nie może mieć zgniecionych jąder. Mieszko II przez zdradzieckie wykastrowanie 
przestał być kapłanem najwyższym. To od tego momentu na podstawie klątwy Gaudentego ziemia 
całej Polski została spustoszona i obrana z ludzi. Po tych wydarzeniach obie korony zostały oddane 
Niemcom i już nigdy nie powróciły do Polski. Mieszka wkrótce po oddaniu koron cesarskich otruto 
i tak dzięki wprowadzeniu do Polski katolicyzmu na podstawie klątw papieskich złamana została 
potęga starożytnego liczącego prawie 3000 lat Imperium Lechitów i Polan, a narodziła się potęga 
Niemców kontrolujących papiestwo”.

Film 59 . Koronacja Bolesława Chrobrego na Cesarza, Zjazd Gnieźnieński w roku 1000 . 
– Opis – Historia Polski . 

Fragment: „Wikipedia kłamie ze względów polityczno religijnych, chcąc z Polaków zrobić sta-
do potulnych nieznających własnej historii, owiec i baranów. Dzięki Wikipedii nie wiemy, co stało 
się w Gnieźnie w roku 1000. Według Długosza w 1000 r., na zjeździe w Gnieźnie Chrobrego koro-
nowano koroną Cesarską na Cesarza Wschodu i podpisano porozumienia ustalające godła państwa, 
orła białego dla państwa polskiego a orła czarnego dla Niemców. Długosz (Rocznik ks I str. 144). 
Otto III – Cesarz, zważywszy Bolesława księcia Polskiego wspaniałość i potęgę, wynosi go na god-
ność królewską i własną wieńczy koroną, uwalniając go przy tym wraz z jego następcami od wszel-
kiej podległości cesarzom. Cesarz rozkazuje Gaudentemu, arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu i innym 
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biskupom Bolesława księcia, olejami świętymi namaścić na króla polskiego i stosownymi mowami 
i błogosławieństwami wykonać uroczyście to wszystko, co się zwykło czynić przy koronacjach 
i namaszczeniach królewskich.

Czego gdy dopełniono, prowadzi Cesarz Bolesława na tron wyniosły, a zdjąwszy z głowy swo-
jej koronę cesarza, którą naówczas był przybrany, koronuje nią i wieńczy skroń Bolesława, mia-
nując i ogłaszając tak jego, jak i wszystkich Bolesława potomków dziedzicznymi królami Polski. 
Autorzy Wikipedii kłamią w żywe oczy z bezczelnością zakłamanych świń, mając nadzieję, że pań-
stwo sami nigdy tego nie sprawdzą. Niektórzy twierdzą, że Polskę niszczą Żydzi, natomiast według 
mnie nikt tak nie kłamie i nie niszczy nam dumy i historii naszego narodu, jak kontrolowana przez 
katolickich naukowców Wikipedia. Niestety nikt z takich przeciętnych Polaków nie wie, co się sta-
ło w Gnieźnie. To nie jest tak, że oni nie znają Długosza. To jest niemożliwe. Oni kłamią w żywe 
oczy jak świnie”. 

Film 55 . Mieszko I, Król Wandalów cz . 3/3 – NWO . – Przedkatolicka Historia Polski . cz . 8

Fragmenty: „Po klątwach rzuconych na Bolesława Śmiałego i Krzywoustego Polska weszła 
w skład Watykańskiego Cesarstwa Rzymskiego. Przez okres prawie dwustu lat Inkwizycja repre-
zentująca Cesarzy Niemieckich, szalała w podzielonej na małe księstwa rzeszy polskiej. Bojąc się 
odrodzenia Lachów przeciw Cesarstwu, palono stare kroniki polskie, a karą za ukrywanie kronik, 
było spalenie razem z kroniką. Takiemu dużemu narodowi jak Polacy nie jest jednak tak łatwo, tak 
całkiem wymazać historię. Po odzyskaniu niepodległości przez Łokietka a w szczególności za nie-
lubiących Watykanu Jagiellonów odszukano dużo starych kronik i na podstawie znalezionych resz-
tek odtworzono antyczną historię Polski w kronikach zbiorczych. Z tego okresu jest tzw. kronika ar-
cybiskupa Prokosza piszącego w X wieku, który tak wyjaśnia fakt, że Orzeł biały po dziś dzień jest 
na polskich chorągwiach, jako godło państwa. Genezeryk król Wandalów zwyciężywszy Geacjana 
w Afryce, białego Polsce orła przysłał na chorągwie. Prokosz tak ponadto w X wieku wyjaśnia na-
zwę Słowian. Sarmackie narody po wojnach z Rzymianami i innymi narodami nazywani są Slavi 
lub Slawini, jako sławny lub chwalebny święty lud Boży. Dlatego od tych słów złożone mają imio-
na. I tak: Bóg, święty, miecz, władza, stan, sława. I od tych słów takie mają imiona: Bogusław, 
Świętosław, Władysław, Mieczysław, Stanisław itd. Najstarszym Słowiańsko-Polskim dziejopisa-
rzem i historykiem był Wojan, żyjący według Prokosza kilkaset lat przed Chrystusem. Biblioteka 
Bolesława Śmiałego zorganizowana była na kształt biblioteki Aleksandryjskiej i zawierała antycz-
ną historię całego świata. Spalona została po zamordowaniu Śmiałego. Kadmimir w czytelny spo-
sób wyprowadził ponad połowę Polskiego herbowego rycerstwa z czasów, gdy Krakus na czele 
300 tysięcy Sarmatów nazywanych wtedy Galami najechał w roku 390 p.n.e. na Rzym i spalił go 
doszczętnie. Większość Sarmatów powróciła wtedy nad rzekę Wisłę zwaną wtedy Wandalą, a część 
została i utworzyła w Rzymie swoją kolonię, czyli skolonizowała Rzym. O tym najeździe na Rzym 
pisze też nasz Kadłubek., nazywając Krakusa Grakusem lub Grak, czyli Krakusem Grekiem. Król 
Krakus był bowiem według wszystkich starożytnych Polskich kronik Sarmatą Grekiem.” 

Film 61 . Wyprawy Krzyżowe na Polskę w roku 1039 i 1047 – Krucjaty . NWO 
– Historia Polski . cz . 13

Fragmenty: „Niektórzy zachwycają się wyprawami krzyżowymi do Ziemi Świętej na muzuł-
manów. Katolicka nauka nabrała jednak wody w usta na temat organizowanych przez Watykan, 
Niemieckich wypraw krzyżowych na ziemie polskie. Cicho sza. To tylko dzięki serii Niemieckich 
wypraw krzyżowych przeciw Polanom, zgermanizowano Polską kiedyś Saksonię-Polan pomiędzy 



Boska Interwencja

41

Łabą a Odrą i Polskie Pomorze Zachodnie, a Polska przyjęła niemiecki katolicyzm i zapomniała, 
że wcześniej przez 3000 lat w demokratycznym Imperium Lechitów wyznawano aryjsko-wedyjskie 
chrześcijaństwo, tzw. gnostycki arianizm. Niekatolickie kroniki zniszczyła nowa religia, a katoliccy 
Polscy kronikarze mieli zakaz pisania o chrystianizacji polskiej, jako o niemieckich i Watykańskich 
krucjatach w celu germanizacji kraju. Krótki eksperyment wprowadzenia katolicyzmu skończył 
się tragicznie. Na skutek klątwy Gaudentego na Polskę i Polskich królów, najpierw otruto hostią 
Chrobrego, a w wyniku najazdu Brzeczysława na Polskę zdradziecko pojmano na wiecu Mieszka II 
i go wykastrowano. Ponadto krążyły słuchy, że Mieszka na koniec otruła jego własna zbzikowana 
na tle religijnym, niemiecka żona Ryksa, bo chciała dostać tytuł świętej. Tego było za wiele dla 
innych synów Chrobrego. Historycy są zgodni, że Chrobry miał kilka żon, a z nimi kilku synów, 
o których się nie pisze. Synowie Chrobrego po śmierci ojca i brata Mieszka zorganizowali bunt 
i przywrócili dawne wedyjsko – aryjskie chrześcijaństwo, które było podstawą moralną 3000 let-
niej potęgi Imperium Lechitów. Katoliccy kronikarze nazywali ten arianizm, fałszywym chrześci-
jaństwem. Na czele buntu, stał syn Chrobrego, przyrodni brat Mieszka II, z innej matki – Masław. 
Masław stanął na czele buntu całego kraju w roku 1036. Wypędzono z Polski Niemkę Ryksę i jej 
nieznającego polskiego, syna. Spalono wszystkie kościoły, a księży i mnichów wymordowano bez-
litośnie, za wprowadzenie w Polsce niewolnictwa i pańszczyzny, rzeczy wcześniej w kraju niezna-
nej. Wedyjski arianizm był religią ludzi wolnych i równych sobie i zabraniał pańszczyzny i niewol-
nictwa. W roku 1039 Watykan ogłosił pierwszą wyprawę krzyżową przeciw Królestwu Polskiemu, 
w którym był wybrany przez polskich Panów, Masław syn Chrobrego. Tak piszą kroniki frankoń-
skie: W 1039 r. Benedykt IX ogłosił krucjatę przeciw Słowianom. Na czele krucjaty stanął Karol 
Mnich. Cesarz Niemiec dał mu 500 zakonników, niemieckich rycerzy herbowych i 15000 tarczow-
ników. Ponadto Henryk dał Mnichowi dużo złota na zaciąg wojska wśród Słowian. Polscy katoliccy 
kronikarze, którym wstyd było pisać o watykańskiej krucjacie na Polskę, piszą tylko o tym, że Karol 
Mnich najechał Polskę na czele 500 rycerzy niemieckich. Papież Benedykt IX, który wysłał rycerzy 
niemieckich na Polskę, żeby wprowadzali tam katolicyzm, to przebarwna postać. Kroniki frankoń-
skie i Długosz w rocznikach tak o nim piszą: po śmierci papieża Jana XX nastąpił po nim Benedykt 
IX syn Alberyka, człowieka rozpustnych obyczajów, który w czasie seksualnych orgii w kościo-
łach zakładał na siebie skóry niedźwiedzia, innym razem osła udawał. Ponieważ Kazimierz Mnich 
przywrócił katolicyzm w Polsce, dziś nazywa się go Kazimierzem Odnowicielem, władcą Polski. 
Karol Mnich jednak za życia brzydził się polską barbarzyńską mową i kazał nazywać się Karolem, 
bo imieniem Kazimierz brzydził się. Tak o nim i o jego matce, świętej Ryksie, królowej Polski pisze 
katolicki kanonik Długosz w Rocznikach str. 216.

Religię będącą podstawą potęgi Słowian trzeba było zniszczyć. Bizancjum przyłączyło się 
do krucjaty w roku 1047. Dopiero połączone wojska Niemieckie, mnicha Karola i wojska Bizancjum 
dowodzone przez księcia Kijowskiego Jarosława pokonały elekcyjnego króla Polski Masława, w bi-
twie pod Pobiedziskiem. Masław wycofał się wtedy do polskich wtedy Prus. Watykan dał wtedy 
pieniądze, by w pokonanym i zdemoralizowanym wtedy wojsku ktoś zamordował króla. Na skutek 
tej bitwy Prusy i Ruś w nagrodę za odstąpienie od Masława odpadły od Polski i stały się niezależ-
nymi krajami. Natomiast niemiecki mnich Karol, syn Mieszka II i świętej Niemki królowej Ryksy, 
stał się władcą Polski i odnowił katolicyzm w Polsce i nazywa się Kazimierzem Odnowicielem.”.

Film 69 . Dalsze klątwy Watykanu i Wyprawy Krzyżowe na Polskę Piastów . Krucjaty . 
Starożytni Polacy cz . 7

Fragmenty: „(Paweł Jasienica str. 96) Wkrótce po śmierci Bolesława Krzywoustego, biskup 
krakowski Mateusz, wysłał do św. Bernarda, z Francji, list w którym pisał o potrzebie zwalczania 
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błędnych wierzeń bezbożnych Rusinów. Lecz informował ponadto, że istnieją liczne rzesze Słowian, 
którzy nie przyłączyli się ani do Greckiego ani do łacińskiego wyznania i chwalą Boga chrześci-
jan na swój sposób. Biskup pisał o utrzymującym się wówczas przy życiu obrządku słowiańskim, 
lechickim, o którym katolickie źródła zwykły się wypowiadać, że to poganie i tych Polaków, le-
chickich chrześcijan, papiescy zbóje mordowali, jako pogan w czasach wypraw krzyżowych urzą-
dzanych na Polskę w czasie rozbicia dzielnicowego, które trwało 182 lata. 

Reguła była taka, że w czasie rozbicia dzielnicowego obrzucano polskich władców klątwa-
mi papieskimi, a na podzielone na drobne królestwa i księstwa dawną Lechię organizowano 
wyprawy krzyżowe w celu katolicyzacji i germanizacji Lechitów. Klątwami byli obrzuceni syno-
wie Krzywoustego. Biskup ze Żnina obłożył klątwą Stanisława Wygnańca, gdy ten chciał zjed-
noczyć kraj i zerwać z upokarzającą rolą lennika świętego papieskiego Cesarstwa Niemieckiego. 
Pomimo przewagi militarnej Władysław musiał uchodzić z kraju, jako osoba wyklęta i wyjęta klą-
twą spod prawa, bo kościół podburzył przeciwko niemu możnowładców i młodszych braci, żeby 
ci nie zgodzili się na koronację i zjednoczenie kraju, co było zawsze zagrożeniem dla Niemiec, 
obawiających się, że silna Polska, może zażądać z powrotem zachodniej Słowiańszczyzny, czyli 
Sławonii i Koryntii. Dlatego możnowładców wsparł zbrojnie Niemiecki cesarz Konrad. Następnie, 
gdy synowie Krzywoustego, Bolesław Kędzierzawy i Mieszko Stary próbowali zjednoczyć Polskę, 
papież Eugeniusz przez swojego legata Gwidonia obłożył ich klątwą. Pomimo klątwy rycer-
stwo poparło synów Krzywoustego przeciw papieżowi. Więc papież ogłosił wyprawę krzyżową 
na Polskę. 

W wyniku bulli papieskiej, siły papieskie pod dowództwem Fryderyka Barbarossy, a wspomaga-
ne przez oddziały francuskie i brytyjskie, uderzyły na Polskę. Kędzierzawy i Mieszko musieli zapo-
mnieć o zjednoczeniu kraju, niepodległości i uznać się za lenników cesarstwa papieskiego. Dopiero 
po tym jak Kędzierzawy dał papieżowi swojego młodszego brata Kazimierza Sprawiedliwego, jako 
zakładnika, Fryderyk Barbarossa poprowadził swoją krucjatę z Polski prosto do Palestyny, gdzie 
szczęście go opuściło i utonął w rzece ze świętości. Klątwy papieskie gwarantowały i stały na stra-
ży dzielnicowego rozbicia kraju. Małe miniaturowe państewka polskie, przestały być zagrożeniem 
dla świętego cesarstwa Rzymskiego. 

O tym, co stało się w cesarstwie tak podaje Paweł Jasienica str. 107. Konrad III to pierwszy 
panujący z rodu Hohenstaufów. Wśród władców tej dynastii krystalizuje się nowy program poli-
tyczny. Jest nim myśl stworzenia powszechnego Cesarstwa, którego ośrodek znajdowałby się jed-
nak nie w Niemczech, ale we Włoszech. Chodzi o to, że władzę absolutną w cesarstwie od czasu 
Konrada III posiadał nie cesarz a papież. I to rządzący z Rzymu papieże wysyłali na nas wyprawy 
krzyżowe w celu germanizacji Lechitów i zmuszania ich do katolicyzmu. Małe państewka rozbitej 
klątwami Polski, zaczęto nawet zmuszać do wypraw krzyżowych na swoich, w celu chrystianizacji 
i germanizacji, nie chcąc przyjąć do wiadomości, że Lechici byli chrześcijanami, tyle, że gnostyc-
kimi. Przez cały trwający 182 lata okres rozbicia dzielnicowego, małe polskie królestwa i księstwa 
włączone zostały do rzeszy niemieckiej i były lennikami Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Na stra-
ży tej utraty niepodległości stał papież i kościół katolicki, który obrzucał klątwami każdego władcę 
polskiego, próbującego zjednoczyć Polskę i wyrwać ją spod okupacji Niemieckiego Cesarstwa 
Papieskiego i zależności lennej. Na Konrada Mazowieckiego, który się koronował na króla Polski 
i próbował zjednoczyć dawną Polskę jako Sarmację, kościół rzucił klątwę i sprowadził na niego 
Krzyżaków, Kawalerów Mieczowych i Templariuszy a ponadto zorganizował bullami dwie wy-
prawy krzyżowe, krucjaty. Bajka o tym, że to Konrad sprowadził Krzyżaków, cięgle krąży w pol-
skim narodzie, a jest udowodnione i dobrze opisane, że to katolicki kościół polski wprowadził 
Krzyżaków do Polski przeciw Konradowi Mazowieckiemu”.
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Film 72 . Kronika Prokosza, Długosza, Oszust Lelewel i niszczenie, palenie kronik 1/2 . 
Starożytni Polacy cz . 9

„Film zaczyna się od obrazu, na którym jest umieszczony poczet królów Polskich, do dziś nie-
ukryty, wiszący w bocznym korytarzu w Częstochowie. Namalowany na początku rozbiorów, kie-
dy jeszcze pamiętano o przed katolickich władcach polskich. Na samej górze namalowany jest 
orzeł z łbem zwróconym w lewą stronę. Mieszko I jest dopiero 15 koronowanym władcą Polski. 
Pierwszym władcą był Lech po łacinie Lachvis. Dlaczego tak duży naród jak Polacy, którzy jakby 
nie było, uważają się za ludzi inteligentnych, nic nie wiedzą o swojej dumnej i to nawet bardzo 
dumnej przeszłości? Otóż głównym powodem niewiedzy Polaków, jest palenie polskich kronik 
średniowiecznych przez Inkwizycję, niszczenie i ukrywanie wszelkich ocalałych kronik, kolek-
cji monet i wykopalisk archeologicznych przez środowiska naukowe związane z katolicyzmem. 
Najbardziej znanym katolickim kronikarzem, którego dzieła palone były na stosach Inkwizycji, 
a do dziś Polska skatolizowana nauka ukrywa to, co zawierają jego roczniki historyczne Polski jest 
arcybiskup Lwowa, Jan Długosz. W roku 1615 Jezuita, Zygmunt III – Król Polski wydał dekret 
zakazujący posiadania i czytania roczników Długosza. Księża w całym kraju wyjmowali z biblio-
tek i szkół dzieła tego arcybiskupa, a ze skonfiskowanych roczników w liczbie 1435 egzemplarzy 
Inkwizycja zrobiła stos i śpiewając Maryja Królowa Polski, spalono roczniki na stosie. Ocalały 
tylko dlatego, że ci przeklęci Żydzi, wydawca był Żydowski, wydali roczniki Długosza za gra-
nicą kraju z rękopisów. Później ochroną roczników zajął się hrabia Ossoliński, ale i tak byśmy 
o nich nic nie wiedzieli, bo nauka chciała je przed nami ukryć, tak jak ukryto roczniki Prokosza 
i kronikę Wielkopolską, gdyby nie pisarz Sienkiewicz i malarz Matejko. To dzięki nim wiemy 
o Krzyżakach, wojnach z Zakonem i o bitwie pod Grunwaldem. Ale poza tym, co rozpropago-
wał w Krzyżakach Sienkiewicz, to Polak wie przysłowiowe nic, z tego, co zawiera historia Polski 
w rocznikach Długosza. Tymczasem Długosz to nie byle kto. Ten duchowny był najwyższym rangą 
kronikarzem świeckim i kościelnym, a ponadto dyplomatą. Karierę swoją skończył, jako arcybi-
skup Lwowa, ale wcześniej odmówił arcybiskupstwa w Pradze, bo tak był zajęty pracą naukową 
nad historią Polski. Miał wgląd we wszystkie archiwa kościelne i świeckie i na badanie tych, dziś 
już niedostępnych dokumentów poświęcił 25 lat. Niszczenie polskiej historii odbywało się w czte-
rech etapach. W czasach antycznych nauka i władza spoczywała w rekach kapłanów. Wszystkie 
księgi historyczne i roczniki napisali: kapłani, Juliusz Cezar, Tacyt, Swetoniusz, Herodot, Flawiusz. 
Inni byli kapłanami. Kapłanami najwyższymi byli też Chrobry i Mieszko II. Dlatego, żeby ode-
brać koronę królewską Mieszkowi II, Czesi zgnietli mu jądra. Biblia zabrania kapłaństwa osobie 
ze zgniecionymi jądrami i tak właśnie Mieszko II musiał zrzec się diademu cesarskiego odzie-
dziczonego po Bolesławie Chrobrym. Chrobry, którego koronowano diademem cesarskim według 
Galla Anonima, Kadłubka, Długosza i wielu innych kronikarzy. Jako cesarz i kapłan naczelny no-
wej religii nakazał spalenie wszystkich pogańskich świątyń razem ze wszystkimi pismami, jakie 
były w tych świątyniach. Spalono wszystkie pisma, kroniki i roczniki, zapisane greką, runami sa-
marytańskimi i hebrajskim. W tych językach pisali Lechici. Są na to dowody w postaci monet, 
jakimi się posługiwano w Imperium Lechitów. O Aryjsko Greckim pochodzeniu Polan będzie na-
stępny film, bo tzw. bogowie Słowian byli bogami Grecko – wedyjskimi, którym dano słowiańskie 
nazwy. Za Chrobrego palenie przed katolickich świątyń nadzorowali kapłani, którzy niszczyli stare 
księgi, ale z nich spisywali historię i spisywali polskie roczniki historyczne już po łacinie w języku 
nowej religii. W czasach Boguchwała roczników było mnóstwo, bo każde biskupstwo prowadzi-
ło własną dokumentację, od czasów Mieszka I, który ufundował 9 biskupstw i dwa arcybiskup-
stwa. Mieszko I wprowadził katolicyzm do Polski, ale nie prześladował starej wiary, dlatego papież 
odmówił mu korony cesarskiej. Dzięki braku prześladowań możliwa była współpraca kapłanów. 
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Skrybowie łacińscy przepisywali i przekładali na łacinę roczniki historyczne składane w świąty-
niach starej wiary. Z tych czasów zachowała się spisana w X wieku kronika pierwszego arcybiskupa 
Krakowa Włocha, Procholusa, którego Polacy przemianowali Prokoszem. Gdy kronikę Prokosza 
odnaleziono w czasach zaborów, nikt nie miał wątpliwości, co do jej autentyczności, z wyjątkiem 
oszusta pracującego dla Niemców, założyciela tygodnika wileńskiego, Joachima Lelewela. Lelewel 
na łamach swojego czasopisma udowodnił wpierw, że niejaki Przybysław Dyjamentowski, żyjący 
w XVIII wieku napisał XV wieczne roczniki Długosza i że bitwy z Krzyżakami pod Grunwaldem 
nigdy nie było, a całe anty krzyżackie zamieszanie w Polsce wywołał antykatolicki spisek Żydów 
i protestantów. Później na łamach tegoż tygodnika wileńskiego udowodnił też, że również kronika 
Prokosza została napisana przez Dyjamentowskiego i że to na 100% fałszerstwo. Lelewel jest znany 
z tego, że jako pierwszy sfałszował tłumaczenie znaczenia epitafium znajdującego się na grobowcu 
Bolesława Chrobrego. W pierwszym okresie od Mieszka I do Chrobrego spalono wszystko, co nie 
napisano po łacinie. Drugi okres palenia to rozbicie dzielnicowe Polski spowodowane klątwą papie-
ską na Krzywoustego. W tym okresie niemieckie Cesarstwo Rzymskie przy udziale kierowanego 
przez papiestwo kleru, paliło bezlitośnie każdą kronikę Polską, która wspominała o przed katolickim 
Imperium Lechitów. Szczytowa potęga Lechi to wiek VI po zniszczeniu Imperium Rzymskiego. 
Chrobry w XI wieku odbudował to Imperium, według kronik Galla Anonima, Kadłubka, Długosza, 
kroniki Wielkopolskiej i Boguchwała. Imperium Chrobrego i Mieszka II obejmowało tereny poka-
zane na mapie. Przez cztery wieki seria klątw papieskich rzucanych na polskich królów i władców 
i kilkanaście wypraw krzyżowych organizowanych przeciwko Polanom, doprowadziło do zagła-
dy państwa Lechitów. Z dawnego Imperium Lechitów zostały tylko dwie dzielnice: Małopolska 
i Wielkopolska. Z tych nędznych pozostałości po Lechitach i spadkobiercach, Kazimierz Wielki 
zbudował nowe państwo Polskę. 

Na Lechickie plemię Gotów, które brało czynny udział w wojnach Polan i Lechitów z Imperium 
Rzymskim, Watykan wysłał swoje odziały uderzeniowe, niemieckich Krzyżaków. 

I tak odpadła od Lechi Północ i Prusy. Najstarsi kronikarze Polscy, Kadłubek i Boguchwał na-
zywają Prusów i Jadźwingów Gotami a Rusinów Dakami. Rusinów, którzy też odpadli od Polski 
na skutek wypraw Krzyżowych Watykanu, byli Polanami mieszkającymi w Dacji, czyli Dakami. 
Po zajęciu Dacji przez Rzymian, Polanie wycofali się na Ruś i to tych Polan, którzy założyli wszyst-
kie wielkie miasta na Rusi, według kronik Ruskich nazywano Rusinami, ale Boguchwał nazywa 
ich też wymiennie Dakami. Lelewel skłamał w ten sposób, że Jadźwingowie byli ze szczepów 
Godzkich i ich nazwy nie można używać na określenie wszystkich Gotów, nad którymi panował 
Chrobry, choć każdego Jadźwinga i Prusa można nazwać Gotem.”

Film 49 . Klątwy Watykanu na Polskę . Spiskowa historia Polski . cz . 2

„Tylko dlatego, że komunizm upadł można na niego pluć. W Polsce dzisiaj rządzi dzięki opano-
waniu szkolnictwa i środków masowego przekazu katolicyzm i Watykan. Dlatego tylko wymazano 
ze świadomości Polaków klątwy rzucone przez Kościół i Watykan na naród Polski i na najwybit-
niejszych władców Polski –Polan. Oprócz nigdy niezdjętych klątw na naród Polski Watykan prze-
klął Bolesława Śmiałego zwanego też Szczodrym, Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego i Jagiełłę, 
a groźba klątwy i wyprawy krzyżowe przeciw Zygmuntowi Staremu ochroniła Prusy przed włącze-
niem do Polski po przegranej wojnie Krzyżaków z Polską. Klątwy rzucone na Bolesława Śmiałego 
i Krzywoustego doprowadziły do zniknięcia naszego państwa z mapy i I rozbioru Polski, gdzie 
Watykan wymusił na Krzywoustym podział Polski na małe księstwa i włączenie tych księstw tzw. 
dzielnic do Rzeszy Niemieckiej niemieckiego Cesarstwa Rzymskiego. Klątwa rzucona na Jagiełłę 



Boska Interwencja

45

i naród Polski za zwycięstwo pod Grunwaldem uratowała Krzyżaków i Zakon Inflancki przed włą-
czeniem do Polski. Pod Grunwaldem uległo zniszczeniu całe rycerstwo obu zakonów Krzyżackich 
i kawalerów Mieczowych. Malborka bronił jeden rycerz i garść knechtów. Krzyżacka twierdza 
i stolica była pusta i bezbronna. Wtedy to właśnie nuncjusz papieski doręczył Jagielle klątwę na nie-
go, jak też na cały naród polski jak i litewski. Ponadto nuncjusz zagroził, że jeśli Jagiełło zajmie 
Malbork, stolicę Zbrojnego Ramienia Watykanu na wschodzie, to on papież zorganizuje wyprawę 
Krzyżową na Polskę. Jagiełło przestraszył się i przez trzy miesiące obozował pod Grunwaldem, 
co pozwoliło Watykanowi na ponowne zorganizowanie twierdzy Malbork. Kościół katolicki 
w Polsce zawsze reprezentował wrogie niepodległej Polsce mocarstwo, Watykan. Watykan, żeby 
zatrzeć szkodliwą rolę katolicyzmu dla Polaków, opanował szkolnictwo i wymazał ze świadomości 
narodu wcześniejszą jego historię. Nędzne katolickie państwo Piastów, przedstawia się, jako po-
czątki narodu. Tymczasem o wcześniejszym Imperium Polan i potędze Europejskiej nic nie słychać 
w ogłupionym narodzie. Nikt nie wie, dlaczego Polacy nazywają się Panami. Kto wie? Tak jak 
nikt nie wie, że zakon Krzyżacki – Zbrojne Ramię Watykanu na wschodzie miało za zadanie głów-
ne, fizyczne zlikwidowanie państwa polskiego, zgermanizowanie i włączenie Polaków do Rzeszy 
Niemieckiej na rozkaz Watykanu. Według najstarszych kronik katolickich jak biskupa Kadłubka, 
Galla Anonima, Długosza i innych, etniczna nazwa Polaków to Lechici. Od Lechitów do dziś 
Lachami nazywają nas Litwini, Persowie, Turcy, Węgrzy, Ukraińcy i Rosjanie. Słowo Lechici 
wywodzi się ze Słowiańskich Runów i Indyjskiego Sanskrytu. Lechi znaczy król lub królewski. 
Słowianami nazywali nas Franko-Germanie. Grecy nazywali Słowian Scytami a nas Polan Scytami 
Królewskimi. Żaden naród nie używa formy Pan do tytułowania się wzajemnego. Żeby być Panem 
dla głupszych, trzeba przestrzegać mądrych praw. Religią Słowińskich Celtów Panów Pasterzy 
– Panów antycznego świata, były do dziś prawa zapisane w Starym Testamencie połączone z wie-
dzą zawartą w Wedach. Kościół katolicki spalił wszystkie spisane runami Polan dokumenty świad-
czące o potędze i historii Polskiej. W starożytnym Egipcie Lachów nazywano Hykssami. Kiedy 
Aleksander Macedoński podbił Lechistan, czyli Scytów Królewskich, zabił króla Lechii i wziął 
w posiadanie Lechię, poprzez małżeństwo z żoną zabitego króla, koronował się na króla Lachów 
i włożył lechicką koronę przodka wszystkich polskich panów Boga Płodności Pana. Od tego 
momentu niektóre monety bite w Imperium Macedońskim przedstawiały Aleksandra w koronie 
z pańskimi rogami. Aleksander przywdział koronę lechicką Lechickich Panów, pomimo, iż sam 
w Macedonii czcił wcześniej Amena. Od tej Lechickiej pańskiej korony Aleksander do dziś, zna-
ny jest wśród narodów Azji, jako Aleksander Rogaty lub Aleksander z rogami. Dopiero, jako król 
Lachów, mając do dyspozycji wszystkie ludy Słowiańskie, Aleksander wyruszył na Persję i podbił 
cały świat. Dzięki znajomości nazewnictwa, Pan Paweł Szydłowski odtworzył najdawniejsze dzieje 
Lachów. Persowie pisząc w swoich kronikach, że Sumerowie nazywani przez innych Sarmatami, 
zgłaszali swoje pretensje do tronu Lechistanu, do którego podobno mieli prawa rodowe. Tuż przed-
tem jak Medowie z Persami podbili świat, Sumerowie całym narodem wybrali się na Lechistan 
i podbili południe Scytii. Od Sumerów po Grecku Kimerów pozostała po dziś dzień nazwa Krymu 
i Wałów Krymskich. Kimeryjskich po Grecku. Lechistan w odwecie uderzył na Sumerów i zajął 
całą Azję, a w Palestynie zbudował miasto nazywane Lechistanem, a Grecy nazywali je Scytopolis 
i było to sławne miasto w Palestynie Celesyria. O zmaganiach Lechów, Panów lub Pasterzy nazy-
wanych przez Greków Scytami Królewskimi tak donosi Herodot w I księdze Dziejów: Metiurus 
(niezrozumiała nazwa) w spotkaniu zwyciężył był Asyryjczyków i zaczął Minos oblegać, kiedy 
nadciągnęło przeciw niemu wielkie wojsko Scytów, których prowadził król Scytyjski Madras syn 
Prototeasa. Ci wpadli do Azji, ścigając uciekających Sumerów, których wypędzili z Europy i tak 
ci przybyli do kraju Medyjskiego. Tam spotkali się Medowie ze Scytami, zostali pokonani w bi-
twie i pozbawieni swojej hegemonii. Scytowie zaś rozproszyli się po całej Azji, skąd pociągnęli 
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na Egipt, a kiedy przybyli do Celesyrii, wyszedł przeciwko nim Pasamatyt, król Egiptu i nakłonił 
darami i prośbami, żeby się dalej nie posuwali. Oni więc cofnęli się z powrotem. Blisko 28 lat 
panowali Scytowie nad Azją i pustoszyli wszystko z butą i lekceważeniem. Nie dość, że od każde-
go ludu ściągali nałożony nań haracz, jeszcze rabowali, co kto posiadał, krążąc dookoła po kraju. 
Większość z nich w końcu wymordowali Hyarkes (niezrozumiałe) i Medowie zaprosiwszy ich 
na ucztę i spiwszy. W ten sposób odzyskali Medowie z powrotem hegemonię i zawładnęli ludami, 
które przedtem mieli w swojej mocy. 

Przestrzeganie dobrych praw i nakazów prowadzi do życia rozumnego, dobrej gospodarki, 
szczęśliwych rodzin i potężnego państwa. Przestrzeganie praw danych przez złych czy obłąka-
nych przywódców prowadzi zawsze do głupoty, upadku gospodarki, nędzy i zgnilizny moralnej, 
a ponadto do ruiny państwa. Dla potęgi państwa najważniejsze jest czy przy władzy jest grupa 
przestrzegająca praw rozumnych czy debilnych. Polska chrześcijańska to zmagania trzech wyznań. 
Katolików, protestantów i Żydów. Polska Piastów to Polska katolicka. Kraj mały rozdrobniony 
na walczące ze sobą księstwa i po usunięciu Bolesława Śmiałego nieposiadająca nawet korony i bę-
dący w lennej poddańczej zależności od cesarstwa Niemieckiego. Polska Jagiellonów to największa 
potęga Europejska. Jeśli chodzi o zdobyty obszar z liczbą ludności to Polska była na drugim miej-
scu w Europie za Rosją, a kraj rozciągał się od Morza Czarnego po Bałtyk. Jeśli chodzi o potęgę 
gospodarczą, z której wynika potęga militarna, byliśmy za Jagiellonów na absolutnie I miejscu 
w Europie. Polska Jagiellonów to kraj wprawdzie katolicki, ale 80% sejmu to protestanci i potęż-
na rada Żydowska, która rządziła miastami. Rządzili więc Polską Żydzi i protestanci. Protestanci 
są prawie tak bogaci jak Żydzi i nie istnieją na naszej planecie biedne państwa protestanckie. A jest 
cała masa biednych państw katolickich. Polska elekcyjna to Polska gdzie Watykan sterując katolic-
ką większością wyrzucił z państwowych urzędów innowierców, a w roku 1702 wyrzucił z polskie-
go sejmu ostatniego protestanta. Później ten w 100% katolicki Sejm podpuszczony przez Watykan 
i cały katolicki Kościół Polski uparł się, że Polakom nie jest potrzebne własne państwo. Katolicy, 
więc na Sejmach stwierdzili, że oni za Boga i Jezusa nie dadzą pieniędzy na własną armię, bo im 
Polska niepotrzebna, a później bez żenady i z wielką dumą podpisali 3 kolejne rozbiory, tego pra-
wie największego europejskiego państwa. Dla katolików tylko Jezus jest Bogiem i to te Jezusowe 
nauki(moim zdaniem wypaczone) były przyczyną upadku Polski. Polski Sejm z miłości do wroga 
rozwiązał polski Sejm, rozwiązał państwo Polskie i oddał Polaków w ręce zaborców.” 

Film 67 . Bitwa na Psim Polu . – Największa bitwa średniowiecza . Starożytni Polacy cz . 5 
Historia Polski . NWO . 

„W Polsce Jagiellonów, każdy Polak wiedział, że największą bitwą średniowiecznej Europy była 
bitwa pod Psim Polem. Na rozkaz papieża i pod przywództwem Niemieckiego cesarza, katolicka 
Europa zjednoczona w Świętym Rzymskim Cesarstwie narodu niemieckiego uderzyła na Polskę. 
Papieski Rzym był wtedy stolicą cesarstwa i zmobilizował na wojnę z Polską, wszystkie kraje pod-
ległe Cesarstwu, a więc Włochów, Niemców, Sasów i Czechów. Po stronie Polskiej pod dowódz-
twem Krzywoustego, stanęła do boju koalicja trzech państw: Polski, Węgier i Rusi Kijowskiej. 
Ojciec Krzywoustego, czyli brat zamordowanego Bolesława Śmiałego – Władysław Herman do-
stał tytuł Pobożnego, bo zrzekł się korony królewskiej i rozwiązał dwa polskie arcybiskupstwa 
w Poznaniu i w Krakowie, przez co poddał polski Kościół pod zwierzchnictwo kościoła niemiec-
kiego, co wiązało się z utratą niepodległości. Ponadto Władysław Herman, zwany Pobożnym, 
zaadoptował na wyraźny rozkaz papieski dorosłego młodzieńca, którego polskie imię brzmiało 
Zbigniew. Krzywoustego to, co się działo na dworze jego ojca, odrzucało do tego stopnia, że chodził 
ze wzgardliwym wyrazem twarzy, od czego dostał przydomek Krzywousty. Trzeci z Bolesławów, 



Boska Interwencja

47

gdy tylko zmarł ojciec, natychmiast przywrócił Polsce arcybiskupstwa w Poznaniu i w Krakowie 
i koronował się na króla Polski, przyjmując tytuł nie króla rex, a princeps, co było tytułem cesarzy 
rzymskich, a nie tylko tytułem jednonarodowościowych królestw. Po zerwaniu poddaństwa wzglę-
dem cesarstwa rzymskiego natychmiast hołd lenny złożyły Krzywoustemu Ruś Kijowska i Węgry, 
czyli Panonia jak podają Polscy kronikarze. Ruś Kijowska miała poważne problemy z Partami lub 
Pieczyngami jak nazywają ich inni kronikarze i Krzywousty rozprawił się z nimi w pierwszym roku 
swego panowania tak, że więcej nie najeżdżali Rusi aż do końca jego panowania. Na Węgrzech cała 
szlachta była polska, więc wolano płacić daninę swoim niż Niemcom. Zerwanie lenna w stosunku 
do cesarstwa wywołało najazd cesarstwa na Węgry, ale Krzywousty rzucił się na pomoc bratankom, 
do czego zobowiązywał go układ o płaceniu danin i lennie i zmasakrował na Węgrzech wojska 
niemieckie. Po tej klęsce na Węgrzech na długo zapanował pokój z Niemcami, aż do czasu, gdy 
Bolesław nie wyrzucił z Polski swojego adoptowanego brata Zbigniewa, popieranego przez kościół 
katolicki. Wtedy to wściekły papież kazał przywrócić Zbigniewa, adoptowanego bękarta papieskie-
go na współrządcę królestwa z tytułem króla. I to ten Zbigniew był głównym powodem wielkiej woj-
ny pomiędzy Świętym Cesarstwem Rzymskim narodu niemieckiego a Polską. Watykański mnich 
Gall Anonim współczesny wojnie, przytacza list ultimatum, cesarza Henryka IV do Krzywoustego: 
Dlatego winneś z powrotem przyjąć brata swego, oddając mu połowę królestwa a mnie płacić rocz-
nie 300 grzywien trybutu, lub tyluż rycerzy dostarczać na wyprawy, albo ze mną, jeśli czujesz się 
na siłach zmierzyć się mieczem o królestwo polskie. Na to Książę Północy odpowiedział: Pocałuj 
mnie w dupę. I tak zaczęła się wojna. Wojnę zakończono największą bitwą średniowiecza pod Psim 
Polem. Katolicka nauka próbuje dziś ukryć i zbagatelizować, bo świetnie opisana przez polskich bi-
skupów i kronikarzy odbyła się wyłącznie w celu wprowadzenia na tron polski papieskiego bękarta 
Zbigniewa. Żeby nie fantazjować o rozmiarach wojny i klęsce, jakiej zaznali Niemcy pod Psim 
Polem, przytoczę biskupa Boguchwała, głowę kościoła Królestwa Wielkopolski: Cesarz Henryk do-
brze pamiętając krzywdę, której doznał od Bolesława na Węgrzech, z niezliczoną ilością zbrojnych, 
wyrusza by spustoszyć Polskę. Szturmuje wielki gród Lubusz, sądząc, że łatwy będzie do wzięcia, 
następnie spieszy pod miasto Bytom i próbuje zdobyć je z wielkim wysiłkiem, lecz ponieważ zoba-
czył, że jest zabezpieczone, przesunął się pod miasto Głogów. Wszyscy słyszeli o obronie Głogowa. 
Krzywousty zdobywa właśnie Pomorze i spiesznym marszem powrócił do Polski pod Głogów. 
Tam się zatrzymał i czekał z wojskiem na przybycie sił zbrojnych swoich lenników: Śląska, Rusi 
Kijowskiej i Węgrów. Gall Anonim tak pisze: niestrudzony Bolesław z nielicznym utrudzonym woj-
skiem czekał niedaleko Głogowa. Tam zbierał wieści, słuchał poselstw, tam wyczekiwał nadejścia 
swych wojsk, – stąd rozsyłał komorników po swoich i po Rusinów i po Węgrów. Watykańskiemu 
Gallowi nie wolno było pisać o klęsce watykańskich wojsk, więc przytoczę tu Boguchwała. Biskup 
nie lubił wprawdzie Ruskich i Węgrów, więc pominął ich udział w bitwie, ale i tak zostawił dość 
dokładny opis wydarzeń: Tymczasem Ślężanie, Mazowszanie i Lechici z innych dzielnic napływają 
na pomoc swemu sławnemu królowi Bolesławowi. Ze wszystkich stron na zmianę wielokrotnie 
napadają i zaczepiają wojska Cesarza, nie dając mu ani chwili wytchnienia, lecz ciągłymi napadami 
niepokoją obóz lub placówki wrogów. Książę zaś czeski widząc, że Ślężanie wyszedłszy ze swych 
granic przybyli na pomoc Bolesławowi, poddaje Cesarzowi myśl, aby część swego wojska wysłał 
celem zdobycia miasta Wrocławia. Przeczuwając to, król Bolesław idzie za nimi, wyprzedza ich 
przed Wrocławiem bije i rozgramia. Odniósłszy tam zwycięstwo, znów podchodzi szybkim mar-
szem pod obóz Cesarza. Ślężanie proszą go, aby nie odkładał bitwy, niechętnie znosząc to, że tak 
potężny wróg czeka na ich dzielnice i że są narażeni na ustawiczne łupiestwo. Dlatego lepiej raz 
zginąć, niż zawsze być zależnym. Skoro, więc nazajutrz tylko zaświtało, oddziały wojsk postępują 
w największym porządku i jak wojska Cesarza krzepi wielka jego liczba, tak Polaków czyni śmiel-
szym odwaga. Jak więc pierwsze były oddziały Czechów, tak zaraz w pierwszym starciu ulegają. 
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Następnie padają olbrzymie odziały Alamanów. Jedne od ciosów Bolesława, drugie od uderzeń 
Ślężan i Mazowszan. Inni niepewnie biegając między szeregami walczących, nie wiedząc, co ro-
bić mają i komu nieść pomoc, gromadą to tu to tam łażą. Niektórzy giną od zatrutych strzał, inni 
muszą przejść do walki pieszej, gdyż konie padły na skutek ran od zatrutych strzał. I tak Alamenia 
z płaczem i zawodzeniem zbiera skąpe i nędzne resztki Alamenów, którzy zachowane życie Cesarza 
uważali za łaskę, a ucieczkę za tryumf. Tak wielkie zaś mnóstwo psów zbiegło się na miejsce walki, 
że pożerając trupy wpadły w jakąś dzikość. Tak, że przez wiele dni i miesięcy ludzie nie mieli tam-
tędy bezpiecznego przejścia. Dlatego pole bitwy po dziś dzień nazywa się Psim Polem. Po pobiciu 
Cesarstwa pod Psim Polem, Krzywousty uderzył na Czechów i na stałe włączył ich do Królestwa 
Polskiego. Następnie Bolesław niezwłocznie puściwszy się w pogoń za księciem czeskim, wy-
gnał go z królestwa Czech. Na miejsce jego król Bolesław, jako księcia na czele Czechów posta-
wił jednego znakomitego męża imieniem Bożywój. Jego również po niedługim czasie w podobny 
sposób zabił brat pod wpływem niepohamowanej zazdrości. Ponownie znów Bolesław wkroczył 
do Czech, wypędził nikczemnego bratobójcę a młodszego brata jego odznaczył godnością ksią-
żęcą. Krzywousty był ostatnim Lechitą. Papieski bękart Zbigniew, to arcyważna postać w historii 
Polski. Za wielokrotne zamachy na życie członków swojej adoptowanej rodziny, nazywany jest 
przez biskupa Kadłubka ojcobójcą i bratobójcą. Po kolejnym zamachu na życie Krzywoustego, ten 
kazał go oślepić. Za oślepienie i śmierć królobójcy papież rzucił klątwę kościelną na Bolesława 
Krzywoustego króla Polski, a za jej zdjęcie wymusił na polskim królu testament, którego papież 
był wykonawcą. Ten testament był dokumentem I rozbioru Polski, ale po śmierci Krzywoustego, 
pomiędzy cesarstwo Niemieckie i dzieci Krzywoustego. I rozbiór Polski nazywa się dziś rozdrob-
nieniem dzielnicowym Polski.”

Film 68 . Klątwa na Krzywoustego i Rozbicie Dzielnicowe Polski . Starożytni Polacy cz . 6 . 
Historia Polski 

Fragment od 10-22min. „Sprawa papieskich bękartów i sposobu, w jaki te bękarty osadzane 
„były na tronach królewskich i cesarskich w całej Europie. Zbigniew był bękartem papieskim, ad-
optowanym przez Władysława Hermana, brata przeklętego i zamordowanego Bolesława Śmiałego. 
Władysław za adoptowanie Zbigniewa dostał tytuł Pobożnego. To, czego się dziś nie pamięta to to, 
że w katolickiej Polsce pan wioski i szlachcic miał surowo i bezwzględnie prawo do pierwszej nocy 
z żoną poddanego. Najpierw Pan, dopiero później mąż chłopki uprawiał seks z poddaną. W dobrach 
kościelnych prawo pierwszej nocy przysługiwało księdzu. Dlatego też kościół stał na strażnicy pra-
wa pierwszej nocy i pańszczyzny. Zostało ono w Polsce zniesione dopiero na skutek powstania 
styczniowego w roku 1863. We wczesnym Średniowieczu również król miał prawo do pierwszej 
nocy do żony każdego szlachcica. Prawo to zniósł dopiero statutami Kazimierz Wielki. Szlachetnie 
urodzeni tzw. Ariowie nazywani na terenach Słowiańszczyzny Polusami, przez seks uszlachetniali 
genami całą populację kraju. Polus to po łacinie Niebo. Polusy, od których wzięli nazwę Polanie 
to Niebiański gatunek mający Niebo za Ojca. Na skutek prawa pierwszej nocy szlachetnie urodzeni 
każdej generacji, zaludniali bękartami około 20% populacji kraju. Żaden z tych bękartów nie miał 
prawa dziedzicznego do dziedzictwa ojca. Był tylko jeden wyjątek. Dzieci papieskie. Od czasów 
antycznych do czasów najwybitniejszego z papieży, budowniczego katedry św. Piotra w Rzymie 
wielkiego reformatora i ojca renesansu papieża Aleksandra VI, ojca sławnej Lukrecji Borgi, wszy-
scy papieże mieli dzieci, którymi obsadzano trony królewskie całej katolickiej Europy. Będący 
ignorantami nowego testamentu katolicy, nic nie wiedzą, że wszyscy apostołowie mieli dzieci, ale 
żaden z nich nie miał żony, naśladując przykład, jaki dał im Jezus” (Z tym się nie zgadzam, bo Jezus 
miał żonę Marię Magdalenę i miał z nią dzieci. Watykan fałszował Biblię) „Dlatego zasiadający 
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na tronach w stolicy apostolskiej papieże mieli gromady dzieci, które osadzano na stolicach państw 
Europejskich. Aleksander pochodził z rodziny papiesko królewskiej. Jego pradziadek i dziadek też 
byli papieżami. Aleksander, który był wielkim reformatorem Kościoła, skończył z praktyką osa-
dzania papieskich dzieci na tronach Europy reformami kościoła, ale dopiero dla swoich następców. 
Sam miał gromadę dzieci i to z bardzo różnymi kochankami. I te dzieci, tak jak dzieci wszystkich 
jego poprzedników wżeniano w dynastie panujących władców europejskich. Średniowieczna tra-
dycja była taka, że najczęściej starzejące się kochanki papieskie mające papieskich potomków do-
stawały na męża arystokrację panującą, a dziecko papieskie stawało się władcą państwa. Tak było 
w przypadku cesarza niemieckiego, Konrada, któremu koronę cesarską odebrał Bolesław Chrobry 
w roku 1025. Często synowie papiescy poślubiali królowe państw, a ich córki poślubiały preten-
dentów do tronu. Tak było w przypadku Aleksandra. Sporą grupę dzieci papieże mieli z własnymi 
córkami, Te dzieci w zamysłach papieży miały stać się ojcami narodów. Wynikało to z nauk Starego 
Testamentu. Lot miał synów z córkami. Dlatego co ambitniejsi papieże chcąc stać się ojcem nowe-
go narodu uprawiali seks z córkami, tak jak Aleksander VI uprawiał seks z Lukrecją Borgią. A pa-
pieskie bękarty dawano do adopcji królom największych państw Europejskich. Tego ustalonego tra-
dycją systemu pilnowali Cesarze niemieccy, z których co najmniej połowa pochodziła z papieskich 
jąder. Czasy były inne i wałęsające się w Watykanie tabuny dzieci papieskich nikogo wtedy nie 
dziwiły, a bękarty trafiały zgodnie z katolicką tradycją na dwory panujących. Zbigniew adoptowa-
ny brat Krzywoustego, był właśnie takim kazirodczym bękartem papieskim przeznaczonym przez 
Święte Cesarstwo Rzymskie narodu Niemieckiego na to, żeby słał się ojcem Polakom i władcą ich 
królestwa. Oczywiście odbieranie synom królewskim dziedzictwa na korzyść papieskim bękartom 
nie zawsze przebiegało bez oporu. Dlatego papież wymusił na Władysławie Pobożnym przyjęcie 
na nadzorców polskiego królestwa tzw. Platynów dwóch Niemców o rzymsko brzmiących imio-
nach, Magnusa i Setegiusa. Magnusa papież osadził, jako Platyna na Śląsku a Setegiusa przy kró-
lu, jako wodza polskiego rycerstwa. W Polsce Setegius używał dla niepoznaki polskiego imienia 
Sieciech. Dopóki żyła żona Pobożnego, która była siostrą cesarza Niemiec, papieskie wilki trzyma-
ne były na smyczy. Po jej śmierci papież zaatakował. (Boguchwał str. 68 Kr Wielk.) Król Władysław 
Pobożny miał, więc syna zrodzonego z nałożnicy. W wyniku knowań macoszych kazał wychowy-
wać go w kraju Czechów pod opieką platyna Śląskiego, Magnusa. Po śmierci macochy jego, odwo-
łany z ukrycia gdzie troskliwie go wychowywano, wrócił w objęcia ojca. Nad Zbigniewem czuwał 
wódz polskiego rycerstwa Sieciech, Setegius. On to wraz z Magnusem sprzysięgli się przeciwko 
Pobożnemu królowi, i ośmielili się ustanowić Zbigniewa księciem Wrocławia i dzielnicy Śląskiej. 
Boguchwał podaje, że Sławonia i Koryntia od czasów Popiela I w pierwszym wieku po Chrystusie, 
należała do federacji Lechitów ze stolicą w Kruszwicy i opisuje równie dokładnie, że były to tereny 
pomiędzy rzekami Łabą a Odrą. Tymi terenami władał też Chrobry i Mieszko II. Przejściowo do-
stały się w ręce Niemieckie na skutek klątwy Gaudentego na Polskę Chrobrego. Na stałe Sławonia 
i Koryntia przeszła w ręce Niemieckie na skutek testamentu wymuszonego na Krzywoustym klątwą 
papieską. Ponadto Krzywousty zapisał papieżowi w spadku, polskie Pomorze, które przed drugą 
wojną światową było tak samo zgermanizowane jak polski kiedyś Berlin i całe wschodnie Niemcy. 
Pomorze zabrał Polakom papież a oddał Stalin. Gdyby nie Stalin to do dziś byśmy nie wiedzieli 
o tym, że Wrocław i Kołobrzeg i Szczecin były polskie. Tak jak nie wiemy kompletnie nic o pol-
skiej Sławonii leżącej pomiędzy Łabą a Odrą i o polskości Berlina. Testament Krzywoustego, ka-
tolicka nauka, żeby ukryć mordercze dla Polski osiągnięcia katolickiego papiestwa, przedstawia, 
jako wielkie osiągnięcie polskiej polityki. Tak pisze o tym testamencie najwybitniejszy katolic-
ki historyk polski, Paweł Jasienica w Polsce Piastów str. 91. „Testament Krzywoustego  spisany 
i przedstawiony papieżowi do zatwierdzenia to dowód wysiłku potężnego umysłu, który przewiduje 
przyszłe trudności….. Trzeba uznać wielkość polityczną talentu Krzywoustego widoczną w całym 
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jego panowaniu i myśli przewodniej jego talentu.” Niektórzy wierzą, że można być katolikiem i pa-
triotą. Tymczasem patriotyzm tak pasuje do katolicyzmu, oczywiście jak ktoś nie jest niemieckim 
patriotą, jak pistolet do głowy” 

Rodowód Polaków - Lechitów

Kronikarze pisali, że Polacy pochodzą od wnuka Noego – Jawana. Ale wtedy zapisy o pocho-
dzeniu Polaków z Hiperboreii, oraz że są dziećmi Nieba Północnego z Arktyki byłyby niespójne. 
Po co potomstwo Jawana miałoby się udawać na biegun północny już po rzekomym potopie i na-
stępnie opuszczać Hiperboreję, która została zalana. 

Naszymi mitycznymi rodzicami są Adam i Ewa, którzy przybyli z Nieba, jako udoskonalacze 
biologiczni, czyli z Kosmosu ok. 38 000 lat temu, ale zostali zdegradowani do statusu zwykłych 
śmiertelników, oraz potomstwa Adamsona, pierwszego ich syna z pierwszego ogrodu i jego drugiej 
żony Ratty. To daje podstawę do tego, że mieli oni prawo twierdzić, że Pan jest ich Bogiem. Jakby 
na to nie spojrzeć i tak tylko w naszym narodzie zachowała się forma zwracania się do siebie tak 
samo jak do Boga. Inne narody tego nie robią. Król Krakus był Grekiem. Kraków to wcześniej-
szy Graków. Nasza Królowa Wanda – bogini – dysponowała jakimiś nadprzyrodzonymi mocami, 
lub urządzeniami, którymi władała. Adamici nazywali się Synami Bożymi. Lechici, Wandalici, 
Sarmaci, Scytowie Królewscy, Słowianie, Rusini, Polusy, Polacy, byli i są nadal Synami Bożymi, 
bo pochodzą od Adamsona i Ratty. „Adam i jego potomstwo miało oczy niebieskie, a ludzi fio-
letowych charakteryzowała jasna karnacja skóry i jasny kolor włosów – jasnoblond, ciemno-
blond i rudy .” Grecy, też kiedyś takie mieli. Dzisiejsi Grecy niewiele mają już wspólnego z tra-
dycjami mitologicznymi mówiącymi o ich pochodzeniu od Bogów, a Polacy w ogóle o tym nie 
wiedzą. „Nic dziwnego, że Grecy mają tradycje mitologiczne, mówiące o ich bezpośrednim pocho-
dzeniu od bogów i istot nadludzkich. Ich kultura załamała się z powodu gwałtownie rozmnażają-
cych się miernych potomków, niewolników naddunajskich, których sprowadzili późniejsi Grecy” 
(cyt. Księga Uranti). Polusy, których królem był Krak (Grak, po ojcu Adamsonie i Adamie mają 
jasne i ciemne blond włosy a czasem rude oraz niebieskie oczy. Po za tym Polki uważane są za 
najpiękniejsze kobiety. I tak jest po dziś dzień. Polacy, Rusini, Synowie Boży to Ariowie. Dużo 
obecnie przemawia za tym, że jest tak jak zapisano w księdze Urantii. Ale my Prawdziwi Polacy 
też niestety dopuściliśmy do gwałtownego rozmnożenia miernot i ponosimy do dnia dzisiejszego 
tego konsekwencje. 

Informacje cytowane z kronik, które dzięki panu Pawłowi Szydłowskiemu poznałam, nie dają 
jednak odpowiedzi na pytanie, dlaczego Prawdziwy Jezus miałby być Intronizowanym Królem 
Całej Wielkiej Polski. Kroniki i Biblia dają wgląd tylko do kilku tysięcy lat przed naszą erą i kroni-
karze w zasadzie zgodnie dochodzą do momentu gdzie rodowody Lechitów zaczynają się od wnuka 
Noego, Jawana. Według mnie niekoniecznie musi to być prawdą, dlatego że kronikarze zakładali, 
iż opis stworzenia świata zawarty w Księdze Rodzaju jest wiarygodny. Nie dają też odpowiedzi 
na pytania tj.: skąd na naszej planecie wzięli się tzw. bogowie, półbogowie, czy boginie takie jak 
nasza królowa Wanda, o której piszą kronikarze. Skąd wzięły się w Arii, dzieci Nieba Północnego 
– Polo-Artico, czyli Polacy, których ojcem był Bóg Celtów Pan. O tym, kim są, czy też byli ci bo-
gowie i Synowie Boży są tylko mało zrozumiałe wzmianki w Biblii.

Odpowiedzi na te pytania już wiele lat temu znalazłam w Księdze Urantii, gdy tylko została ona 
przetłumaczona na język polski. O tzw. bogach mówił także biblijny Jezus.

Z księgi Urantii zacytuję tylko te fragmenty, które rzucą trochę światła na tę nie tylko moją teo-
rię, jakoby Polacy byli Narodem Wybranym przez Boga i zasługującym na to, aby tylko Prawdziwy 
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Jezus był Królem Całej Wielkiej Polski, jaką byliśmy za Bolesława Chrobrego. Tylko ta księga 
daje odpowiedzi na to, co odbywało i odbywa się na naszej planecie. Dzięki niej można zrozumieć, 
co nas spotyka w naszych czasach. Gdyby ludzkość była uczona tego, co zawiera Księga Urantii, 
już dawno na naszej planecie zniknęłyby fałszywe religie i skończyłoby się ogłupianie ludzi przez 
„przywódców duchowych’’. Biblia jest tak napisana, że na jej podstawie powstało już ponad 300 
podających się za chrześcijańskie sekt, nienawidzących, zwalczających i opluwających się wzajem-
nie. Ludzie w różny sposób reagują, gdy słyszą po raz pierwszy o księdze Urantii. U tzw. sceptyków 
racjonalistów, czyli ateistów, fanatyków religijnych i różnej maści nawiedzonych, pojawia się na-
tychmiastowy sprzeciw i chęć wyperswadowania temu, od kogo o niej słyszą, że robi coś niewła-
ściwego, a także, aby natychmiast przestał się tym zajmować. Internauci, ci na poziomie sugerowali 
mi, że ten temat nie jest zbyt popularny. Inni, którzy ją czytali i wiedzą, że na jej podstawie można 
obalić wiele kłamstw i fałszerstw, próbują ośmieszać tę księgę, lub obelżywie na jej temat wyrażają 
się. Po mnie takie uwagi spływają jak woda po kaczce. Rozumiem, do jakiej kategorii istot zaliczają 
się oni i wcale nie dziwi mnie ich typowe dla nich zachowanie.



52

Pochodzenie białej rasy 

Cytaty z przekazów Księgi Urantii: 

,,Potomkowie Adamsona (pierwszego syna Adama i Ewy z pierwszego ogrodu) – ludzie wyso-
kiego wzrostu przybyli do Grecji w liczbie 385. Posiadali bardzo wartościowe cechy. Wysoce inte-
lektualni i piękni. Druga żona Adamsona, Ratta, wywodziła się w prostej linii od czysto nodyckiego 
personelu Księcia. Nic dziwnego, że Grecy mają tradycje mitologiczne, mówiące o ich bezpośrednim 
pochodzeniu od bogów i istot nadludzkich. Ich kultura załamała się z powodu gwałtownie rozmna-
żających się miernych potomków, niewolników naddunajskich, których sprowadzili późniejsi Grecy. 

Potomkowie Andona. Starożytni Hetyci wywodzą się bezpośrednio od gatunku adonicznego. 
Jasne skóry i szerokie głowy były charakterystyczne dla tej rasy, a także dla potomków Abrahama, 
co miało wpływ na charakterystyczny wygląd twarzy ich późniejszych pokoleń. Ich kultura i religia 
wywodziła się od, Anditów, ale narzecze było Andoniczne. 

Adamici od Nodytów otrzymali bardzo cenną pomoc i współpracowali z tymi, mieszanymi po-
tomkami upadłych członków personelu Caligastii i dzięki nim właśnie, rządy Edeniczne zostały 
doprowadzone do kompletnej ruiny i ostatecznego upadku.

Adamici i Nodyci byli długogłowi. Andonici natomiast szerokogłowi. Rasy sangikowe (koloro-
we) cechowały głowy średniej wielkości. Człowiek żółty i niebieski wykazywał tendencje do szero-
kogłowia. Rasy niebieskie po zmieszaniu się z gatunkiem andonicznym stawały się wyraźnie szero-
kogłowe. Drugorzędni sangicy (pomarańczowi, zieloni i indygo) natomiast byli średnio i długogłowi.

Europeidzi – andicka mieszanka gatunku nodycznego i adamicznego zmodyfikowana przez 
pierwszorzędną i drugorzędną (niewielką domieszkę sangikową) oraz intensywne krzyżowanie się 
z Andonitami.

Mongoloidzi – to pierwszy typ sangikowy, zawierający czerwoną, żółtą i niebieską rasę 
(Chińczycy oraz Indianie).

Negroidzi – to drugorzędny typ sangikowy (pomarańczowy, zielony i indygo) występujący 
w Afryce, Indiach oraz Indonezji.

Kultura nigdy nie rozwija się w ubóstwie. Wolny czas jest potrzebny do rozwoju cywiliza-
cji. Jednostka posiadająca wartości moralne i duchowe może pracować nad charakterem podczas 
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nieobecności bogactwa materialnego, ale cywilizacja kulturowa wywodzi się z tych warunków ma-
terialnego dobrobytu, które dają czas wolny połączony z ambicją.

75 – odstępstwo Adama i Ewy 

„Po ponad stu latach wytężonej pracy na Urantii, Adam mógł dostrzec zaledwie nikłe postę-
py na zewnątrz Ogrodu; wydawało się, że świat poza Ogrodem nie posunął się zbytnio naprzód. 
Doskonalenie gatunku ludzkiego wydawało się czymś bardzo odległym a cała sytuacja wyglądała 
tak beznadziejnie, jak gdyby trzeba było zastosować jakąś metodę nieobjętą planami pierwotnymi. 
Tak to przynajmniej widział Adam i wielokrotnie zwierzał się ze swych myśli Ewie. Adam i jego 
małżonka pozostawali lojalni, byli jednak oderwani od swej klasy i bardzo zasmuceni kiepską sytu-
acją ich świata. 

Adamiczna misja na eksperymentalnej, buntem zwarzonej i odosobnionej Urantii, była bardzo 
trudnym zadaniem. Materialny Syn i Córka dość wcześnie uświadomili sobie trudności i komplika-
cje, związane z ich planetarnym przydziałem. Jednak odważnie wzięli się do pracy, aby rozwiązywać 
te różnorodne problemy. Jednak, kiedy chcieli przystąpić do najważniejszego zadania, do eliminacji 
ułomnych i zdegenerowanych jednostek z ras ludzkich, doznali pełnej konsternacji. Nie potrafili 
rozwiązać dylematu, nie mogli też szukać porady u swych przełożonych, zarówno na Jerusem jak 
i na Edentii. Przebywali tutaj odosobnieni i dzień za dniem stawali w obliczu jakichś nowych i skom-
plikowanych problemów; niektóre z nich zdawały się niemożliwe do rozwiązania. 

W normalnych warunkach, pierwszym posunięciem Planetarnego Adama i Ewy byłoby zapew-
nienie współpracy ras ludzkich oraz ich mieszanie. Na Urantii sprawa ta wyglądała prawie bezna-
dziejnie, gdyż rasy ludzkie, podczas gdy zdrowe biologicznie, nigdy nie były oczyszczane z niedo-
rozwiniętych i ułomnych mutacji. 

Adam i Ewa znaleźli się na globie zupełnie nieprzygotowanym do głoszenia braterstwa ludz-
kości, na świecie błądzącym po omacku w skrajnej duchowej ciemności, dotkniętym chaosem, wy-
jątkowo pogmatwanym przez niepowodzenie misji poprzedniej administracji. Umysłowość i etyka 
stały na tak niskim poziomie, że Adam i Ewa, zamiast zacząć pracować nad ujednolicaniem życia 
religijnego, musieli zacząć na nowo nawracać mieszkańców planety na najprostsze formy wierzeń 
religijnych. Powinni zastać jeden język, gotowy do porozumiewania się, ale stanęli w obliczu świa-
towego chaosu setek dialektów lokalnych. Żaden Adam, na służbie planetarnej, nie znalazł się ni-
gdy na bardziej pogmatwanym świecie; przeszkody zdawały się nie do przezwyciężenia a problemy 
niemożliwe do rozwiązania przez istotę stworzoną. Adam i Ewa byli odosobnieni a przygniatają-
ce poczucie samotności, które im doskwierało, znacznie się pogłębiło na skutek wczesnego odlotu 
zarządców komisarycznych, Melchizedeków. Tylko pośrednio, drogami klasy anielskiej, mogli się 
kontaktować z jakąkolwiek istotą spoza planety. Powoli ich odwaga słabła, duch upadał a czasem 
i wiara nieomal się chwiała. 

Caligastia często odwiedzał Ogród, wiele rozmawiał z Adamem i Ewą, ale oni pozostawali nie-
przejednani wobec wszystkich jego sugestii kompromisu i przedsięwzięć skrótowych. Zbyt wiele 
rezultatów buntu mieli przed oczyma i mogli nabrać odpowiedniej odporności na wszelkie takie pro-
pozycje. Nawet młode potomstwo Adama pozostawało niewzruszone wobec zabiegów Daligastii. 
Oczywiście, zarówno Caligastia jak i jego towarzysz, nie mogli wpływać na kogokolwiek wbrew 
jego woli, tym bardziej nie mogli namówić dzieci Adama do czynienia zła. Należy przypomnieć, 
że Caligastia nadal był tytularnym Planetarnym Księciem Urantii, chociaż błądzącym, ale mimo 
wszystko wysokim Synem wszechświata lokalnego. Definitywnie zdetronizowany został dopiero 
wtedy, kiedy Chrystus Michał przebywał na Urantii Upadły Książe był jednak natarczywy i zdeter-
minowany. Prędko zaniechał pracy nad Adamem i postanowił zaatakować podstępnie, z flanki, Ewę. 
Zły rozumował, że sukces osiągnąć może jedynie wtedy, gdy umiejętnie użyje pewne osoby, nale-
żące do wyższych klas plemienia Nodytów, czyli potomków towarzyszącego mu kiedyś cielesnego 
personelu. I ukartowano odpowiednie plany, aby usidlić matkę rasy fioletowej. 
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Od wczesnych dni Edenu mieszkańcy Ogrodu kontaktowali się z Nodytami. Otrzymali od nich 
bardzo cenną pomoc i współpracowali z tymi, mieszanymi potomkami upadłych członków perso-
nelu Caligastii i dzięki nim właśnie, rządy Edeniczne miały być teraz doprowadzone do kompletnej 
ruiny i ostatecznego upadku. 

Adam skończył właśnie swe pierwsze sto lat na Ziemi, kiedy Serapatatia, po śmierci swego 
ojca został przywódcą zachodniej, albo syryjskiej konfederacji plemion nodyckich. Serapatatia był 
mężczyzną o brunatnym kolorze skóry, utalentowanym, odległym potomkiem szefa komisji zdrowia 
Dalamatii a teraz wziął ślub z jednym z najlepszych kobiecych umysłów rasy niebieskiej z tamtych, 
odległych czasów. Potem, przez całe wieki, ród ten władał zachodnimi plemionami Nodytów i wy-
wierał na nie wielki wpływ. 

Serapatatia wielokrotnie odwiedzał Ogród i słuszność sprawy Adama wywarła na nim ogromne 
wrażenie. I krótko po objęciu przywództwa Nodytów syryjskich, ogłosił swą intencję związania się 
z dziełem Adama i Ewy w Ogrodzie. Większość jego narodu przyłączyła się do niego, popierając ten 
plan i Adam był uradowany wiadomością, że najpotężniejsze i najbardziej inteligentne ze wszystkich 
plemion sąsiadujących zmieniło swe nastawienie i prawie gremialnie poparło program doskonalenia 
świata; to było bardzo podbudowujące. I wkrótce po tym wielkim wydarzeniu, Serapatatia i jego 
nowy personel byli przyjmowani przez Adama i Ewę w ich własnym domu. 

Serapatatia sporo naradzał się z Adamem i Ewą – zwłaszcza z Ewą – a omawiali wiele planów, 
zmierzających do usprawnienia metod działania. Pewnego dnia, podczas rozmowy z Ewą, przyszło 
Serapatatii na myśl, że byłoby bardzo dobrze, gdyby podczas oczekiwania na zebranie się znacznej 
liczby ludzi rasy fioletowej, można było coś zrobić w międzyczasie, dla bezzwłocznego zaawan-
sowania oczekujących tego plemion. Serapatatia twierdził, że gdyby Nodyci, jako rasa najbardziej 
zaawansowana i kooperatywna, mieli wodza zrodzonego dla nich częściowo z rasy fioletowej, by-
łoby to potężne ogniwo wiążące plemiona Nodytów z Ogrodem. I wszystko to było szczerze i rze-
czowo rozpatrywane, dla dobra świata, ponieważ takie dziecko, będąc wychowywane i nauczane 
w Ogrodzie, mogłoby wywierać wielki, pozytywny wpływ na lud jego ojca. 

Ponad pięć lat plany te dojrzewały w tajemnicy. W końcu doszły do tego punktu, kiedy to Ewa 
przystała na potajemne spotkanie z Cano, najznakomitszym umysłem i operatywnym wodzem po-
bliskiej kolonii zaprzyjaźnionych Nodytów. Cano był bardzo pozytywnie nastawiony do rządów 
Adama; w rzeczywistości był oddanym, duchowym przywódcą tych pobliskich Nodytów, którzy 
pragnęli utrzymywać przyjazne stosunki z Ogrodem. 

Fatalne spotkanie miało miejsce o zmierzchu, jesiennego wieczora, w pobliżu domu Adama. 
Nigdy przedtem Ewa nie spotkała pięknego i przepełnionego entuzjazmem Cano – a stanowił on oka-
zały przykład doskonałej budowy ciała i niepospolitego intelektu, który odziedziczył po swych 
odległych przodkach z personelu Księcia. I Cano również całkowicie wierzył w słuszność planu 
Serapatatii. (Poza Ogrodem wielożeństwo było powszechne). Zanim się w pełni zorientowała, co się 
zdarzyło, fatalny krok został zrobiony. Stało się. 

5. KONSEKWENCJE ODSTĘPSTWA 

Rozwścieczeni mieszkańcy Ogrodu stali się nieposłuszni, gdy się dowiedzieli, co przydarzyło 
się Ewie; wypowiedzieli wojnę pobliskiej kolonii Nodytów. Wylali się z bram Edenu na tych, nie-
przygotowanych ludzi, wybijając ich doszczętnie – nie oszczędzając ani mężczyzny, ani kobiety, ani 
dziecka. Zginął również Cano, ojciec nienarodzonego jeszcze Kaina. 

Serapatatię ogarnęła konsternacja a gdy sobie uświadomił, co się stało, owładnął nim strach i wy-
rzuty sumienia. Następnego dnia utopił się w wielkiej rzece. 

Dzieci Adama próbowały pocieszać swą oszalałą matkę, podczas gdy ich ojciec błąkał się samot-
nie przez trzydzieści dni. Pod koniec tego czasu rozsądek wziął górę, Adam wrócił do domu i zaczął 
planować przyszły kierunek działania. 
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Warzyły się jednak wciąż nowe kłopoty. Wieść o wybiciu kolonii Nodytów w pobliżu Edenu dość 
szybko dotarła do rodzinnych plemion Serapatatii, na północy i teraz wielka rzesza ludzi zbierała się 
do marszu na Ogród. Był to początek długich i zajadłych wojen pomiędzy Adamitami a Nodytami, 
gdyż antagonizmy te trwały długo po tym, jak Adam i jego stronnicy emigrowali do drugiego ogro-
du, w dolinie Eufratu. Była to głęboka i długotrwała „nieprzyjaźń pomiędzy tamtym mężczyzną 
a kobietą, pomiędzy jego potomstwem a jej potomstwem”. 

6. ADAM I EWA OPUSZCZAJĄ OGRÓD 

Adam nie miał zamiłowania do wojny i dlatego też postanowił zostawić bez oporu pierwszy 
ogród Nodytom. 

Na trzeci dzień po wyjściu z Ogrodu, edeńska karawana została zatrzymana przez przylot trans-
portów seraficznych z Jerusem. Po raz pierwszy Adam i Ewa dowiedzieli się o losie swych dzie-
ci. Kiedy transporty stały w pobliżu, te dzieci, które doszły do wieku odpowiedniego do wybo-
ru (dwadzieścia lat), dostały opcję zostania na Urantii z rodzicami, lub udania się pod kuratelę 
Najwyższych Ojców z Norlatiadeku. Dwie trzecie postanowiły odlecieć na Edentię, blisko jedna 
trzecia chciała zostać z rodzicami. Wszystkie te dzieci, które nie doszły do wieku wyboru, zostały 
zabrane na Edentię. 

7. DEGRADACJA ADAMA I EWY 

Para edeńska została powiadomiona, że zdegradowali się sami do statusu śmiertelników tej do-
meny, że odtąd muszą żyć tak, jak mężczyzna i kobieta z Urantii, dbając o przyszłość ludów tego 
świata, o swoją przyszłość. 

8. TAK ZWANY UPADEK CZŁOWIEKA 

Adam i Ewa upadli z ich wysokiego statusu synostwa materialnego, do niskiego stanu człowieka 
śmiertelnego. Ale to nie był upadek człowieka. Rasa ludzka została udoskonalona, pomimo bezpo-
średnich konsekwencji adamicznego odstępstwa. Aczkolwiek nie powiódł się Boski plan dania rasy 
fioletowej ludom Urantii, narody śmiertelne odniosły ogromną korzyść z niewielkiego dodatku 
tej rasy, jaki Adam i jego potomkowie przydali ludziom Urantii . 

„Upadku człowieka” nie było. Historia gatunku ludzkiego to historia progresywnej ewolucji 
a obdarzenie adamiczne zostawiło ludy świata znacznie wzbogacone, w porównaniu z ich uprzednim 
stanem biologicznym. Bardziej zaawansowane grupy ludzkie na Urantii zawierają czynniki dzie-
dziczne wywodzące się aż z czterech odrębnych źródeł: Andonowego, sangikowego, Nodowego 
i Adamowego. 

Adama nie można traktować jako przyczyny wyklęcia gatunku ludzkiego. Podczas gdy realizacja 
Boskiego planu mu nie wyszła, podczas gdy złamał przymierze z Bóstwem, podczas gdy on i jego 
małżonka zostali w sposób oczywisty zdegradowani do statusu człowieka, mimo to, wszystko, 
co wnieśli do gatunku ludzkiego, przyczyniło się znacznie do rozwoju cywilizacji na Urantii. 

Gdy się ocenia wyniki misji adamicznej na waszym świecie, sprawiedliwość nakazuje uwzględ-
nić warunki planetarne. Adam stanął twarzą w twarz z zadaniem prawie niewykonalnym, kiedy wraz 
ze swą piękną małżonką został przeniesiony z Jerusem na tę posępną, pozostającą w stanie cha-
osu planetę. Gdyby jednak Adam i Ewa kierowali się radami Melchizedeków i ich pomocników 
i gdyby byli bardziej cierpliwi, w końcu osiągnęliby sukces. Ewa dała jednak posłuch zdradzieckiej 
propagandzie o wolności osobistej i planetarnej swobodzie działania. Pokusiła się na eksperyment 
z plazmą życia materialnej klasy synostwa, przy czym dopuściła ów depozyt życia do przedwczesne-
go połączenia z tym, który wtedy należał do klasy mieszanej, pochodzącej z pierwotnego projektu 
Nosicieli Życia, uprzednio już połączonego z tym, który pochodził od rozmnażających się istot, 
kiedyś przydzielonych do personelu Księcia Planetarnego. 
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PRZEKAZ 76 – DRUGI OGRÓD 

Gdy Adam postanowił zostawić bez oporu pierwszy ogród Nodytom, nie mógł się udać ze swymi 
zwolennikami na zachód, gdyż Edeńczycy nie mieli łodzi, potrzebnych do takiej morskiej wyprawy. 
Nie można było iść na północ; północni Nodyci maszerowali już na Eden. Obawiano się iść na połu-
dnie; wzgórza tego rejonu roiły się od wrogich plemion. Jedyna, stojąca otworem droga, prowadziła 
na wschód, tak, więc poszli ku wschodowi, w kierunku przepięknych wówczas rejonów położonych 
między Tygrysem i Eufratem. A wielu z tych, co zostali w tyle, szło później na wschód, żeby dołą-
czyć do Adamitów w ich nowej ojczyźnie, w dolinie. 

Zanim karawana Adama dotarła do celu, między rzekami w Mezopotamii, urodził się Kain oraz 
Sansa. Laotta, matka Sansy, zmarła w czasie porodu córki; Ewa cierpiała bardzo, ale przeżyła, za-
wdzięczając to swej nadludzkiej sile. Ewa karmiła piersią Sansę, dziecko Laotty i wychowywała 
ją razem z Kainem. Gdy Sansa dorosła, była kobietą o nieprzeciętnych zdolnościach. Została żoną 
Sargana, wodza północnych plemion niebieskich i przyczyniła się do rozwoju człowieka niebieskie-
go z tamtych czasów. 

2. KAIN I ABEL 

Abel urodził się w niecałe dwa lata po narodzinach Kaina, było to pierwsze dziecko Adama 
i Ewy narodzone w drugim ogrodzie. Gdy Abel skończył dwanaście lat, postanowił zostać paste-
rzem; Kain wybrał rolnictwo. 

Kain i Abel nigdy się zbytnio nie lubili a sprawa ofiar była dodatkową przyczyną animozji, jaką 
czuli do siebie. Abel wiedział, że jest synem zarówno Adama jak i Ewy i nigdy nie zaniedbał przypo-
minać Kainowi, że Adam nie jest jego ojcem. Kain nie był czysto fioletowy, gdyż jego ojciec pocho-
dził z rasy Nodytów, później zmieszanej z człowiekiem niebieskim i czerwonym oraz z pierwotną 
rasą Andonową. I wszystko to, wraz z naturalną, wrodzoną wojowniczością Kaina, przyczyniło się 
do rozbudzania coraz większej jego nienawiści do młodszego brata. 

Chłopcy byli w wieku osiemnastu i dwudziestu lat, kiedy spór między nimi ostatecznie się roz-
strzygnął; jednego dnia przymówki Abla tak rozwścieczyły jego wojowniczego brata, że Kain rzucił 
się na niego i w gniewie go zabił. 

Rodzice dowiedzieli się o śmierci Abla, kiedy psy przyprowadziły do domu stada bez gospo-
darza. Dla Adama i Ewy Kain stał się wkrótce trwałą, ponurą pamiątką ich szaleństwa i umacniali 
go w jego decyzji opuszczenia ogrodu. 

Życie Kaina w Mezopotamii nie było zbyt szczęśliwe, jako że był on w specyficzny sposób sym-
bolem odstępstwa. Nie oznaczało to wcale, że ludzie byli mu nieżyczliwi, jednak odczuwał ich pod-
świadomą niechęć, kiedy przebywał z nimi. Kain wiedział jednak, że skoro nie nosi żadnych znaków 
plemiennych, może zostać zabity przez pierwszego członka sąsiedniego plemienia, jakiego napotka. 
Strach i trochę wyrzutów sumienia doprowadziły go do skruchy. Kain nigdy nie był zamieszka-
ły przez Dostrajacza, zawsze buntował się przeciw karności rodzinnej i miał w pogardzie religię 
ojca (Cano). Teraz jednak poszedł do Ewy, swej matki i prosił o pomoc duchową i przewodnictwo, 
a kiedy szczerze szukał Boskiej pomocy, zamieszkał w nim Dostrajacz. I ten Dostrajacz, żyjący 
w nim i chroniący go, dał Kainowi wyraźne cechy wyższości, pozwalające zaliczyć go do plemienia 
Adama, którego bardzo się bano. 

I tak Kain poszedł do ziemi Nod, na wschód od drugiego Edenu. Został wielkim wodzem pewnej 
grupy ludzkiej w narodzie swego ojca i do pewnego stopnia wypełnił przewidywania Serapatatii, 
gdyż przez całe swe życie działał na rzecz pokoju pomiędzy tą grupą Nodytów i Adamitami. Ożenił 
się z Remoną, swą odległą kuzynką, a ich pierwszy syn, Henoch, został przywódcą Nodytów ela-
mickich. I przez setki lat Elamici i Adamici żyli w pokoju. Państwowi władcy Adamitów wywodzi-
li się dziedzicznie od synów z pierwszego ogrodu. Pierwszy syn Adama, Adamson (Adam ben 
Adam) założył drugie centrum rasy fioletowej, na północ od drugiego Edenu. Drugi syn Adama, 
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Ewason, został genialnym przywódcą i administratorem; był wspaniałym pomocnikiem swego ojca. 
Ewason nie żył tak długo jak Adam i jego najstarszy syn, Jansad, został spadkobiercą Adama, szefem 
plemion Adamitów. 

Władcy religijni albo kapłaństwo zaczęło się wraz z Setem, najstarszym żyjącym synem Adama 
i Ewy, urodzonym w drugim ogrodzie. Urodził się on sto dwadzieścia dziewięć lat po przybyciu 
Adama na Urantię. Seta pociągała praca nad zaawansowaniem duchowym narodu jego ojca, w dru-
gim ogrodzie został szefem nowego kapłaństwa. Jego syn, Enos, zaprowadził nowy porządek nabo-
żeństwa a jego wnuk, Kenan, założył zagraniczną służbę misyjną dla otaczających plemion, bliskich 
i dalekich. 

W osiągnięciach kulturalnych i w rozwoju intelektualnym Adamici znacznie przewyższali ota-
czające ich plemiona. Stworzyli trzeci alfabet, oprócz tego położyli fundamenty pod znaczną ilość 
tego, co stanowiło zaczątki nowoczesnej sztuki, nauki i literatury. Tutaj, na ziemi między Tygrysem 
i Eufratem, zachowali oni sztukę pisania, metalurgii, garncarstwa i tkactwa oraz stworzyli architek-
turę niedoścignioną przez tysiąclecia. 

Życie rodzinne ludzi fioletowych było idealne, jak dla tamtego czasu i epoki. Dzieci kształco-
no, nauczano je uprawy roli, rzemiosła i hodowli, lub uczono je pełnienia potrójnych obowiązków 
Setyty: jak być kapłanem, lekarzem i nauczycielem. 

Gdy myślicie o kapłaństwie setyckim, nie mylcie tych bardzo inteligentnych i szlachetnych na-
uczycieli zdrowia i religii, tych prawdziwych pedagogów, ze zdeprecjonowanym i kupczącym ka-
płaństwem późniejszych plemion i narodów otaczających. Ich religijne idee Bóstwa i wszechświata 
były zaawansowane i bardziej czy mniej dokładne, ich usługi zdrowotne były doskonałe, jak dla ich 
czasu, a ich metody edukacyjne pozostały niedościgłe od tamtych czasów. 

4. RASA FIOLETOWA 

Adam i Ewa zapoczątkowali fioletową rasę człowieka, dziewiątą rasę ludzką, jaka się pojawiła 
na Urantii. Adam i jego potomstwo mieli oczy niebieskie a ludzi fioletowych charakteryzowała 
jasna karnacja skóry i jasny kolor włosów – jasnoblond, ciemnoblond i rudy . 

Ewa nie cierpiała bólów porodowych, podobnie jak i wczesne rasy ewolucyjne. Tylko rasy mie-
szane, powstałe ze związków człowieka ewolucyjnego z Nodytami, a później z Adamitami, cierpiały 
dotkliwe, ostre bóle porodowe. 

Dzieci adamiczne były zazwyczaj zamieszkałe przez Dostrajacza, ponieważ wszystkie one po-
siadały niekwestionowane możliwości wiecznego życia. To wspaniałe potomstwo nie znało stra-
chu, tak jak dzieci ewolucji . Dzisiejsze narody Urantii nadal przejawiają tak wiele strachu, dlatego, 
że wasi przodkowie otrzymali zbyt mało plazmy życiowej Adama, ponieważ plany doskonalenia 
rasowo-fizycznego zakończyły się niepowodzeniem na samym początku. 

Komórki ciał Synów Materialnych oraz ich potomstwa są znacznie bardziej odporne na choroby 
niż te, które należą do istot ewolucyjnych, rodzimych dla planety. Komórki ciał ras rodzimych po-
krewne są wywołującym choroby mikroskopijnym i ultramikroskopijnym organizmom żywym tej 
sfery. Wyjaśnia to, dlaczego ludzie na Urantii muszą dokonywać tak wielu wysiłków naukowych, 
aby przeciwdziałać znacznej ilości dolegliwości fizycznych. Bylibyście znacznie bardziej odporni 
na choroby, gdyby wasze narody posiadały więcej życia adamicznego. 

Po zadomowieniu się w drugim ogrodzie, nad Eufratem, Adam postanowił zostawić po sobie tak 
dużo swej plazmy życiowej, jak tylko to było możliwe, na pożytek światu po jego śmierci. W związku 
z tym Ewa została szefem dwunastoosobowej komisji do spraw doskonalenia ras i zanim Adam umarł, 
komisja ta wyselekcjonowała 1.682 wyższych typów kobiet z Urantii, i kobiety te zostały zapłodnione 
adamiczną plazmą życia. Za wyjątkiem 112, wszystkie ich dzieci osiągnęły dojrzałość, tak, że świat 
dużo zyskał dzięki dodatkowi 1570 nadrzędnych mężczyzn i kobiet. Chociaż kandydujące matki wy-
bierane były ze wszystkich otaczających plemion i reprezentowały większość żyjących na Ziemi ras 
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ludzkich, największa ich część została wybrana z najwyższych warstw Nodytów i takie były wczesne 
początki potężnej rasy Anditów. Dzieci te urodziły się i wychowywały w plemionach ich matek. 

Adam żył 530 lat; umarł z powodu, który można by nazwać wiekiem starczym. Fizyczny mecha-
nizm jego ciała po prostu się wypracował; proces rozpadu stopniowo przewyższył proces regeneracji 
i nadszedł nieuchronny koniec. Ewa zmarła dziewiętnaście lat wcześniej, na skutek osłabienia serca. 
Oboje zostali pochowani w centrum świątyni służby Bożej, zbudowanej zgodnie z ich planami, 
wkrótce po tym, jak mury kolonii zostały skończone. I taki był początek zwyczaju chowania wybit-
nych i pobożnych mężczyzn i kobiet pod posadzkami miejsc nabożeństwa. 

67 – BUNT PLANETARNY 

Nie można zrozumieć problemów, związanych z istnieniem człowieka na Urantii, bez zapozna-
nia się z pewnymi istotnymi epokami z przeszłości ludzkości, zwłaszcza z wybuchem buntu na pla-
necie i z jego konsekwencjami. Chociaż przewrót ten nie miał większego wpływu na bieg ewolucji 
organicznej, zmienił on znacznie kierunek ewolucji społecznej i rozwoju duchowego. Ta katastrofal-
na klęska wywarła wielki wpływ na całą nadmaterialną historię planety. 

1. ZDRADA CALIGASTII 

Trzysta tysięcy lat zarządzał Caligastia Urantią, kiedy to Szatan, asystent Lucyfera, przybył 
na jedną ze swoich okresowych wizyt inspekcyjnych. W czasie tej inspekcji Szatan poinformował, 
Caligastię o proponowanej wtedy przez Lucyfera „Deklaracji wolności” i jak teraz wiemy, Książę 
zgodził się zdradzić swoją planetę w momencie ogłoszenia buntu. 

2. WYBUCH BUNTU 

Krótko po inspekcji dokonanej przez Szatana, kiedy administracja planetarna miała właśnie re-
alizować ważne zadania na Urantii, pewnego dnia, w środku zimy na kontynentach północnych . 
W międzyczasie obwody systemu zostały przerwane, Urantia została izolowana. Każda grupa życia 
niebiańskiego na planecie została nagle i bez ostrzeżenia odosobniona, kompletnie odcięta od całej 
rady i informacji z zewnątrz. 

Czterdziestu, ze stu członków cielesnego personelu na Urantii, odmówiło przystąpienia do buntu 
(z Vanem włącznie). Wielu ludzkich asystentów personelu (zmodyfikowanych i innych) zostało także 
odważnymi i szlachetnymi obrońcami Michała, oraz jego rządu wszechświatowego. Wielkie straty 
nastąpiły w osobowościach serafinów i cherubinów. Prawie połowa przydzielonych do planety sera-
finów, administratorów i przejściowych, przyłączyła się do swego przywódcy i Daligastii, popierając 
sprawę Lucyfera. Czterdzieści tysięcy sto dziewiętnaście pierwotnych istot pośrednich poszło ręka 
w rękę z Caligastią, jednak reszta tych istot nie zawiodła pokładanego w nich zaufania. 

Zdradziecki Książę uporządkował nielojalne istoty pośrednie i pozostałe grupy zbuntowanych 
osobowości, i zorganizował je dla wykonywania swych rozporządzeń, podczas gdy Van zebrał lojal-
nych pośrednich oraz inne wierne grupy, i rozpoczął wielką batalię o ocalenie planetarnego persone-
lu, jak również innych, odosobnionych osobowości niebiańskich. 

W czasie tych zmagań lojaliści mieszkali w pozbawionym murów obronnych i słabo chronionym 
osiedlu, kilka kilometrów na wschód od Dalamatii, ale ich domy były strzeżone dniem i nocą przez 
czujne i zawsze baczne, lojalne istoty pośrednie, a posiadali oni bezcenne drzewo życia. 

W momencie wybuchu buntu lojalni cherubini i serafini, z pomocą trzech wiernych pośrednich, 
zaopiekowali się drzewem życia i pozwalali przyjmować owoce oraz liście tej rośliny życia jedy-
nie czterdziestu lojalistom z personelu oraz związanym z nimi zmodyfikowanym śmiertelnikom. 
Tych zmodyfikowanych asystentów, Andonitów, było pięćdziesięciu sześciu; szesnastu Andonitów, 
towarzyszących nielojalnemu personelowi, nie chciało uczestniczyć w buncie razem ze swymi 
zwierzchnikami. 
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Amadon jest wspaniałym, ludzkim bohaterem buntu Lucyferowego. Ten mężczyzna z rodu 
Andona i Fonty był jednym ze stu ludzi, którzy oddali swą plazmę życia personelowi Księcia 
i od tamtego czasu został przydzielony do Vana, jako jego towarzysz i ludzki asystent. Amadon 
postanowił zostać ze swoim szefem, przez okres długich i trudnych zmagań. 

Sześćdziesięciu członków personelu planetarnego, którzy przyłączyli się do buntu, na swego 
przywódcę wybrało Noda. Pracowali z oddaniem dla Księcia-buntownika, ale wkrótce zauważyli, 
że zostali pozbawieni odżywczych wartości systemowych obwodów życia. Otwarły im się oczy 
na fakt, że zostali zdegradowani do statusu istot śmiertelnych. Byli wprawdzie nadludźmi, ale jedno-
cześnie byli materialni i śmiertelni. Dla zwiększenia ich liczby, Daligastia nakazał natychmiastowe 
rozmnażanie seksualne, dobrze się orientując, że pierwotna sześćdziesiątka oraz czterdziestu czte-
rech ich zmodyfikowanych Andonitów-asystentów, wcześniej czy później wymrze śmiercią natu-
ralną. Po upadku Dalamatii nielojalny personel przeniósł się na północ i na wschód. Ich potomków 
długo nazywano Nodytami a miejsce ich zamieszkania – „ziemią Nod”. 

Istnienie na Urantii tych niezwykłych supermężczyzn i superkobiet, pozostawionych własnemu 
losowi z powodu buntu a potem kojarzących się z ziemskimi synami i córkami, dało wkrótce począ-
tek tradycyjnym podaniom o bogach schodzących na ziemię, żeby się kojarzyć ze śmiertelnikami. 
W ten sposób powstało tysiąc i jeden legend mitycznej natury, ale opartych na faktach z czasów 
po buncie, co znalazło później odbicie w ludowych opowiadaniach i tradycjach różnych narodów, 
których przodkowie kontaktowali się z Nodytami i ich potomkami. 

Zbuntowany personel, pozbawiony pożywienia duchowego, wymarł w końcu śmiercią naturalną. 
I większość bałwochwalstwa, pojawiającego się później pośród plemion ludzkich, powstała z pra-
gnienia zachowania w pamięci tych, tak bardzo czczonych istot z tamtych czasów 

Zaraz po wybuchu buntu, cały zbuntowany personel zajął się energicznie obroną miasta przed 
półdzikimi hordami, które atakowały jego mury, w wyniku doktryn wolności, których nauczano ich 
przedwcześnie. I przez całe lata nadciągały błądzące i źle nauczane plemiona z głębi dalamatyńskie-
go lądu, czyniąc półdzikie napaści na wspaniałe miasto, spychając secesyjny personel i jego asysten-
tów ku północy, zanim ta piękna stolica nie zginęła pod falami morskimi z południa . 

Sto sześćdziesiąt dwa lata po buncie ogromna fala zalała Dalamatię i planetarna stolica zato-
nęła pod wodami morskimi, a ląd ten wyniósł się dopiero wtedy, gdy prawie wszystkie pozostałości 
szlachetnej kultury z tych świetnych epok zostały zatarte. 

Kiedy pierwsza stolica światowa zatonęła, zamieszkiwały ją tylko najniższe typy ras sangiko-
wych Urantii, renegaci, którzy wcześniej przeobrazili świątynię Ojca w święty przybytek poświęco-
ny Nogowi, fałszywemu bogu światła i ognia. 

6. NIEZŁOMNY VAN 

Stronnicy Vana wcześnie odeszli w górskie rejony, na zachód od Indii, gdzie byli wolni od ata-
ków skonfundowanych ras nizinnych i z tego, oddalonego miejsca, planowali zacząć odnowę świata, 
tak jak Badonici, ich dawni poprzednicy, kiedyś zupełnie nieświadomie działali na rzecz dobra ludz-
kości, tuż przed narodzinami plemion sangikowych. 

Amadonici wywodzili się z grupy 144 lojalnych Andonitów, do których należał Amadon i która 
wzięła swą nazwę od jego imienia. Grupa ta składała się z trzydziestu dziewięciu mężczyzn i stu 
pięciu kobiet. Pięćdziesięcioro sześcioro z tej liczby posiadało status nieśmiertelny i wszyscy oni 
(za wyjątkiem Amadona) zostali transponowani razem z lojalnymi członkami personelu. Reszta tego 
szlachetnego zespołu pozostała na Ziemi, aż do końca swych śmiertelnych dni i działali pod kierow-
nictwem Vana i Amadona. Byli oni tym biologicznym zaczynem, który wciąż się rozmnażał i dostar-
czał światu przywódców przez długie epoki ciemności, jakie nastały w czasach po buncie. 

Van pozostawiony był na Urantii aż do czasów Adama, jako tytularny szef wszystkich nadludz-
kich osobowości, jakie działały na planecie. Zarówno on jak i Amadon utrzymywali się przy życiu 
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przez ponad sto pięćdziesiąt tysięcy lat dzięki drzewu życia, w powiązaniu ze specjalistyczną służbą 
życia Melchizedeków.

W tysiąc lat po buncie, Van miał ponad trzysta pięćdziesiąt zaawansowanych grup ludzkich, 
rozrzuconych szeroko po świecie. Te forpoczty cywilizacji składały się przeważnie z potomków lo-
jalnych Andonitów, lekko zmieszanych z rasami sangikowymi, zwłaszcza z człowiekiem niebieskim 
oraz z Nodytami. 

Pomimo ogromnego regresu wywołanego buntem, istniało na Ziemi wiele dobrze się zapowia-
dających gatunków biologicznych. Pod nadzorem zarządców komisarycznych, Melchizedeków, 
Van i Amadon kontynuowali dzieło ożywiania naturalnej ewolucji gatunku ludzkiego, doprowadza-
jąc fizyczną ewolucję człowieka do punktu kulminacyjnego, gwarantującego wysłanie Materialnego 
Syna i Córki na Urantię. 

Najlepsze geny mają na naszej planecie potomkowie Adama i Ewy z pierwszego ogrodu, 
ci, którzy posiadają największy % plazmy adamicznej . Oraz potomkowie pierwszego syna 
Adama i Ewy z pierwszego ogrodu Adamsona z jego drugą żoną Rattą . Ratta była czystej krwi 
Kobietą pochodzącą ze zbuntowanego personelu Księcia Planetarnego, można powiedzieć, 
że była boginią . Czystej krwi Nodytką . Ich potomkami są Grecy .

PRZEKAZ 80 – ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ANDITÓW NA ZACHODZIE 

Współcześni ludzie biali zawierają przetrwałe resztki rasy adamicznej, wymieszanej z rasami 
sangikowymi, trochę rasy czerwonej i żółtej, ale najwięcej niebieskiej. We wszystkich rasach białych 
znajduje się znaczny procent pierwotnego gatunku Andonitów i jeszcze więcej wczesnych domie-
szek Nodytów. 

1. ADAMICI WKRACZAJĄ DO EUROPY 

Zanim ostatni Andici zostali wypchnięci z doliny Eufratu, wielu ich braci poszło do Europy, 
jako poszukiwacze przygód, nauczyciele, kupcy i wojownicy. Na terenie wschodniej niecki Morza 
Śródziemnego Nodyci założyli jedną ze swoich najbardziej żywotnych kultur i z jej centrów prze-
nikali nieco do Europy południowej, ale zwłaszcza do Afryki północnej. Szerokogłowi, syryjscy 
Nodyci-Andonici, od dawna zajmowali się garncarstwem i rolnictwem, w związku z ich osadnic-
twem w powoli wznoszącej się delcie Nilu. Sprowadzali owce, kozy, bydło i inne zwierzęta domowe 
i znacznie udoskonalili metalurgię; Syria była wtedy centrum tego rzemiosła. 

Jednak w okresie wcześniejszym Adamici nie napotykali zbyt wielu przeszkód w swojej migracji 
na zachód. 

Większość ras ludzkich posiada domieszkę krwi Adama, jednak niektóre rasy otrzymały jej wię-
cej niż inne. Kiedy zatem kierowała nimi chęć przygody czy też altruizm, albo, gdy byli wypychani 
z doliny Eufratu, zupełnie naturalnie pragnęli łączyć się z niebieskimi rasami Europy. 

Dominujący w Europie człowiek niebieski nie miał praktyk religijnych, które mogłyby od-
stręczać migrujących wcześniej Adamitów a istniał również silny pociąg seksualny między 
rasą fioletową a niebieską. Najlepsi ludzie niebiescy uważali za wielki zaszczyt kojarzenie się  
z Adamitami.. 

Migrujący synowie Edenu łączyli się powoli z zaawansowanymi grupami ludzi z rasy niebie-
skiej, ożywiając ich zwyczaje kulturowe, w międzyczasie tępiąc bezlitośnie resztki rasy neandertal-
skiej. Taka metoda mieszania rasowego, połączona z eliminacją odmian podrzędnych, wydała tuzin 
czy więcej grup mężnych i rozwojowych, zaawansowanych ludzi niebieskich, jedną z tych grup 
nazwaliście kromaniońską. 

Wiele było różnych powodów, z których ważniejszym były lepsze szlaki migracyjne, że wczesne 
fale kultury mezopotamskiej torowały sobie drogę prawie wyłącznie do Europy. Te właśnie zdarze-
nia tworzyły warunki wstępne powstania współczesnej cywilizacji europejskiej. 
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2. ZMIANY KLIMATYCZNE I GEOLOGICZNE 

Wczesne rozprzestrzenianie się rasy fioletowej po Europie zostało przerwane przez określone, 
raczej gwałtowne, zmiany klimatyczne i geologiczne. Wraz z cofaniem się północnych tarcz lodo-
wych, nasycone deszczem wiatry zachodnie zmieniły kierunek na północny, zamieniając stopniowo 
rozległe, pasterskie rejony Sahary w jałową pustynię. Susza ta rozproszyła niskich brunetów o ciem-
nych oczach, ale podłużnych głowach, mieszkających na wielkim płaskowyżu Sahary. 

Czystsze elementy rasy indygo poszły na południe, do lasów Afryki centralnej, gdzie po-
zostają od tamtego czasu. Bardziej wymieszane grupy rozprzestrzeniły się w trzech kierunkach. 
Zaawansowane plemiona poszły na zachód, migrując do Hiszpanii a stamtąd do przyległych do niej 
części Europy, tworząc zaczątek późniejszej rasy śródziemnomorskiej, długogłowych brunetów. 
Najmniej progresywna grupa migrowała ze wschodniej części płaskowyżu Sahary do Arabii, a stam-
tąd poprzez północną Mezopotamię i Indie, do odległego Cejlonu. Grupa centralna przesunęła się 
na północ i na wschód, do doliny Nilu i Palestyny. 

Takie właśnie, drugorzędne podłoże sangikowe, określa pewien stopień pokrewieństwa pomię-
dzy współczesnymi narodami, rozrzuconymi od Dekanu, przez Iran, Mezopotamię, aż do obu wy-
brzeży Morza Śródziemnego. Powoli, ci wspaniali ludzie rozszerzali swoje terytorium na Europę. 
Teraz jednak Adamici wkraczają do Europy od wschodu i znajdują kulturę człowieka niebie-
skiego o tysiące lat opóźnioną, w porównaniu z azjatycką, jako że region ten był prawie zupeł-
nie pozbawiony kontaktu z Mezopotamią . 

3. KROMANIOŃSKI CZŁOWIEK NIEBIESKI 

Pradawne centra kultury człowieka niebieskiego zlokalizowane były wzdłuż rzek Europy, jednak 
tylko Somma płynie wciąż tym samym korytem, jakim płynęła w czasach przed zlodowaceniem. 

Mówimy o człowieku niebieskim, jako dominującym na kontynencie europejskim, ale istniały 
wtedy dziesiątki odmian rasowych. Trzydzieści pięć tysięcy lat temu europejskie rasy niebieskie 
były ludami bardzo zmieszanymi, noszącymi cechy zarówno ras czerwonych jak i żółtych, podczas 
gdy na wybrzeżach Atlantyku oraz w regionach obecnej Rosji wchłonęły one znaczną ilość krwi 
Andonitów; na południu z kolei miały styczność z ludami Sahary. Nie ma jednak sensu wyliczać 
tych wielu grup rasowych. 

Cywilizacja europejska tego, wczesnego okresu poadamicznego, była unikalną mieszanką wigo-
ru i sztuki człowieka niebieskiego, w połączeniu z twórczą wyobraźnią Adamitów. Ludzie niebiescy 
byli rasą o znacznym wigorze, jednak znacznie zaniżyli oni kulturowy i duchowy status Adamitów. 
Tym ostatnim bardzo trudno było narzucić swą religię Kromaniończykom, ze względu na powszech-
ną u wielu Adamitów tendencję do oszukiwania i deprawowania panien. Przez dziesięć tysięcy lat 
religia w Europie pozostawała wyjątkowo opóźniona, w porównaniu z jej rozwojem w Indiach 
i Egipcie. 

Ludzie niebiescy byli zupełnie uczciwi we wszystkich swych poczynaniach i całkiem obce im 
były seksualne występki mieszanych Adamitów. Szanowali panieństwo a poligamię praktykowali 
jedynie wtedy, kiedy w wyniku wojny zabrakło mężczyzn. 

Kromaniończycy byli dzielną i dalekowzroczną rasą. Posiadali dobre metody wychowywania 
dzieci. Oboje rodzice zajmowali się tym a korzystano także w pełni z pomocy starszych dzieci. 
Każde dziecko było starannie nauczane dbałości o jaskinie, rzemiosła i obróbki krzemienia. W mło-
dym wieku kobiety były już bardzo biegłe w sztukach domowych i w prymitywnym rolnictwie, 
podczas gdy mężczyźni byli zręcznymi myśliwymi i odważnymi wojownikami. 

Ludzie niebiescy byli myśliwymi, rybakami i zbieraczami pożywienia, byli też wspaniałymi 
szkutnikami. Robili siekiery kamienne, ścinali drzewa, wznosili długie chaty częściowo wpuszczo-
ne w grunt, pokryte dachem ze skór. Na Syberii żyją plemiona, które nadal budują podobne chaty. 
Południowi Kromaniończycy żyli zazwyczaj w jaskiniach i grotach. 
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Podczas surowej zimy nierzadko zdarzało się zamarznąć na śmierć ich wartownikom, stojącym 
nocą na straży u wejścia do jaskini. Mieli odwagę, ale nade wszystko byli artystami; domieszka ada-
miczna szybko ożywiła ich twórczą wyobraźnię. Około piętnaście tysięcy lat temu sztuka człowieka 
niebieskiego osiągnęła swój najwyższy poziom, tuż przed tym okresem, kiedy rasy o ciemniejszej 
skórze szły z Afryki na północ, poprzez Hiszpanię. 

Około piętnaście tysięcy lat temu lasy alpejskie rozpościerały się szeroko. Myśliwi europejscy 
zmuszeni byli iść w doliny rzeczne i na wybrzeża morskie, na skutek tych samych warunków klima-
tycznych, który zmieniły światowe obszary pomyślnych łowów w suche i jałowe pustynie. Kiedy 
deszczowe wiatry skręciły na północ, rozległe pastwiska Europy pokryły się lasami. Te wielkie i sto-
sunkowo nagłe zmiany klimatyczne, zmusiły ludy Europy do przekształcenia się z myśliwych otwar-
tych przestrzeni w pasterzy i w pewnym stopniu w rybaków oraz rolników. 

Takie zmiany, podczas gdy ożywiły kulturę, przyczyniły się do pewnej regresji biologicznej. 
We wcześniejszej epoce polowań, zaawansowane plemiona zawierały małżeństwa z wyższymi ty-
pami jeńców wojennych i zawsze zabijały tych, których uważano za podrzędnych. Kiedy jednak 
zaczęto zakładać osady, zajmować się rolnictwem i handlem, zaczęto oszczędzać wielu pod-
rzędnych jeńców na niewolników . Właśnie potomstwo owych niewolników tak bardzo później 
pogorszyło cały gatunek kromanioński. Ten upadek kultury trwał, aż przyszedł świeży impuls 
ze wschodu, kiedy ostatnia i masowa inwazja Mezopotamian rozlała się po Europie, szybko wchła-
niając kromanioński typ i kulturę, oraz zapoczątkowując cywilizację rasy białej. 

4. NAJAZD ANDITÓW NA EUROPĘ 

Chociaż Andici wlewali się do Europy ciągłym strumieniem, ich głównych najazdów było siedem; 
ostatnie z nich przyszły wierzchem, w trzech wielkich falach. Niektórzy Andici weszli do Europy przez 
wyspy egejskie i szli w górę doliny Dunaju, jednak większość wcześniejszych i czystszych rodów mi-
growała do północno-zachodniej Europy szlakiem północnym, przez pastwiska Wołgi i Donu. 

Pomiędzy trzecią a czwartą inwazją Anditów, horda Andonitów weszła do Europy z północy, 
idąc z Syberii szlakiem rzek rosyjskich i nad Bałtykiem. Zostali oni natychmiast wchłonięci przez 
północne plemiona Anditów. 

Wcześniejsze ekspansje czystszej rasy fioletowej były znacznie bardziej pokojowe, niż ich póź-
niejszych, andickich potomków, na wpół wojskowych miłośników podbojów. Adamici byli pokojo-
wi, Nodyci wojowniczy. Połączenie tych ras, zmieszanych później z rasami sangikowymi, wytwo-
rzyło zdolnych, wojowniczych Anditów, którzy dokonywali podbojów wojskowych. 

Koń był tym czynnikiem ewolucyjnym, który zadecydował o opanowaniu Zachodu przez 
Anditów. Koń dał rozprzestrzeniającym się Anditom niespotykaną jak dotąd przewagę, polegającą 
na ruchliwości, dzięki czemu ostatnie grupy Anditów-kawalerzystów posuwały się szybko wokół 
Morza Kaspijskiego i opanowały całą Europę. Wszystkie poprzednie fale Anditów posuwały się na-
przód tak wolno, że miały tendencje do dezintegracji na większych odległościach od Mezopotamii. 
Jednak ostatnie ich fale szły tak szybko, że dotarły do Europy, jako zwarte grupy, wciąż zachowując 
pewien stopień zaawansowanej kultury. 

Cały zamieszkały świat, oprócz Chin i rejonu Eufratu, dokonał znikomego tylko postępu 
kulturowego przez dziesięć tysięcy lat, aż do tego czasu, gdy pojawiła się szybka jazda Anditów-
kawalerzystów, w szóstym i siódmym tysiącleciu przed Chrystusem . Jak szli na zachód przez 
niziny rosyjskie, wchłaniając najlepszych ludzi niebieskich i tępiąc najgorszych, złączyli się 
w jeden naród . To oni byli przodkami tak zwanych ras nordyckich, protoplastami narodów 
skandynawskich, niemieckich i anglosaskich. 

Niewiele potrzeba było czasu na wchłonięcie przez Anditów wyższych odgałęzień niebieskich, 
na obszarze całej Europy północnej. Tylko w Laponii (i do pewnego stopnia w Bretanii) starsi 
Andonici zdołali zachować nieco pozorów tożsamości. 



Pochodzenie białej rasy 

63

5. PODBÓJ EUROPY PÓŁNOCNEJ PRZEZ ANDITÓW 

Plemiona Europy północnej wciąż były wzmacniane i doskonalone przez ciągły napływ wędrow-
ców z Mezopotamii, ciągnących przez Turkiestan i południowe regiony Rosji a kiedy ostatnie fale 
kawalerii Anditów ogarnęły Europę, było w niej więcej ludzi z dziedzictwem andickim niż można 
ich było znaleźć w całej reszcie świata. 

Przez trzy tysiące lat wojskowe dowództwo Anditów północnych mieściło się w Danii. Z tego, 
centralnego punktu, wychodziły kolejne fale podbojów, które stawały się coraz mniej andickie a co-
raz bardziej białe, kiedy z upływem wieków mezopotamscy zdobywcy ostatecznie wymieszali się 
z ludami podbijanymi. 

Chociaż człowiek niebieski został na północy wchłonięty i ostatecznie uległ białym kawale-
rzystom-najeźdźcom, którzy przenikali teraz na południe, zaawansowane plemiona mieszanej rasy 
białej napotkały zaciekły i długotrwały opór Kromaniończyków; jednak wyższa inteligencja i coraz 
większe rezerwy biologiczne pomogły tym plemionom zetrzeć z powierzchni ziemi starszą rasę. 

Decydujące zmagania pomiędzy człowiekiem białym a człowiekiem niebieskim miały miejsce 
w dolinie Sommy. Tutaj kwiat rasy niebieskiej walczył zawzięcie z posuwającymi się na południe 
Anditami i przez ponad pięćset lat ci Kromaniończycy skutecznie bronili swych terytoriów, zanim 
ulegli wyższej strategii militarnej białych najeźdźców. Thor, zwycięski dowódca wojsk północy 
w rozstrzygającej bitwie nad Sommą, został bohaterem białych plemion północnych a później przez 
niektóre z nich był czczony, jako bóg. 

Te punkty oporu człowieka niebieskiego, które przetrwały najdłużej, znajdowały się w połu-
dniowej Francji, jednak ostatni poważniejszy opór wojskowy został przełamany w dolinie Sommy. 
Dalszy podbój następował przez przenikanie handlowe, nacisk populacji oraz przez nieustanne mał-
żeństwa wzajemne z wyższymi jednostkami, połączone z bezlitosną eksterminacją podrzędnych. 

Kiedy rada starszych plemienia Anditów orzekła o nieprzydatności podrzędnego jeńca, był 
on w trakcie skomplikowanej ceremonii oddawany kapłanowi-szamanowi, który odprowadzał go 
do rzeki i dokonywał obrzędów inicjacji do „szczęśliwych terenów myśliwskich” – śmiertelnego 
zanurzenia. W ten sposób biali najeźdźcy Europy tępili wszystkich, którzy się nie asymilowali 
odpowiednio szybko do ich własnych szeregów i w taki sposób przyszedł koniec człowieka niebie-
skiego, i przyszedł szybko. 

Kromanioński człowiek niebieski stanowi biologiczne podłoże współczesnych ras europejskich, 
jednak przetrwał on tylko, jako wchłonięty przez masę późniejszych, mężnych zdobywców jego oj-
czyzny. Rasa niebieska dała wiele silnych cech i sporo fizycznego wigoru białym rasom Europy, ale 
humor i wyobraźnia zmieszanych ludów europejskich pochodzą od Anditów. To andicko-niebieskie 
połączenie wydało północne rasy białe i spowodowało natychmiastowy upadek cywilizacji Anditów 
– zahamowanie typu przejściowego. W końcu utajona wyższość tych północnych barbarzyńców 
objawiła się sama i osiągnęła kulminację w dzisiejszej cywilizacji europejskiej. 

Do roku 5000 p.n.e. rozwijające się rasy białe panowały na całym obszarze Europy północnej, ra-
zem z północnymi Niemcami, północną Francją i Wyspami Brytyjskimi. Europa centralna znajdo-
wała się jakiś czas pod kontrolą człowieka niebieskiego i okrągłogłowych Andonitów . Ci ostatni 
mieszkali głównie w dolinie Dunaju i nigdy nie zostali zupełnie wyrugowani przez Anditów . 

6. ANDICI W DOLINIE NILU 

Po ostatnich migracjach Anditów, kultura w dolinie Eufratu podupadła a główne centrum cy-
wilizacji przesunęło się do doliny Nilu. Egipt został spadkobiercą Mezopotamii, stając się główną 
siedzibą najbardziej na Ziemi zaawansowanej grupy ludzkiej. 

Dolina Nilu zaczęła cierpieć wskutek powodzi na krótko przed dolinami Mezopotamii, ale jej 
mieszkańcom wiodło się znacznie lepiej. Wcześniejsze zahamowanie wyrównane zostało z nadwyż-
ką ciągłym napływem emigrantów andickich, tak, że kultura Egiptu, choć naprawdę wywiedziona 
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z rejonu Eufratu, wydawała się wyprzedzać swe źródło. Tym niemniej, w roku 5000 p.n.e., w okre-
sie powodzi w Mezopotamii, było w Egipcie siedem oddzielnych grup ludzkich; wszystkie z nich, 
oprócz jednej, przybyły z Mezopotamii. 

Kiedy nastąpił ostatni exodus z doliny Eufratu, Egipt miał szczęście pozyskać bardzo wielu, 
wyjątkowo utalentowanych artystów i rzemieślników. Ci andiccy rzemieślnicy czuli się w Egipcie 
tak jak u siebie w domu, dlatego, że byli gruntownie obeznani z życiem rzeki, z jej powodziami, 
irygacjami i sezonami suchymi. Korzystali z zacisznej lokalizacji doliny Nilu; byli tam znacznie 
mniej narażeni na wrogie najazdy i ataki, niż w dolinie Eufratu. Przyczynili się również znacznie 
do rozwoju metalurgicznych kunsztów Egipcjan. Przerabiali tutaj rudę żelazną pochodzącą z Góry 
Synaj, zamiast z rejonów Morza Czarnego. 

Bardzo wcześnie Egipcjanie pogrupowali swoje miejskie bóstwa w skomplikowany, narodowy 
system bogów. Rozwinęli zaawansowaną teologię i mieli tak samo rozbudowane a jednak uciążliwe 
kapłaństwo. Kilku różnych przywódców próbowało ożywić resztki wczesnego nauczania religijne-
go Setytów, ale ich wysiłki miały krótki żywot. Andici budowali pierwsze struktury kamienne 
w Egipcie . Pierwsza i najwspanialsza piramida kamienna została wzniesiona przez Imhotepa, 
andickiego geniusza architektonicznego, kiedy był także premierem. Przedtem budowano budynki 
z cegły i chociaż wiele budowli kamiennych było wznoszone w różnych częściach świata, ta była 
pierwszą w Egipcie. Po czasach tego, wielkiego architekta, sztuka budowlana stopniowo podupadała. 

Ta epoka wspaniałej kultury została przerwana przez walki wewnętrzne w dolinie Nilu a nieba-
wem kraj został ogarnięty, podobnie jak i Mezopotamia, przez podrzędne plemiona z nieprzyjaznej 
Arabii i przez czarnych z południa. W rezultacie tego, przez ponad pięćset lat, postęp społeczny 
ulegał stopniowemu spowolnieniu. 

7. ANDICI Z WYSP MORZA ŚRÓDZIEMNEGO 

W okresie schyłku kultury w Mezopotamii, na wyspach wschodniej części Morza Śródziemnego 
istniała przez pewien czas zawansowana cywilizacja. 

Około 12.000 lat p.n.e. wspaniałe plemię Anditów migrowało na Kretę. Była to jedyna wyspa za-
mieszkała tak wcześnie przez podobnie zaawansowaną grupę ludzką, a upłynęło prawie dwa tysiące 
lat, zanim potomkowie tych marynarzy rozprzestrzenili się na sąsiednie wyspy. W skład tej grupy 
wchodzili Andici o wąskich głowach i drobnej posturze, którzy zawierali związki małżeńskie 
z vaniczną grupą północnych Nodytów . Nikt z nich nie przekraczał metra osiemdziesiąt wzro-
stu i zostali dosłownie zepchnięci z kontynentu przez swych wyższych wzrostem a podrzędnych 
współbraci. Ci kreteńscy imigranci byli bardzo biegli we włókiennictwie, metalurgii, garncarstwie, 
budowie akweduktów i używaniu kamienia, jako materiału budowlanego. Interesowali się piśmien-
nictwem a utrzymywali się z pasterstwa i rolnictwa. 

Prawie dwa tysiące lat po zasiedleniu Krety, grupa potomków Adamsona, ludzi wysokiego 
wzrostu, utorowała sobie drogę do Grecji przez wyspy północne, przybywając do niej prawie 
bezpośrednio ze swej górzystej ojczyzny, położonej na północ od Mezopotamii . Tych przodków 
Greków prowadził na zachód Sato, potomek Adamsona i Ratty w linii prostej . 

Grupa ludzka, która w końcu osiedliła się w Grecji, składała się z trzystu siedemdzie-
sięciu pięciu wybranych i zaawansowanych ludzi i stanowiła końcówkę drugiej cywilizacji 
Adamsonitów . Ci dalecy potomkowie Adamsona posiadali najbardziej wartościowe cechy wy-
łaniających się ras białych . Zaliczali się do klasy wysoce intelektualnej a z fizycznego punktu 
widzenia byli najpiękniejszymi ludźmi, jacy żyli od czasów pierwszego Edenu . 

Niebawem Grecja i rejon Wysp Egejskich przejęły spuściznę Mezopotamii i Egiptu, funkcjonu-
jąc, jako centrum handlu, sztuki i kultury Zachodu. Jednak tak samo jak i w Egipcie, znowu prak-
tycznie cała sztuka i nauka świata egejskiego wywodziła się z Mezopotamii, za wyjątkiem kul-
tury adamsonicznych prekursorów Greków . Cała sztuka i geniusz tych późniejszych narodów 
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jest bezpośrednim dziedzictwem potomków Adamsona, pierwszego syna Adama i Ewy oraz 
jego nadzwyczajnej drugiej żony, wywodzącej się w linii prostej od czysto nodyckiego perso-
nelu Księcia Caligastii . Nic w tym dziwnego, że Grecy mają tradycje mitologiczne, mówiące o ich 
bezpośrednim pochodzeniu od bogów i istot nadludzkich. 

Cały region egejski przeszedł pięć odrębnych stadiów kulturowych, każde kolejne mniej ducho-
we niż stadium poprzedzające i wkrótce przeminęła chwalebna epoka sztuki; załamała się pod wagą 
gwałtownie rozmnażających się, miernych potomków niewolników naddunajskich, sprowadzonych 
przez późniejsze pokolenia Greków. 

To właśnie w tej epoce doszedł na Krecie do szczytu popularności kult matki, wyznawany przez 
potomków Kaina. Kult ten gloryfikował Ewę, w religijnych praktykach „wielkiej matki”. Wizerunki 
Ewy były wszędzie. Tysiące publicznych świątyń wzniesiono na terenie Krety i Azji Mniejszej. I ten 
kult matki przetrwał aż do czasów Chrystusa i został później włączony do wczesnej religii chrześci-
jańskiej, pod pozorem gloryfikacji i czczenia Marii, ziemskiej matki Jezusa. 

Około roku 6500 p.n.e. nastąpił wielki schyłek duchowego dziedzictwa Anditów. Potomkowie 
Adama byli szeroko rozproszeni i zostali praktycznie wchłonięci przez starsze, liczniejsze rasy ludz-
kie. I ta dekadencja cywilizacji Anditów, razem z zanikiem ich standardów religijnych, pozostawiła 
zubożałe duchowo ludy świata w żałosnym stanie. 

Około roku 5000 p .n .e . trzy najczystsze grupy potomków Adama znajdowały się w Sumerze, 
Europie północnej i w Grecji . Cała Mezopotamia zaczęła się powoli degenerować na skutek napływa-
jącego do niej strumienia mieszanych, ciemniejszych ras, które przenikały tam z Arabii. I przybycie tych 
podrzędnych ludów dodatkowo się przyczyniło do wyrzucenia za granicę biologicznych i kulturalnych 
pozostałości Anditów. Z całego tego rogu obfitości, co więksi ryzykanci wylewali się na zachód, ku wy-
spom. Ci emigranci uprawiali zarówno zboża jak i warzywa i prowadzili ze sobą udomowione zwierzęta. 

Około roku 5000 p.n.e. potężny zastęp zaawansowanych Mezopotamian wyruszył z doliny 
Eufratu i osiedlił się na Cyprze; cywilizacja ta została zniszczona mniej więcej dwa tysiące lat 
później, przez hordy barbarzyńców z północy . 

Inna wielka kolonia osiedliła się nad Morzem Śródziemnym, tam gdzie później była Kartagina . 
Z Afryki północnej wkroczyła do Hiszpanii znaczna liczba Anditów i później, w Szwajcarii, 
zmieszała się ze swymi braćmi, którzy wcześniej przybyli do Italii z Wysp Egejskich . 

Kiedy podczas schyłku kulturowego Egipt podzielił los Mezopotamii, sporo zdolniejszych, za-
awansowanych rodzin uciekło na Kretę, wzmacniając tym samym już uprzednio zaawansowaną cy-
wilizację. Kiedy przybycie podrzędnych grup ludzkich z Egiptu zagrażało później cywilizacji Krety, 
bardziej oświecone rodziny przeniosły się na zachód, do Grecji. 

Grecy nie tylko byli wielkimi nauczycielami i artystami, byli też wielkimi handlowcami 
i kolonizatorami świata . Zanim ulegli zalewowi miernoty, która w końcu wchłonęła ich sztukę 
i handel, udało im się założyć tak wiele placówek kultury na zachodzie, że znaczna większość 
osiągnięć wczesnej cywilizacji greckiej przetrwała w późniejszych narodach Europy południo-
wej, a wielu mieszanych potomków Adamsonitów przyłączyło się do plemion mieszkających 
na tym kontynencie . 

8. ANDONICI NADDUNAJSCY 

Z doliny Eufratu ludy andickie migrowały na północ, do Europy i tam się mieszały z człowie-
kiem niebieskim, jak również na zachód do regionów Morza Śródziemnego, żeby się zmieszać z po-
zostałościami Saharyjczyków, połączonych z południowym człowiekiem niebieskim. I oto te dwie 
gałęzie rasy białej były i nadal są przedzielone szerokim pasem szerokogłowych, przetrwałych w gó-
rach, wcześniejszych plemion Andonitów, które od dawna zamieszkiwały te centralne regiony. 

Potomkowie Andona rozproszeni byli na znacznej części górskich regionów Europy centralnej 
i południowo-wschodniej. Często byli zasilani przez przybyszów z Azji Mniejszej, z tego rejonu, 
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który zamieszkiwali w znacznej liczbie. Starożytni Hetyci wywodzą się bezpośrednio z gatunku an-
donicznego, ich jasne skóry i szerokie głowy były charakterystyczne dla tej rasy. Domieszki te nosili 
w sobie przodkowie Abrahama, co miało znaczny wpływ na charakterystyczny wygląd twarzy jego 
późniejszych, żydowskich potomków, którzy choć mieli kulturę i religię wywodzącą się od Anditów, 
mówili bardzo odmiennym językiem. Ich narzecze było wyraźnie andoniczne. 

Plemiona, które mieszkały w domach wzniesionych na słupach lub długich palach, na jeziorach 
Włoch, Szwajcarii i południowej Europy, były dalekimi obrzeżami migracji afrykańskiej, egejskiej 
a zwłaszcza naddunajskiej. 

Plemiona naddunajskie składały się z Andonitów, rolników i pasterzy, którzy weszli do Europy 
przez półwysep bałkański i posuwali się powoli na północ, doliną Dunaju. Zajmowali się garncarstwem 
i uprawiali ziemię, lubili mieszkać w dolinach. Najbardziej na północ wysuniętą osadą plemion naddu-
najskich było Liege w Belgii. Plemiona te degenerowały się gwałtownie, kiedy się oddalały od centrum 
i źródeł swej kultury. Najlepsze wyroby garncarskie są wytworem ich wczesnego osadnictwa. 

W rezultacie działalności misjonarzy z Krety, plemiona naddunajskie zostały czcicielami matki. 
Plemiona te połączyły się później z grupami Andonitów żeglarzy, którzy przypłynęli na łodziach 
od wybrzeży Azji Mniejszej i którzy także byli czcicielami matki. Większość centralnej Europy była 
w ten sposób od dawna zasiedlona przez mieszane typy szerokogłowych ras białych, które prakty-
kowały kult matki i religijny obrzęd kremacji zmarłych, gdyż było zwyczajem czcicieli matki palić 
swoich zmarłych w chatach kamiennych. 

9. TRZY RASY BIAŁE 

Mieszanki rasowe, które znajdowały się w Europie pod koniec migracji Anditów, generalnie 
dzielą się na trzy następujące rasy białe: 

1. Północna rasa biała. 
Ta tak zwana rasa nordycka składała się pierwotnie z człowieka niebieskiego z dodatkiem Andity, 

ale zawierała także znaczną ilość krwi andonicznej, razem z mniejszymi dodatkami czerwonych 
i żółtych Sangików. Północne rasy białe zawierają tym samym cztery najbardziej wartościowe ga-
tunki ludzkie. Jednak najwięcej w nich było dziedzictwa człowieka niebieskiego. Typowy, wczesny 
nordyk, był długogłowy, wysoki i blondyn. Ale już dawno temu ta rasa została dokładnie wymiesza-
na ze wszystkimi odgałęzieniami ludów białych. 

Prymitywną kulturę Europy, jaką napotkali nordyccy najeźdźcy, tworzyły degenerujące się ple-
miona naddunajskie, zmieszane z człowiekiem niebieskim. Kultura nordycko-duńska i dunajsko-
-andoniczna spotkały się i mieszały się nad Renem, o czym świadczy istnienie dwu grup rasowych 
w dzisiejszych Niemczech. 

Nordycy sprzedawali bursztyn z wybrzeży Bałtyku i rozbudowali szeroką wymianę handlową z ludź-
mi szerokogłowymi znad doliny Dunaju, idącą przez przełęcz Brenner. Tak długi kontakt z plemionami 
naddunajskimi doprowadził ludy północy do kultu matki i przez kilka tysięcy lat kremacja zmarłych była 
prawie powszechną praktyką na obszarze Skandynawii. Wyjaśnia to, dlaczego nie znajduje się szczątków 
wcześniejszych ras białych – choć ludzi tych grzebano w całej Europie – tylko ich popioły w kamieniu lub 
urnach glinianych. Ci biali ludzie budowali domy, nigdy nie żyli w jaskiniach. I to znów wyjaśnia, dlacze-
go tak mało jest śladów wczesnej kultury białego człowieka, chociaż poprzedzający go typ kromanioń-
ski jest dobrze zachowany tam, gdzie się ukrywał, w jaskiniach i grotach. W Europie północnej niejako 
istnieje jednego dnia prymitywna kultura upadających plemion naddunajskich i człowieka niebieskiego, 
a następnego dnia z nagła pojawia się bardzo zaawansowany człowiek biały. 

2. Centralna rasa biała. 
Chociaż ta grupa ludzka zawierała domieszki niebieskie, żółte i andickie, jest ona zasadniczo an-

doniczna. Są to ludzie szerokogłowi, śniadzi i krępi. Wbijają się klinem między rasę nordycką a śród-
ziemnomorską, z rozległą bazą klina w Azji i wierzchołkiem przenikającym wschodnią Francję. 
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Przez ponad dwadzieścia tysięcy lat Andonici spychani byli przez Anditów coraz dalej na pół-
noc Azji centralnej. Około 3000 lat p.n.e. narastająca susza zmusiła Andonitów do powrotu 
do Turkiestanu. To andonickie parcie na południe trwało ponad tysiąc lat a będąc rozdzielane przez 
morze Kaspijskie i Czarne, wnikało do Europy drogą zarówno przez Bałkany jak i przez Ukrainę. 
Inwazja ta niosła w sobie resztę grup potomków Adamsona a w swej drugiej połowie znaczną liczbę 
irańskich Anditów, jak również wielu potomków kapłanów setyckich. 

Do roku 2500 p.n.e. zachodnie skrzydło Andonitów dotarło do Europy. I to zalanie, przez barba-
rzyńców ze wzgórz Turkiestanu, całej Mezopotamii, Azji Mniejszej i dorzecza Dunaju, stanowiło jak 
dotąd najpoważniejszy i najtrwalszy kulturalny regres. Najeźdźcy ci wyraźnie zandonizowali naturę 
europejskich ras centralnych, które od tego czasu pozostają tak charakterystycznie alpejskie. 

3. Południowa rasa biała. 
Ta śródziemnomorska rasa brunetów składa się z mieszanki Andity i człowieka niebieskie-

go, z mniejszą niż na północy domieszką andoniczną. Grupa ta wchłonęła również, poprzez 
Saharyjczyków, znaczną część drugorzędnej krwi sangikowej. W późniejszym okresie ta południo-
wa grupa rasy białej dostała zastrzyk silnych elementów andickich, pochodzących ze wschodniej 
części basenu śródziemnomorskiego. 

Andici nie przeniknęli jednak na wybrzeża śródziemnomorskie, aż do czasów wielkiej inwazji 
koczowników 2500 p.n.e. Komunikacja lądowa i handel przestały prawie funkcjonować w tych wie-
kach, gdy koczownicy najechali wschodnie rejony śródziemnomorskie. Przerwanie ruchu lądowego 
spowodowało znaczny rozwój komunikacji i handlu morskiego; śródziemnomorski handel morski 
osiągnął szczyt swego rozwoju około cztery i pół tysiąca lat temu. I ten rozwój ruchu morskiego 
przyniósł gwałtowne rozprzestrzenianie się potomków Anditów na wszystkie terytoria nabrzeżne 
basenu śródziemnomorskiego. 

Takie rasowe mieszanki kładły fundamenty pod południową rasę europejską, najbardziej 
ze wszystkich zmieszaną. I od tamtych czasów rasa ta otrzymywała jeszcze dodatkowe domieszki, 
zwłaszcza niebiesko-żółto-andickich ludów Arabii. Ta śródziemnomorska rasa jest faktycznie tak 
bardzo zmieszana z otaczającymi ludami, że jest z pozoru nieodróżnialna, jako oddzielny gatunek, 
ale generalnie jej członkowie są niscy, długogłowi i bruneci. 

Andici usunęli ludzi niebieskich z północy, poprzez wojny i małżeństwa, ale na południu ludzie 
niebiescy przetrwali w znacznej liczbie. Baskowie i Berberowie reprezentują dwie przetrwałe gałę-
zie tej rasy, ale nawet te narody zostały dokładnie wymieszane z Saharyjczykami. 

Taki jest obraz mieszanki rasowej, istniejącej w Europie centralnej około roku 3000 p.n.e. 
Pomimo częściowego odstępstwa Adamowego, wyższe gatunki ludzkie się wymieszały. 

Były to czasy neolitu, zazębiające się z nadchodzącą epoką brązu. To właśnie epoka brązu 
w Skandynawii wiązała się z kultem matki. We Francji południowej i w Hiszpanii, epoka neolitu 
związana była z kultem słońca. Był to czas budowy okrągłych, pozbawionych dachu świątyń słońca. 
Europejskie rasy białe były dobrymi budowniczymi, lubiącymi stawiać wielkie kamienie, jako dary 
dla słońca, tak samo jak to robili ich późni potomkowie w Stonehenge. Popularność kultu słońca 
oznacza, że w Europie południowej był to wspaniały okres rolnictwa. 

Przesądy, wywodzące się z tej względnie niedawnej epoki kultu słońca, dziś jeszcze trwają 
w tradycjach ludowych Bretanii. Bretończycy, choć schrystianizowani od ponad tysiąca pięciuset 
lat, wciąż zachowują tradycję neolitycznych amuletów dla ochrony przez urokiem. Nadal trzymają 
piorun kamienny w kominie, jako zabezpieczenie przed piorunem. Bretończycy nigdy nie mieszali 
się ze skandynawskimi nordykami. Są oni pozostałością po pierwotnych Andonitach, mieszkańcach 
Europy zachodniej, zmieszanych z gatunkiem śródziemnomorskim. 

Klasyfikacja ludzi białych na nordyckich, alpejskich i śródziemnomorskich byłaby jednak fał-
szywym rozumowaniem. Ogólnie biorąc, za dużo było tego mieszania, żeby pozwolić sobie na ta-
kie pogrupowanie. Kiedyś istniał w miarę dobrze zakreślony podział rasy białej na takie klasy, ale 



Synowie BOGA

68

od tamtego czasu nastąpiło powszechne mieszanie wzajemne i już nie można nakreślić tych różnic 
z jakąkolwiek klarownością. Nawet 3000 lat p.n.e. starożytne grupy społeczne nie były bardziej jed-
nolita rasą, niż współcześni mieszkańcy Ameryki Północnej. 

Przez pięć tysięcy lat kultura europejska wciąż się rozwijała i do pewnego stopnia mieszała. 
Jednak bariery językowe zapobiegały pełnemu wymieszaniu się różnych narodów zachod-
nich . W minionym stuleciu kultura ta miała swą najlepszą jak dotąd możliwość zmieszania się, 
w kosmopolitycznej populacji Ameryki Północnej, a przyszłość tego kontynentu determinować 
będzie, jakość czynników rasowych, dopuszczonych do wejścia w skład obecnej i przyszłych 
populacji, jak również zachowanie poziomu kultury społecznej . 

PRZEKAZ 78 – RASA FIOLETOWA PO DNIACH ADAMA 

Przez prawie trzydzieści tysięcy lat drugi Eden był kolebką cywilizacji. Tutaj, w Mezopotamii, 
umocnił się lud adamiczny i stąd wysyłał swe potomstwo do krańców ziemi a później zmieszany 
z plemionami nodyckimi i sangikowymi, znany był pod nazwa Aditów

1. ROZMIESZCZENIE KULTUROWE I RASOWE 

Chociaż w momencie przybycia Adama poziom umysłowy i moralność ras ludzkich stały na ni-
skim poziomie, materialna ewolucja biegła praktycznie niezakłócona wypadkami buntu Caligastii. 
Adamiczny wkład w status biologiczny ras ludzkich, niezależnie od częściowego niepowodzenia 
zadania, ogromnie przyspieszył rozwój narodów Urantii. 

Rozmieszczenie rasowe i kulturowe wyglądało wtedy następująco: 
1. Rasa fioletowa – Adamici i Adamsonici. 
Głównym centrum kultury adamicznej był drugi ogród, zlokalizowany w trójkącie utworzonym 

przez Eufrat i Tygrys; była to również kolebka cywilizacji Zachodu i cywilizacji Indyjskiej. Drugim, 
albo północnym centrum rasy fioletowej, była stolica Adamsonitów, oddalona na wschód od południo-
wych wybrzeży Morza Kaspijskiego, w pobliżu gór Kopet. Z tych dwu centrów wyszła na otaczające 
je ziemie kultura i plazma życia, co natychmiast przyspieszyło rozwój wszystkich ras ludzkich. 

2. Presumerowie i inni Nodyci. 
W Mezopotamii, przy ujściu rzek, pozostawały resztki prastarej kultury z czasów Dalamatii. 

Jak upływały tysiąclecia, grupa ta coraz dokładniej mieszała się z Adamitami z północy, ale nigdy 
nie utraciła swojej nodyckiej tradycji. Różne inne grupy Nodytów, które osiedliły się na Bliskim 
Wschodzie, zostały generalnie wchłonięte przez rozprzestrzeniającą się później rasę fioletową. 

3. Andonici 
mieli pięć czy sześć całkiem okazałych osiedli, położonych na północ i na wschód od stolicy 

Adamsona. Byli też rozrzuceni po całym Turkiestanie a odosobnione ich grupy istniały na całym 
obszarze Eurazji, zwłaszcza w rejonach górskich. Ci autochtoni zajmowali nadal tereny północne 
kontynentu Eurazji, wraz z Islandią i Grenlandią, ale z nizin Europy dawno zostali wyparci przez 
człowieka niebieskiego, a z dolin rzecznych dalekiej Azji przez rozprzestrzeniającą się rasą żółtą. 

4. Człowiek czerwony 
zajmował obie Ameryki, wyparty z Azji ponad pięćdziesiąt tysięcy lat przed przybyciem Adama. 
5. Rasa żółta. 
Naród chiński umocnił się dobrze, kontrolując Azję wschodnią. Jego najbardziej zaawansowane 

osadnictwo zlokalizowane było w północno-zachodniej części współczesnych Chin, w rejonie gra-
niczącym z Tybetem. 

6. Rasa niebieska. 
Ludzie niebiescy rozrzuceni byli po całej Europie, jednak bardziej zaawansowane centra 

ich kultury znajdowały się w żyznych wtedy dolinach basenu Morza Śródziemnego i w Europie 
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północno-zachodniej. Asymilacja Neandertalczyków znacznie opóźniła kulturę człowieka niebie-
skiego, jednak był on skądinąd najbardziej agresywny, awanturniczy i odkrywczy ze wszystkich 
ewolucyjnych ludów Eurazji. 

7. Indie predrawidyjskie. 
Kompleksowa mieszanka rasowa w Indiach – zawierająca każdą rasę ziemską, zwłaszcza zielo-

ną, pomarańczową i czarną – zachowywała kulturę nieco wyższą od rejonów przyległych. 
8. Cywilizacja Sahary. 
Wyższe grupy ludzkie rasy indygo posiadały swe najbardziej zaawansowane osadnictwo tam, 

gdzie teraz jest wielka pustynia Sahara. Grupa ludzka indygo-czarna zawierała znaczne domieszki 
rozproszonej w niej rasy pomarańczowej i zielonej. 

9. Basen Morza Śródziemnego. 
Najbardziej wymieszana rasa, poza Indiami, zajmowała ten obszar, który teraz jest basenem 

Morza Śródziemnego. Tutaj ludzie niebiescy z północy i saharyjczycy z południa spotykali się i mie-
szali z Nodytami i Adamitami ze wschodu. 

2. ADAMICI W DRUGIM OGRODZIE 

Te wspaniałe dusze nigdy nie straciły zupełnie z oczu celu misji adamicznej i dlatego też dzielnie 
zwalczały wpływy otaczających ich, podrzędnych plemion, podczas gdy celowo wysyłały do na-
rodów Ziemi swych najlepszych synów i najlepsze córki, ciągłym strumieniem, jako emisariuszy. 
Czasami ekspansja taka zubażała kulturę życia w ojczyźnie, ale ten nadrzędny naród zawsze się 
regenerował. 

Cywilizacja, społeczeństwo i status kulturowy Adamitów były znacznie wyższe od generalnego 
poziomu ras ewolucyjnych Urantii. Jedynie tam, gdzie było stare osadnictwo Vana i Amadona oraz 
Adamsonitów, istniały cywilizacje w jakiejkolwiek mierze porównywalne. Jednak cywilizacja dru-
giego ogrodu była strukturą sztuczną – nie powstała w wyniku ewolucji – dlatego z góry skazana była 
na degenerację, aż osiągnęła naturalny poziom ewolucyjny. 

Około roku 19.000 p.n.e. Adamici byli prawdziwym narodem, posiadającym cztery i pół miliona 
ludzi, który już uprzednio wylał miliony swojego potomstwa w otaczające go ludy. 

3. WCZESNE ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ADAMITÓW 

Przez wiele tysiącleci rasa fioletowa zachowywała pokojowe, edeńskie tradycje, co spowodowa-
ło znaczne opóźnienie ich podbojów terytorialnych. Kiedy mieli problemy z powodu przeludnienia, 
wysyłali nadwyżkę ludności w charakterze nauczycieli do innych ras, zamiast wywoływać wojny dla 
powiększenia terytorium. Kulturowy skutek tych wczesnych migracji nie był trwały, jednak wchło-
nięcie Adamitów – nauczycieli, kupców i odkrywców – biologicznie ożywiło otaczające ludy. 

Część Adamitów szła z początku na zachód, do doliny Nilu; inni przeniknęli na wschód, do Azji, 
ale to była mniejszość. Później masowo przemieszczali się na północ a stamtąd na zachód. Było to ich 
główne, stopniowe, ale nieprzerwane parcie na północ; największa ich liczba szła na północ, potem 
zakręcała na zachód, wokół Morza Kaspijskiego do Europy. 

Mniej więcej dwadzieścia pięć tysięcy lat temu wiele czystszych grup Adamitów znajdowało 
się daleko na swym północnym szlaku. W miarę przenikania na północ stawali się coraz mniej ada-
miczni, aż się dokładnie wymieszali z innymi rasami, zwłaszcza z Nodytami, mniej więcej w czasie 
zajęcia Turkiestanu. Bardzo mało ludzi fioletowych czystej krwi kiedykolwiek przeniknęło daleko 
do Europy czy Azji. 

Mniej więcej od roku 30.000 do 10.000 p.n.e., na obszarze Azji południowo-zachodniej nastę-
powało mieszanie ras, które tworzyło całą epokę. Mieszkańcy wzgórz Turkiestanu byli mężnym 
i żywotnym ludem. Na północny-zachód od Indii przetrwało sporo kultury z czasów Vana. Jeszcze 
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dalej na północ od tych osad przetrwała najlepsza część wczesnych Andonitów. I obie te rasy, wyż-
sze kulturą i charakterem, zostały wchłonięte przez idących na północ Adamitów. Połączenie takie 
prowadziło do przejmowania wielu nowych idei, ułatwiało postęp cywilizacji i posuwało znacznie 
do przodu wszystkie stadia sztuki, nauki i kultury społecznej. 

Kiedy skończył się okres wczesnej migracji adamicznej, około roku 15.000 p.n.e., w Europie 
i centralnej Azji więcej było potomków Adama niż gdziekolwiek indziej na świecie, więcej nawet 
niż w Mezopotamii. Przeniknęli oni w znacznym stopniu do europejskich ras niebieskich. Ziemie 
zwane teraz Rosją i Turkiestanem zajmowane były na ich południowych obszarach przez wielki 
rezerwuar Adamitów, zmieszanych z Nodytami, Andonitami oraz czerwonymi i żółtymi Sangikami. 
Europa południowa i okolice Morza Śródziemnego zajmowane były przez rasę mieszaną, złożoną 
z ludów andonicznych i sangikowych – pomarańczowych, zielonych i indygo – z niewielkimi do-
mieszkami rasy Adamitów. Azja Mniejsza i ziemie centralno-wschodniej Europy zajmowane były 
przez plemiona złożone przeważnie z Andonitów. Taki podział ras, razem z rozległymi zmianami 
klimatycznymi, stanowił światową scenę, na której zaczynała się era Anditów w cywilizacji Urantii. 
Te wczesne migracje trwały dziesięć tysięcy lat, od roku 25.000 do 15.000 p.n.e. Migracje później-
sze, albo andickie, trwały mniej więcej od roku 15.000 do 6000 p.n.e. 

4. ANDICI 

Rasa Anditów była zasadniczo mieszanką rasy fioletowej czystej krwi i Nodytów, z dodatkiem 
ludów ewolucyjnych. Generalnie należy uważać, że Andici mieli znacznie większy procent krwi 
adamicznej niż mają jej rasy współczesne. Określenie Andita rozciąga się zasadniczo na te ludy, któ-
rych dziedzictwo rasowe było fioletowe od jednej ósmej do jednej szóstej. Współcześni Urantianie, 
nawet północne rasy białe, posiadają znacznie mniejszy procent krwi Adama. 

Wczesne ludy andickie powstały ponad dwadzieścia pięć tysięcy lat temu, w rejonach przylega-
jących do Mezopotamii i składały się z mieszanki Adamitów i Nodytów. Drugi ogród otoczony był 
koncentrycznymi kręgami zanikającej krwi fioletowej i właśnie na obwodzie tego, rasowego tygla, 
narodziła się rasa Anditów. Później, kiedy migrujący Adamici i Nodyci wkroczyli na żyzne wtedy 
obszary Turkiestanu, zmieszali się szybko z ich nadrzędnymi mieszkańcami a rezultat tej rasowej 
mieszanki rozprzestrzenił gatunek Anditów na północ. 

Andici byli najbardziej utalentowanym gatunkiem człowieka, jaki się pojawił na Urantii od cza-
sów ludzi fioletowych czystej krwi. Zawierali w sobie znaczną część najwyższych typów przetrwa-
łych ras Adamitów i Nodytów, a później trochę najlepszych mutacji człowieka żółtego, niebieskiego 
i zielonego. 

Ci wcześni Andici nie byli Aryjczykami; byli pre-Aryjczykami. Nie byli biali, byli pre-biali. Nie 
byli to ludzie ani Zachodu ani Wschodu. Jednak właśnie dziedzictwo Anditów dało wielojęzycznej 
mieszance tak zwanej rasy białej tę generalną jednorodność, która jest zwana europeidalną. 

Czystsze odgałęzienia rasy fioletowej trzymały się adamicznej tradycji zachowywania 
pokoju, dlatego właśnie wcześniejsze przesuwanie się ras miało raczej charakter pokojowej 
migracji . Jednak, kiedy Adamici połączyli się z gatunkiem Nodytów, którzy wtedy byli rasą 
wojowniczą, ich potomkowie, Andici, stali się w tamtym czasie i epoce najzdolniejszymi i naj-
bystrzejszymi militarystami, jacy kiedykolwiek żyli na Urantii . Odtąd przemieszczanie się 
Mezopotamian zaczynało mieć coraz bardziej wojskowy charakter i nabierało cech prawdziwych  
podbojów . 

Andici byli ryzykantami, pociągały ich wędrówki. Dodatek zarówno ras sangikowych jak i an-
donicznych wpływał na nich stabilizująco. Jednak pomimo tego, ich późniejsi potomkowie dotąd nie 
spoczęli, zanim nie opłynęli globu dookoła i nie odkryli ostatniego odległego kontynentu. Do roku 
12 .000 p .n .e . trzy czwarte rasy Anditów tego świata mieszkało w Europie północnej i wschod-
niej, a kiedy nastąpił późniejszy, końcowy exodus z Mezopotamii, sześćdziesiąt pięć procent 
tych ostatnich fal emigracyjnych weszło do Europy . 
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Andici byli tak zwanymi drawidyjskimi a później aryjskimi zdobywcami Indii, a ich obecność 
w Azji centralnej znacznie przyspieszyła rozwój przodków ludów turańskich. Wielu ludzi tej rasy po-
szło do Chin, zarówno drogą przez Xinjiang jak i przez Tybet, i dodało wartościowych cech do póź-
niejszej rasy chińskiej. Od czasu do czasu małe grupy tych ludzi torowały sobie drogę do Japonii, 
na Tajwan, na Malaje i do Chin południowych, chociaż niewielu z nich dotarło do Chin południo-
wych trasą nabrzeżną. 

Stu trzydziestu dwu ludzi tej rasy załadowało się w Japonii na flotyllę małych łodzi i dotarło 
w końcu do Ameryki Południowej, a poprzez małżeństwa z tubylcami z Andów, stworzyło linię 
przodków późniejszych władców Inków. Ocean Spokojny przepłynęli małymi etapami, zatrzymując 
się na wielu napotykanych po drodze wyspach. Wyspy grupy polinezyjskiej były wtedy zarówno licz-
niejsze jak i większe niż są teraz a ci Andici-żeglarze, razem z tymi, co podążali z nimi, biologicznie 
modyfikowali grupy tubylców w czasie swego przejazdu. W wyniku infiltracji Anditów wiele kwit-
nących centrów cywilizacji powstało na tych, obecnie zatopionych ziemiach. Wyspa Wielkanocna 
długo była centrum religijnym i administracyjnym jednej z tych grup ludzkich. Jednak oprócz tych 
stu trzydziestu dwóch ludzi, nikt z Anditów, którzy dawno temu żeglowali po Oceanie Spokojnym, 
nigdy nie dotarł do kontynentu Ameryk. 

Migracyjne podboje Anditów trwały aż do ich ostatecznego rozproszenia, co nastąpiło pomiędzy 
rokiem 8000 a 6000 p.n.e. Wychodząc z Mezopotamii, wciąż uszczuplali biologiczne rezerwy swojej 
ojczyzny, podczas kiedy wyraźnie umacniali narody otaczające. I każdemu narodowi, do którego 
doszli, dali humor, sztukę, zamiłowanie do przygód, muzykę i wytwórczość. Umieli oswajać zwie-
rzęta, byli też bardzo dobrzy w rolnictwie. Jak dotąd, ich obecność wpływała zazwyczaj na dosko-
nalenie wierzeń religijnych i postępowania moralnego starszych narodów. I w ten oto sposób kultu-
ra Mezopotamii pokojowo rozprzestrzeniała się na Europę, Indie, Chiny, Afrykę północną i wyspy 
Oceanu Spokojnego. 

6. OSTATNIE ROZPROSZENIE ANDITÓW 

Trzy ostatnie fale Anditów wylały się z Mezopotamii pomiędzy rokiem 8000 a 6000 p.n.e. Te trzy 
wielkie fale kultury wypchnął z Mezopotamii nacisk plemion górskich ze wschodu i dokuczliwość 
ludów z nizin zachodnich. Mieszkańcy doliny Eufratu i terytoriów przyległych wyszli na swój ostat-
ni exodus w kilku kierunkach. 

Sześćdziesiąt pięć procent poszło do Europy, drogą wzdłuż Morza Kaspijskiego i zawład-
nęło oraz zmieszało się z nowopowstałą rasą białą – mieszanką człowieka niebieskiego i wcze-
śniejszych Anditów . 

Dziesięć procent, wraz dużą grupą kapłanów setyckich, poszło na wschód, poprzez wzniesienia 
zajmowane przez Elamitów, na płaskowyż irański i do Turkiestanu. Wielu ich potomków zostało 
później zepchniętych do Indii, razem z ich aryjskimi braćmi z rejonów północnych. 

Dziesięć procent ludności Mezopotamii skręciło ze swego północnego szlaku ku wschodowi, 
wkraczając do Xinjiangu, gdzie zmieszało się z tubylcami, żółtymi Anditami. Większość wspaniałe-
go potomstwa, powstałego w wyniku tego połączenia ras, wkroczyła później do Chin i przyczyniła 
się znacznie do natychmiastowego ulepszenia północnej części rasy żółtej. 

Dziesięć procent wychodzących Anditów szło drogą przez Arabię i weszło do Egiptu. 
Pięć procent Anditów, o bardzo wysokiej kulturze, mieszkających w rejonie nadbrzeżnym, przy 

ujściu Tygrysu i Eufratu, którzy nie zawierali małżeństw z podrzędnymi członkami sąsiednich ple-
mion, nie chciało opuścić swych domów. Grupa ta reprezentuje wiele przetrwałych, wyższych odga-
łęzień Nodytów i Adamitów. 

Do roku 6000 p.n.e. Andici prawie zupełnie wyszli z Mezopotamii, chociaż pozostali tam ich 
potomkowie, silnie wymieszani z otaczającymi rasami sangikowymi oraz Andonici z Azji Mniejszej, 
i w czasach znacznie późniejszych stoczyli walkę z najeźdźcami z północy i wschodu. 
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Skończyła się kulturowa epoka drugiego ogrodu, na skutek narastającej infiltracji otaczają-
cych, podrzędnych ras ludzkich. Cywilizacja przesunęła się na zachód, nad Nil i na wyspy Morza 
Śródziemnego, gdzie prosperowała i rozwijała się długo po tym, jak podupadło jej mezopotam-
skie źródło. Niekontrolowany napływ podrzędnych ludów torował drogę późniejszemu zajęciu całej 
Mezopotamii przez północnych barbarzyńców, którzy wypędzili pozostające tam jeszcze inteligent-
niejsze grupy ludzkie. Nawet w późniejszych latach, kulturalne resztki ludności wciąż raziła obec-
ność ignoranckich, nieokrzesanych najeźdźców. 

7. POWODZIE W MEZOPOTAMII 

Ludzie mieszkający nad rzekami przyzwyczajeni byli do występowania rzek z brzegów, o pewnych 
porach roku; takie okresowe, coroczne powodzie, były dla nich normalne. Jednak na skutek stopniowych 
zmian geologicznych na północy, nowe niebezpieczeństwa zaczęły zagrażać dolinie Mezopotamii. 

Tysiące lat po zanurzeniu pierwszego Edenu wciąż się wznosiły góry, otaczające wschodnie wybrze-
że Morza Śródziemnego oraz te, położone na północny-zachód i północny-wschód od Mezopotamii. 
Około roku 5000 p.n.e. wynoszenie tych rejonów górskich uległo znacznemu przyspieszeniu i to wła-
śnie, razem z coraz większymi opadami śniegu w górach na północy, wywoływało każdej wiosny 
ogromne powodzie w dolinie Eufratu. Gwałtowność tych wiosennych powodzi wciąż narastała, tak, 
że w końcu mieszkańcy rejonów nadrzecznych odeszli na wschodnie wzniesienia. Prawie przez tysiąc 
lat dziesiątki miast były praktycznie wyludnione na skutek tych, rozległych powodzi. 

Prawie pięć tysięcy lat później, kiedy kapłani hebrajscy, przebywający w niewoli babilońskiej, 
usiłowali wywieść rodowód narodu żydowskiego od Adama, napotkali duże trudności podczas skła-
dania całej historii; i jednemu z nich przyszło na myśl, aby zaniechać tych wysiłków i pozwolić 
całemu światu zatonąć w swojej nikczemności, podczas potopu Noego, tym samym mieć lepszą 
sytuację, pozwalającą wyprowadzić ród Abrahama od jednego z trzech przetrwałych synów Noego. 

Istnieją powszechne tradycje o tych czasach, kiedy woda pokrywała całą powierzchnię Ziemi. 
Wiele narodów ma swą własną historię o potopie światowym, w jakimś okresie epok minionych. 
Biblijna historia Noego, arki i potopu, jest wymysłem kapłaństwa hebrajskiego, powstałym w nie-
woli babilońskiej. Od czasu, gdy stworzone zostało życie, nigdy nie było powszechnej powodzi 
na Urantii . Jedynym okresem, kiedy powierzchnia Ziemi była zupełnie pokryta wodą, była era ar-
cheozoiczna, kiedy ląd nie zaczął się jeszcze pojawiać. 

Jednak Noe żył naprawdę; był producentem wina w Aram, osiedlu nadrzecznym w pobliżu Erek. 
Zapisywał on rok po roku te dni, kiedy poziom rzeki się podnosił. Ośmieszył się bardzo, kiedy cho-
dził w górę i w dół doliny rzecznej i doradzał, aby wszystkie domy budować z drewna na kształt 
łodzi, aby zwierzęta należące do rodziny mogły być zabierane na pokład każdego wieczora, gdy zbli-
żał się czas powodzi. Każdego roku chodził do okolicznych osad nadrzecznych i ostrzegał, za ile 
dni nadejdzie powódź. W końcu przyszedł taki rok, kiedy coroczna powódź była wyjątkowo wiel-
ka, na skutek niezwykle obfitych deszczów, tak, że gwałtowny przybór wód zniszczył całe wioski; 
jedynie Noe i jego najbliższa rodzina uratowali się na swej łodzi mieszkalnej. 

Powodzie dokończyły dzieła zniszczenia cywilizacji Anditów. Gdy minął okres tego potopu, drugi 
ogród przestał istnieć. Tylko na południu i pośród Sumerów pozostały jeszcze jakieś ślady dawnej chwały. 

Pozostałości tej, jednej z najstarszych cywilizacji, znaleźć można w rejonie Mezopotamii 
i na północny-wschód oraz północny-zachód od niej. Jeszcze starsze szczątki, z czasów Dalamatii, 
znajdują się pod wodami Zatoki Perskiej a pierwszy Ogród zanurzony jest na wschodnim krańcu 
Morza Śródziemnego. 

8. SUMEROWIE – OSTATNI Z ANDITÓW 

Ostatnie rozproszenie Anditów złamało biologiczny kręgosłup cywilizacji mezopotam-
skiej, tylko nieliczne resztki tej nadrzędnej rasy pozostały w swej ojczyźnie, u ujścia rzek . 
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Byli to Sumerowie i do roku 6000 p .n .e . mieli oni zasadniczo andickie pochodzenie, choć ich 
kultura miała charakter prawie czysto nodycki i nadal trzymali się oni pradawnych trady-
cji Dalamatii . Tym niemniej Sumerowie z rejonów nadmorskich byli ostatnimi Anditami 
w Mezopotamii . Poza tym, w tym okresie ludy mezopotamskie były już dobrze wymieszane, co wi-
dać po typach czaszek znalezionych w grobach z tej epoki. 

To właśnie w czasie powodzi Suza tak dobrze prosperowała. Pierwsze, niższe miasto zostało zala-
ne, tak, że drugie, wyższe miasto zastąpiło to niższe, jako centrum rzemiosł specyficznych dla tamtych 
czasów. Gdy później powodzie ustały, Ur stało się centrum produkcji garncarskiej. Mniej więcej sie-
dem tysięcy lat temu Ur leżało nad Zatoką Perską, rzeczne osady nadbudowały od tamtych czasów ląd 
do jego granic współczesnych. Osiedla ludzkie w tych miejscach mniej ucierpiały na skutek powodzi, 
ze względu na lepsze zabezpieczenia przeciwpowodziowe i poszerzające się ujścia rzek. 

Pokojowo usposobieni hodowcy zbóż, z dolin Eufratu i Tygrysu, długo byli nękani najazdami 
barbarzyńców z Turkiestanu i płaskowyżu irańskiego. Teraz jednak ich równoczesna inwazja na do-
linę Eufratu spowodowana była narastającą suszą na górskich pastwiskach. I najazd ten był znacznie 
poważniejszy, ponieważ otaczający dolinę pasterze i myśliwi posiadali znaczną ilość oswojonych 
koni. To, że posiadali konie, dało im ogromną przewagę wojskową nad bogatymi sąsiadami z połu-
dnia. W krótkim czasie zajęli całą Mezopotamię, wypychając z niej ostatnie fale jej kultury, które 
rozprzestrzeniły się po całej Europie, Azji zachodniej i Afryce północnej. 

Zdobywcy Mezopotamii mieli w swoich szeregach lepsze odmiany Anditów, pochodzące z mie-
szanych ras północnych Turkiestanu, z częścią rodu Adamsona włącznie. Te mniej zaawansowane, 
ale bardzo żywotne plemiona z północy, szybko i skwapliwie przyswajały pozostałości cywilizacji 
mezopotamskiej i niebawem przekształciły się w ten mieszany naród, który znajdował się w dolinie 
Eufratu na początku zapisów historycznych. Przywrócili oni wkrótce wiele elementów przemijają-
cej cywilizacji Mezopotamii, przyswajając sobie kunszty plemion doliny i znaczną część kultury 
Sumerów. Próbowali nawet zbudować trzecią wieżę Babel a później używali tego określenia jako 
nazwy swojego narodu. 

Kiedy ci barbarzyńcy jeźdźcy z północnego wschodu zajęli całą dolinę Eufratu, nie podbili tych 
resztek Anditów, którzy mieszkali przy ujściu rzek do Zatoki Perskiej. Ci Sumerowie potrafili się 
obronić, gdyż mieli wyższą inteligencję, lepsze uzbrojenie i rozległy system kanałów wojskowych, 
stanowiący dodatek do irygacyjnego systemu wzajemnie połączonych basenów wodnych. Był to na-
ród zjednoczony, gdyż posiadał jednolitą, wspólną religię. Byli, zatem zdolni zachować swą rasową 
i narodową integralność, długo po tym, jak ich sąsiedzi z północnego zachodu zostali rozbici na od-
rębne państwa-miasta. Żadna grupa tych miast nie potrafiła pokonać zjednoczonych Sumerów. 

Najeźdźcy z północy szybko nauczyli się darzyć zaufaniem miłujących pokój Sumerów i cenić 
ich jako zdolnych nauczycieli i administratorów. Sumerowie byli bardzo szanowani i poszukiwani 
przez wszystkie ludy północne, oraz od Egiptu na zachodzie do Indii na wschodzie, jako nauczyciele 
sztuki i rzemiosła, jako organizatorzy handlu i jako władcy państwowi. 

Po upadku dawnej konfederacji sumeryjskiej, późniejsze państwa-miasta rządzone były przez 
potomków-renegatów kapłanów setyckich. Dopiero, kiedy ci kapłani podbili sąsiednie miasta, zwali 
siebie królami. Z powodu zazdrości o bóstwo, późniejszym królom miast nie udało się stworzyć 
silnej konfederacji, aż do czasów Sargona. Każde miasto wierzyło, że jego miejski bóg jest wyższy 
od wszystkich innych bogów i dlatego nie chciało się podporządkować wspólnemu przywódcy. 

Sargon, kapłan Kisz, który mianował się królem i zaczął podbój całej Mezopotamii oraz ziem 
przyległych, zakończył ten długi okres słabych rządów kapłanów miejskich. Na jakiś czas przestały 
istnieć rządzone przez kapłanów i tyranizowane przez kapłanów państwa-miasta, z których każde 
miało swego miejskiego boga i swe własne praktyki obrzędowe. 

Po rozpadzie konfederacji Kisz, nastąpił długi okres nieustających walk pomiędzy miastami do-
liny o władzę. I w różnych okresach władzę sprawował Sumer, Akad, Kisz, Erek, Ur i Suza.
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Około 2500 lat p.n.e. Sumerowie ponieśli serię dotkliwych porażek z rąk północnych Suitów 
i Gutejów. Upadła sumeryjska stolica Lagasz, zbudowana na osadach powodziowych. Erek trzy-
mał się jeszcze trzydzieści lat po upadku Akadu. Do czasu ustanowienia kodeksu Hammurabiego, 
Sumerowie zostali wchłonięci przez północnych Semitów i mezopotamscy Andici znikli z kart 
historii. 

Od roku 2500 do 2000 p.n.e. koczownicy panoszyli się od Atlantyku do Oceanu Spokojnego. 
Nerici stanowili ostatni rozkwit kaspijskiej grupy mezopotamskich potomków mieszanych ras 
Andonitów i Anditów. Tego, czego nie zniszczyli barbarzyńcy w Mezopotamii, dokonały kolejne 
zmiany klimatyczne. 

Taka jest historia rasy fioletowej, począwszy od czasów Adama i taki jest los ich ojczyzny, mię-
dzy Tygrysem i Eufratem. Ich pradawna cywilizacja ostatecznie upadła, na skutek emigracji zaawan-
sowanych ludzi oraz napływu podrzędnych sąsiadów. Ale na długo przedtem, nim barbarzyńscy 
jeźdźcy opanowali dolinę, większość kultury Ogrodu rozprzestrzeniła się na Azję, Afrykę i Europę, 
tworząc tam ten zaczyn, który w końcu zaowocował cywilizacją Urantii dwudziestego wieku.” 
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Przyczyny słabości Polski

Gdyby nie pan Paweł Szydłowski, do końca życia tkwiłabym w błędnym mniemaniu, że Polska 
utraciła swe ogromne terytoria w wyniku jakichś wojen, najazdów silniejszych od nas w tamtych 
czasach najeźdźców, zdrad królów i lenistwa szlachty, która wolała zająć się żniwami lub siano-
kosami, niż bronić państwa. A dzięki jego filmom wiem, że wszystko co nasze, utraciliśmy pod-
stępem w wyniku papieskich intryg, klątw rzucanych na królów i cały nasz naród, a także wypraw 
Krzyżowych ogłaszanych przez Watykan na Polskę.

Oprócz wyżej wymienionych powodów, w dzisiejszych czasach Polacy są najbardziej ogłupio-
nym przez Kościół narodem. Wysiadują w kościołach, słuchają jakichś ojców, miotają się z krzyża-
mi po ulicach, strajkują. Na polskich biało czerwonych flagach umieszczają czarne napisy, na ko-
szulkach mają białe orły, ale więcej wynika z tych podejmowanych działań szkód, niż jest pożytku. 
Czy miotanie się Polaków z jednej skrajności w drugą, wynika z dawniej rzuconych na nasz naród 
klątw, czy jest to może jakaś wyjątkowa podatność na celowe szczucie i podjudzanie jednych prze-
ciwko drugim? Może takie jest zadanie klątwy –przekleństwa – że naród coraz bardziej traci rozum. 
Z jednej strony „dumne hasła na sztandarach”, a jak przychodzi co do czego, to do rządu wybierają 
samych zdrajców narodu. W innych nieogłupionych krajach kościoły są puste. Głupota jest grze-
chem, więc dlaczego w Koście o tym się nie mówi. „Robi się wszystko, aby zamienić ludzi w tępe 
bydło, a potem ich jeszcze ponumerować” (cyt. Siergiej Sall). 

A może dałoby się jakoś oświecić i przekierować tych ogłupionych ludzi, zrobić z nich patrio-
tów, aby stali się „Jednym z Bożej Mocy”. 

Jesteśmy uzbrojeni jak Papuasi, według pana Maxa Kolonko. Odbieranie wszystkiego co na-
sze, orężem zbrojnym jest nierealne, a szabelkami po prostu śmieszne – jak wszystko to wszystko. 
Po co my ten hymn na stadionach śpiewamy? Przecież komuniści już załatwili Watykan, najwięk-
szy nasz wróg zewnętrzny został pokonany. Kto przestał kontrolować przeszłość, nie ma przy-
szłości. Wróg wewnętrzny, czyli ogłupiający Polaków, Kościół Katolicki bez Watykanu długo nie 
pociągnie. Watykan został skazany na konfiskatę mienia, wyrokiem Trybunału Karnego w Hadze. 
Zostały zajęte dobra watykańskie na poczet wypłacanych odszkodowań. Kościoły także muszą wy-
płacać odszkodowania. Te decyzje są zgodne z przepowiedniami biblijnymi. To iluminaci wkroczy-
li do akcji. Ciekawe, w jaki sposób pozbędą się obecnego papieża, żeby zaprowadzić jedną religię? 
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Wystarczyłoby na dobrą sprawę ogłosić, że każdy, kto będzie jeszcze chodził i łożył na Kościół 
pieniądze, zostanie uznany za zdrajcę Narodu Polskiego. To samo zarządzenie powinno dotyczyć 
innowierców i sekt, w tym także zarejestrowanych w Sądzie. Dać im jakiś czas na asymilację, a je-
śli nie zasymilują się, przepadek mienia i bilet w jedną stronę, dokąd sobie zażyczą.

Nakładające się i niezdejmowane od 1000 lat klątwy, działają nadal. Tylko jedna klątwa zneutra-
lizowała częściowo poprzednie klątwy. Klątwa rzucona na komunistów przez papieża w jakiś dziw-
ny sposób zaatakowała Watykan. Lustrem, od którego się odbiła i spowodowała zmianę w dziejach, 
był chyba ateizm komunistów – trafił swój na swego. „Królestwo podzielone samo w sobie, długo 
się nie ostoi”. Wielka Nierządnica i Babilon Wielki upadł. Gdy Stalinowi w czasie II wojny do-
niesiono, że papież się nie zgadza z jakimś jego postanowieniem – Stalin zapytał – „A ile dywizji 
ma papież?” To komuniści załatwili Watykan. I co dalej? Teraz znajdujemy się w takiej sytuacji, 
że w Polsce nie ma kto wzywać Boga na ratunek i nie ma kto podjąć się Intronizacji Prawdziwego 
Jezusa na Króla Całej Wielkiej Polski, gdyż Polacy żrą się między sobą i nienawidzą. Ci, którzy 
nie mają własnego zdania, powtarzają to, co ksiądz zalecił, a jak tylko ktoś wyłamuje się, zaczyna 
myśleć mądrze i po swojemu, od razu ma samych wrogów. W Internecie ujadają jak psy zza płotu 
i pozagryzaliby się, gdyby tylko Internet dawał taką możliwość. Wyobraźmy sobie, co by się stało, 
gdyby nagle pod wpisami pojawiły się imiona, nazwiska i adresy. Wszyscy zarzucają sobie szaleń-
stwo, bo do tego doprowadzili nas „nasi” przywódcy duchowi z jednej strony i władze z drugiej. 
Tak wygląda przeklęty naród. Ci, którzy nas tak podjudzają przeciwko sobie, liczą chyba na to, 
że zapomnimy i nie zdążymy przed III wojną, wezwać Boga na pomoc. 

Kto dziś w tych zażartych utarczkach myśli o tym, że nastał już najwyższy czas na wzywanie 
Boga nam na ratunek? My Polacy mamy teraz pamiętać o dwóch sprawach. Jedną z nich jest to, 
aby III wojna światowa, jeśli do niej dojdzie, ma nas ominąć w bezpiecznej dla nas odległości. Ktoś 
na tej planecie musi przetrwać i wypadałoby, żeby przetrwali Synowie i Córki Boga. Żeby tak się 
stało musimy:
1. Wzywać Boga na ratunek, abyśmy w III wojnie otrzymali ochronę od Boga . 
2 . Prosić Boga, aby Prawdziwy Jezus Chrystus został Królem Całej Wielkiej Polski .
3 . Mamy uznać naszego Prawdziwego Jezusa, jako Króla Polaków i zmusić do przeprowa-

dzenia Intronizacji Prawdziwego Jezusa na Króla Całej Wielkiej Polski .
4 . Na flagach umieszczać białymi i czerwonymi literami (a nie czarnymi) BÓG HONOR 

OJCZYZNA z orłem odwróconym w drugą stronę .
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A oto mój przepis na uniknięcie Armagedonu

● Modlić się do Boga o to, aby nas ochronił i nie dopuścił do spełnienia proroctw biblijnych .
● Modlić się do Boga o to, aby tzw. III świątynia nigdy nie została odbudowana.
● Modlić się do Boga o zniszczenie Wzgórza Świątynnego dla świętego spokoju i pokoju.
● Modlić się i prosić Boga o usunięcie z naszej planety wszystkich, którzy chcą zbudować III świą-

tynię i wywołać III wojnę światową i chcą wymordować wszystkich Synów Boga.
● Modlić się do Boga i prosić, aby wszyscy zdrajcy z całej Wielkiej Polski zostali wygnani. 
● Modlić się i prosić Boga o to, aby wszystkie bunkry, podziemne miasta i schrony przeciwatomo-

we na całej ziemi dla błękitnej „szlachetnej” krwi zostały wysadzone w powietrze.
● Zniknięcie z naszej planety wszystkich posiadających gen Cohena i błękitną krew.
● Usunięcie z naszej planety tych, którzy dopuszczają się ludobójstwa i porwań dzieci.
● Prosić Boga o zniszczenie wszystkich, czipów mających służyć do ponumerowania ludzi i za-

głady ludzkości.
● Usunięcie z naszej planety wszystkich, którzy wywołują klęski żywiołowe, kataklizmy, tornada, 

katastrofy, susze i powodzie.
● Zniszczenie wszystkich przechowywanych szczepów bakterii do wywołania chorób, zarazy 

i pandemii.
● Zniszczenie wszystkich obozów koncentracyjnych i krematoriów na całej ziemi.
● Usunięcie z Całej Wielkiej Polski wszystkich fałszywych przywódców duchowych.
● Usunięcie z Całej Ziemi nikczemnej gadziej rasy.
● Zniszczenie samolotów rozpylających trujące substancje niszczące planetę, i ludzi.
● Zniszczenie trujących substancji zwanych chemtralis.

Co to znaczy uznać Prawdziwego Jezusa, jako Króla? Uznanie, to słowo jest wskazówką. Jeśli 
władze nie przeprowadzą Intronizacji, to my poprzez uznawanie, przyjmowanie do wiadomości 
i zwracanie się do Niego jak do Naszego Króla, możemy zmienić nasz los. My nie powinniśmy już 
domagać się Intronizacji. My mamy żądać i zmusić do przeprowadzenia Intronizacji. 

Gdy nasi pozostali wrogowie zobaczą co my robimy, od razu odechce im się naszej ziemi i za-
miast nami, zajmą się sobą wzajemnie. Gdzieś w Internecie natknęłam się na informację taką, 
że Żydzi za prawo pobytu na naszej ziemi mieli płacić polskim królom 120 kg złota rocznie. 
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Nie wiem, kiedy przestali się za ten pobyt uiszczać, ale są nam winni ogromne sumy i to w złocie. 
Gdyby tak bliżej przyjrzeć się tej sprawie, to mogłoby się okazać, że nie tylko nie mamy już u nich 
żadnych długów, ale to oni zalegają z płatnościami. Za prawo do dalszego pobytu także powinni 
nadal uiszczać opłaty, choć byłoby lepiej gdyby zrezygnowali i udali się dobrowolnie tam, gdzie 
ich jeszcze ktoś chciałby gościć. 

Kronikarze piszący o Polakach, jako Lechitach, Wandalitach, Sarmatach, Scytach nie pisali, dla-
czego na naszej planecie jedni zaliczają się do Narodu Wybranego i nic o tym nie wiedzą. Są takie 
narody, które wmawiają wszystkim, że są narodem Wybranym i twierdzą, że to im Bóg obiecał nie 
jakieś ziemie tylko całą ziemię. Polakom wiedza ta została wymazana z pamięci chyba całkowicie. 
Gdyby wiedza o tych dwóch Narodach Wybranych była ogólnie dostępna to może ktoś zastano-
wiłby się już dawno temu i zapytał, o co w tym wszystkim chodzi. Ponieważ niedawno ja zadałam 
sobie to pytanie, otrzymałam odpowiedź taką. Trzeba zadać pytanie pomocnicze. Naród Wybrany, 
przez kogo i do czego?

Teraz trzeba rozwiać wątpliwości odnośnie Narodu Wybranego, który nie dość, że nic o tym 
nie wie, to w dodatku uważa tylko ten pierwszy za jedyny. Polakom wydaje się, że kochają Jezusa, 
jednak okazują to w pokrętny i dziwaczny sposób, i nie wiedzą, że adorują fałszywego Jezusa. 

Odnośnie klątw rzucanych na Polaków i naszych królów; którzy nie byli bastardami, czyli pa-
pieskimi bękartami, należy dodać i uwzględnić, że gdy jest mowa o zdjęciu klątwy z Krzywoustego 
i odwołaniu jej przez tego, kto ją rzucił, to nie można myśleć; że przestała ona działać. Te klą-
twy są zapisane w strukturach duchowych całego narodu. Tylko minimalne skutki zostały zdjęte 
z Krzywoustego, to że król nie musiał obawiać się o życie. Czytałam kiedyś książkę „Śladami 
klątwy” (jeśli ktoś chciałby wiedzieć, co działo się z wyklętymi królami, radzę poszukać jej w bi-
bliotekach). Klątwy rzucane były w celu niszczenia katolickich państw, które chciały znowu być 
niepodległe. Klątwy, czyli przekleństwa cały czas zbierają swoje żniwo, niszcząc kolejne pokole-
nia, dopóki nie zostaną zdjęte wraz ze skutkami, które już spowodowały. Żaden człowiek nie jest 
w stanie wykonać tego własną mocą czy umiejętnościami. To może dla nas zrobić Bóg, jeśli Go 
o to będziemy prosić.

Twierdzi się, że Biblia pochodzi od Boga, choć moim zdaniem wcale tak nie jest. Według mnie 
w Biblii opisani są dwaj bogowie. Jednym z nich jest Bóg Wszechmogący, Ojciec Uniwersalny, 
w którego wierzył nasz Prawdziwy Jezus Chrystus i Synowie Boga. Drugim jest chory umysłowo 
demon, podszywający się pod Boga, któremu służą wrogowie naszego Prawdziwego Jezusa. To, 
że Biblia jest napisana w taki sposób jakby napisała ją jedna osoba, jest tylko dowodem na to, że jest 
tak napisana. Gdyby była pisana tylko pod wpływem Ducha Świętego, nie byłoby w niej tylu nie 
zrozumiałych pojęć, które na różne sposoby można interpretować, tajemnic, symboli i sprzecznych 
poleceń. Przykładem może być choćby „Nie zabijaj”, a następnie rzekomo Bóg każe wymordować 
wszystkich nie oszczędzając nikogo. Nie byłoby opisów kanibalizmu, jako zupełnie normalnego 
sposobu odżywiania się. Spalania pierworodnych synów na ofiarę. O nadstawianiu drugiego policz-
ka i innych dziwnych naukach pisałam w poprzednich moich książkach. Moim zdaniem Biblia jest 
to największy przekręt w całych dziejach ludzkości na naszej planecie.

Należy pamiętać, że Prawdziwy Jezus nie pisał i nie podpisał się pod żadnym rzekomo przez 
Siebie wypowiedzianym zdaniem. Mógł przecież napisać książkę ze swymi naukami, dla swych 
naśladowców. Mógł zlecić któremuś z piśmiennych apostołów zapisywanie swych wypowiedzi. 
Dlaczego tego nie zrobił? Bo wiedział, co się z Jego księgą stanie. Wszystko w Nowym Testamencie 
zostało napisane przez innych. Ustne przekazy, to jak zabawa w głuchy telefon. To, co rzekomo po-
wiedział Jezus, mogło być źle zrozumiane, a potem dodatkowo celowo sfałszowane. Apostołowie 
jak sami przyznawali, przeważnie nie rozumieli, co Jezus do nich mówił. Jezus opisywany w Biblii, 
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to osoba albo o podwójnej moralności, mająca jakąś wadę genetyczną lub mająca schizofrenię. 
Inna możliwość jest taka. To były dwie nieznające się osoby, z których po wielu latach ktoś sklecił 
jedną postać. To samo dotyczy Marii Magdaleny. Biblia była fałszowana. Obecnie nadal fałszuje 
się ją, przez pokrętną interpretację tego, co jeszcze z niej zostało. Z uczenia się Biblii na pamięć, 
studiowania jej, oraz dosłownego przestrzegania tego, co jeszcze zawiera, rodzi się: fanatyzm, dzi-
waczne teorie, filozoficzne wywody i sekty z masońskim rodowodem. 

Wydarzenia rzekomo spełniające proroctwa były i są celowo inicjowane i wykreowane w taki 
sposób, aby się zdawało, że ich autorem jest Bóg i że to Bóg wkroczył do akcji. Spełnianiem pro-
roctw zajmują się bankierzy, masoni, iluminaci, komitet 300.

Proroctwa, które się spełniają, wynikają z tego, że Biblia jest scenariuszem i wytyczną dla tych, 
którzy na naszej planecie według niej wiedzą; co, kiedy i jak mają robić, aby one się spełniały. 
Tak, jak reżyser mówi aktorom, co i jak mają zagrać w jego filmie. To nie Bóg wywoła Koniec 
Świata, Apokalipsę, czy III Wojnę Światową – tylko aktorzy i reżyserzy chorzy umysłowo wy-
mordują się wzajemnie. Spełniające się proroctwa nie pochodzą od Boga. Naszym zadaniem jest 
zwracanie się do Boga o to, aby nas ochronił i nie dopuścił do ich spełnienia . W Internecie 
oglądałam filmy o tym, jak UFO; od czasów Hiroshymy i Nagasaki; strąca wszystkie atomowe 
pociski balistyczne, jeśli podejrzewają, że mogą być uzbrojone głowice bojowe, lub uniemożli-
wia wyrzutniom rakietowym odpalenie pocisków. To by tłumaczyło, dlaczego jeszcze nie spadają 
na nas bomby atomowe. Trzeba też modlić się o to, aby samoloty z trującymi substancjami zwany-
mi – Chemtralis, były niezdolne do wystartowania. 

Dlaczego mamy upierać się przy twierdzeniu, że w XX wieku nie było i nie jest możliwe otrzy-
manie z dziedziny duchowej, od Istot Światła: zrozumiałych, wiarygodnych, przejrzystych infor-
macji, o tym, co działo się na naszej planecie, a co jest dodatkowo zgodne z rzetelnymi odkryciami 
naukowymi? Tym bardziej, że jak donoszą kronikarze, Watykan, który fałszował Biblię jest naszym 
największym wrogiem. Po tym, co spisałam z filmów Pana Pawła Szydłowskiego, za jego pozwole-
niem i zachętą, wiele osób zastanowi się, i innym okiem spojrzy na to, co się w naszym kraju dzieje 
i kto ma interes w tym, abyśmy nienawidzili się, dodatkowo w imię niewiadomo czego. W zależ-
ności od tego, co chce się udowodnić sięga się do różnych wcześniejszych zapisków niezbyt roz-
powszechnionych. Najbardziej wiarygodne –moim zdaniem – są te, które są obecnie najbardziej 
ośmieszane, zakazane przez ugrupowania religijne i Kościół, a wcześniej były palone na stosach 
Inkwizycji. Gdyby księga Urantii została objawiona wcześniej, już dawno zostałaby spalona – za-
kazana – a ci, którzy chcieliby ją rozpowszechniać wymordowani. Dziś społeczeństwa w Ameryce 
i Europie są na tyle oświecone i wiedzą, że drogowskazem do czytania najbardziej interesujących 
pozycji jest właśnie ośmieszanie. Gdy już runie Watykan, z wielkim hukiem, a katolicyzm w Polsce 
osłabnie, i gdy zaczną wymierać filary będące jego ostoją, a młodsze mniej ogłupione pokolenie 
wybierze Prawdziwego Jezusa na Króla Całej Wielkiej Polski, zacznie się nowy kolejny etap w na-
szych dziejach. Słowo historia oznacza w języku rosyjskim iz Toria – wzięte z Tory. Dzieje naszej 
planety, którymi nas do tej pory karmiono pochodzą z księgi, którą nam dostarczono, jako gotow-
ca napisanego w trzech językach; greckim, łacińskim i hebrajskim w 325 r. n.e. Księga ta została 
dostarczona według Pana Pawła Szydłowskiego na pierwszym soborze w Nicei. Istnieje malowi-
dło, na którym widoczne jest UFO dostarczające Biblię Konstantynowi, który pozornie nawrócił 
się na chrześcijaństwo i ogłosił się I papieżem. Opis naszych dziejów na naszej planecie zawarty 
w Torze jest tak mało wiarygodny, że funkcjonuje on tylko dzięki milczącemu porozumieniu – za-
tajeniu prawdy. Świat pogrążony jest w politycznej poprawności. Z tym milczącym porozumieniem 
i polityczną poprawnością należałoby coś wreszcie zrobić –zaczyna to być uciążliwe. Nie mamy 
obowiązku, aby wierzyć w mity przeplatane, co jakiś czas prawdą, zaczerpniętą z innych narodów. 
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Jeśli nie jest tak jak ja to opisuję, zgodnie z tym, co zawiera księga Urantii, niech znajdzie się ktoś, 
kto udowodni, że tak nie jest.

Z wykładów profesora Siergieja Salla dowiedziałam się o sprawach, które dają dużo do myśle-
nia. W książce „Synowie Boga”, ta sprawa zasługuje na uwzględnienie, bo kto jak nie my i Rusini, 
którzy zamieszkują nasze dawne ziemie, powinniśmy o tym wiedzieć. Obok tego tematu nie można 
przejść obojętnie. Pan Paweł Szydłowski w wielu filmach, źle wyraża się na temat Jezusa i Jego 
Matki, cytując wersety z Nowego Testamentu, na potwierdzenie swej teorii. Cytuje także kroni-
karzy opisujących dzieje Palestyny, będącej w tamtym czasie prowincją Rzymu. Cytowane przez 
niego wersety w filmie 73 z Biblii pasowały do teorii. Ale te cytowane wersety są tylko dowodem 
w innej sprawie: – Co wyprawiał Cezarion i jego matka. Nie dawało mi to spokoju. Poprosiłam 
Boga o jakiś rodzaj oświecenia i już następnego dnia znalazłam w Internecie film: „Zapomniana 
Jerozolima PL” w cyklu „Historia, nauka czy fikcja”. Jeśli Prawdziwy Jezus ma być Intronizowany 
na Króla Całej Wielkiej Polski, to tego tematu także nie można unikać. 

Fragmenty z filmu „Zapomniana Jerozolima”:
„Okazuje się, że ziemskie dowody życia Chrystusa, których bezskutecznie szukali archeolodzy 

w Palestynie znajdują się w Turcji w pobliżu Stambułu, a góra Juszy to biblijna Golgota. Naprzeciw 
Bosforu pojawił się Konstantynopol. Z Joros przeniesiono do niego nie tylko funkcję stolicy, ale 
i nazwę – Jeruzalem. Anatolij Fomienko i Gleb Nosowski sądzą, że w Joros działy się wydarzenia 
opisane w ewangelii, gdzie w 1185 r. został ukrzyżowany Jezus Chrystus. Opisywany w Biblii 
Bosfor, jest rzeką Jordan. Bosfor do tej pory często nazywany jest nie cieśniną a rzeką. Z Biblii wia-
domo, że rzeka Jordan płynęła z północy na południe i z jednego morza do drugiego. Dzieliła ona 
obszar starożytnej historii na wschodni i zachodni brzeg, które znacznie różniły się. Na zachodnim 
brzegu znajduje się Ziemia Obiecana, miodem i mlekiem płynąca. Temu opisowi dobrze odpowia-
da Bosfor przepływający z Morza Czarnego do Marmara, oddzielając dwie strefy klimatyczne. 
Wschodni to kamienista gorąca i sucha Mała Azja, a drugi europejski brzeg to Bałkany z górami, 
lasami i obfitymi rzekami. Prawdziwie rajska ziemia. Rzeka Jordan we współczesnym Izraelu cał-
kowicie nie pasuje do biblijnego opisu. Bierze ona swój początek nie w morzu, a ze wzgórz Golan 
i wpada do morza Martwego, które w rzeczywistości było zawsze jeziorem. Współczesny Jordan 
nie dzieli terytorium na dwie strefy klimatyczne. Na jednym brzegu znajduje się Izrael a na dru-
gim Jordania. Klimat tych krajów całkowicie nie zgadza się z opisem Ziemi Obiecanej. W Biblii 
Jordan wymieniany jest kilkadziesiąt razy i w biblijnych historiach odgrywa ważną a nawet klu-
czową rolę. Z tekstu biblijnego wynika, że nie było łatwo przeprawić się przez tę rzekę i wspomina 
się o przeprawie na drugą stronę Jordanu. Rzekę trzeba było przepływać. Dzisiejsza rzeka Jordan 
płynie na przestrzeni 250 km jednolitym korytem, a w najszerszym miejscu ma tylko 40 m. W węż-
szych miejscach można ją przejść. Woda do kolan. Bosfor doskonale odpowiada biblijnym opisom. 
Trudno go przepłynąć. W najwęższym miejscu ma 700 m. W Biblii jest mowa, że do przeprawy 
przez Jordan wykorzystywano statki. O obecnym Jordanie trudno powiedzieć, że pływały po nim 
statki. Po Bosforze poruszać się można tylko na statkach. Nasuwa się pytanie. Dlaczego Turcy 
osmańscy będąc muzułmanami zbudowali taką majestatyczną chrześcijańską świątynię? Sobór św. 
Sofii początkowo był chrześcijański. Odpowiedź daje nowa chronologia. Rozłam pomiędzy pra-
wosławiem i muzułmaństwem rozpoczął się dopiero w XV wieku n.e., a ostatecznie zakończył 
w XVII wieku. Dlatego nie dziwi fakt, że w XVI wieku w Konstantynopolu i Jeruzalem zbudo-
wano chrześcijański Sobór, kościół. Jeśli jednak święta Sofia to rzeczywiście świątynia Salomona 
to gdzieś obok powinna znajdować się zabudowa, która należała do tej świątyni. W Biblii napisa-
no, że Hiram twórca świątyni Salomona zbudował w pobliżu Miedziane (Lane) Morze. Ogromną 
budowlę wypełnioną wodą. W pobliżu soboru św. Sofii istnieje taki obiekt. Naprzeciwko soboru 
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znajduje się jeden z najstarszych zabytków Stambułu – Cysterna Bazylika. Wodę tę gromadzo-
no w podziemnych zbiornikach na wypadek oblężenia w czasie wojny. Nazwa Cysterna Bazylika 
oznacza –świątynny zbiornik wodny. W centrum stolicy Turcji usytuowany jest majestatyczny 
sobór świętej Sofii. Historycy twierdzą, że został on zbudowany w VI wieku n.e. przez cesarza 
Justyniana, ale A. Fomienko twierdzi, że jest to mało prawdopodobne. Taka ogromna kopuła zo-
stała zbudowana po raz pierwszy i zaczęła ona cisnąć na sklepienia, co spowodowało zgniatanie 
budynku. W XVI wieku, żeby ją wzmocnić dobudowano ceglane obudowy, murowane skrzydła, 
które nie dawały kopule możliwości zgniecenia korpusu na którym on stoi. Dobudowuje się takie 
podpory w ciągu kilkudziesięciu lat, a nie po 1000 latach. Jeśli stał tysiąc lat, to znaczy, że jest 
na tyle trwały, żeby utrzymać taką kopułę. Jeśli w VI wieku budowniczowie potrafili zbudować 
taki majestatyczny budynek, dlaczego nie wykorzystali swych doświadczeń i nie zbudowali wię-
cej takich struktur? I przez 1000 lat istnienia Konstantynopola nie pojawiły się podobne budowle 
do soboru świętej Sofii. Po co czekać 1000 lat, jeśli doświadczenie było udane.

Krzyżowcy, którzy wyruszyli na podbój Jerozolimy w Palestynie, zamiast tego okazali się być 
w Bizancjum i zdobywali Konstantynopol i to był główny cel wypraw krzyżowych, bo wiedzieli 
oni doskonale, gdzie znajduje się Jeruzalem czyli Carogród na Bosforze. Wyprawy Krzyżowe roz-
poczęły się dopiero 1000 lat po ukrzyżowaniu Chrystusa. Jezus urodził się w 1152 r., a ukrzyżowa-
ny w 1185 r. n.e. Wyprawy krzyżowe miały miejsce w następstwie niedawnych wydarzeń i nie było 
ich cztery tylko dwie, w 1189 i w 1204. Szli oni w swoich pochodach w celu ukarania oprawców 
Chrystusa i zdaniem krzyżowców, ukrzyżowanie Chrystusa miało miejsce w ich czasach. Szli uka-
rać jeszcze żyjących katów. W Biblii nigdzie nie jest napisane, że odbudowana świątynia Salomona 
została odbudowana w tym samym miejscu.” 

Profesor Siergiej Sall: „Problem w tym, „że czarna arystokracja” uważa się za potomków egip-
skich królów Hyksosów, a potomkami byli Ptolemeusze. Kleopatra została żoną Cezara. Cezar rów-
nież reprezentował „czarną arystokrację” ale żył krótko. Kleopatra była również przedstawicielką 
czarnej arystokracji, czyli wszyscy mieli krew Lewitów. Mieli syna Cezariona, ale po zabójstwie 
Cezara, zaistniało dla niego bardzo poważne niebezpieczeństwo, że mogą go zabić, więc wywiozła 
go do Indii, a potem wrócił do Egiptu. Następnie udał się na Bliski Wschód i tam stworzył naukę, 
która była rozwinięciem egipskiej. Zaczęła ona nosić nazwę kultu Bachusa, potem powstał kult 
Dionizosa itd. To była kontynuacja egipskich nauk, ale na celu miała zniewolenie świata. Cezarion 
i Kleopatra powiedzieli, że będziemy ujarzmiać świat za pomocą religii. Nie wojny, a za pomocą 
religii. W rezultacie działania Cezariona powstały – Kościół Katolicki i Watykan. Przedstawiciele 
czarnej arystokracji uważają za Jezusa tego właśnie Cezariona – to jest ich Jezus Chrystus. A dla 
izraelitów wymyślili nową wersję, że Jezus Chrystus to syn rzymskiego legionisty i prostytutki. 
Dlatego izraelici powinni według ich planów nienawidzić Chrystusa, sami oni natomiast uważają 
się za potomków innego Chrystusa, a dla chrześcijan, dla katolików i w tym dla prawosławnych, 
wymyślili nową wersję, że Jezus to syn Ducha Świętego, którego urodziła dziewica Maria”. 

Profesor Sall powołując się na A. Fomienko i G. Nosowskiego twierdzi, że: „dokonali oni bez-
warunkowego naukowego wyczynu, bo wykazali, że w rzeczywistości ukrzyżowanie Jezusa miało 
miejsce w judejskim królestwie na Bosforze, czyli w pobliżu Cargrad. To Ce-Jar-Grad. W pobliżu 
Cargradu były kolonie żydowskie, tak zwane Bosforskie judejskie królestwo i tam był posłany 
Ruski Wołchw, który postanowił uratować zagubione owce Domu Izraela i tam zaczął szerzyć swo-
ją naukę, która naturalnie miała wedyjski charakter. A potem, oczywiście dzieci Chrystusa i Marii 
Magdaleny zostały wywiezione do Europy, do Hiszpanii, jak to zostało wykazane przez Nikołaja 
Lewaszowa i jego żonę. I tam oni zaczęli, już na osnowie dawnego kościoła katolickiego, rozwijać 
naukę Jezusa, tzn. była to całkowicie nowa nauka. W tym czasie istniała nauka Wedyjska. Przyszła 
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ona i na Ruś. Dlatego przedstawiciele czarnej arystokracji, iluminaci, doskonale wiedzą, kim był 
prawdziwy Jezus, dlatego wymyślili kilka wersji Jezusów. Dlatego oni z jednej strony mówią, 
że są potomkami Chrystusa, a z drugiej strony palą jego kukłę i wołają „spalić ukrzyżowanego!”, 
tzn., że oni mają na myśli różnych Jezusów. Dlatego prawosławna Ruś jest dla nich nieprzejedna-
nym wrogiem. W tym sensie podlega zniszczeniu, w dodatku prawosławie, które z jednej strony 
głosi nauki Jezusa, z drugiej strony te idee, które były w wedyjskiej Rusi. Dlatego prawosławie jest 
nieprzejednanym wrogiem iluminatów. Dlatego naród rosyjski nie może mieć żadnej historii ich 
zdaniem, tzn. ci ludzie, których oni przedstawiają powinni być dzikimi plemionami, które dopiero 
tysiąc lat temu wyszły z lasu i Waregowie stworzyli za nich państwo, czyli przedstawiciele dzisiej-
szej Norwegii i Szwecji.”

Profesor Sall potwierdza wersję A. Fomienko, ale twierdzi, że: „Obecnie można z dużym praw-
dopodobieństwem powiedzieć, że ukrzyżowanie Chrystusa miało miejsce w Bosforze w 1086 r. 
na górze Juszy lub górze Jezusa. Jezus był ruskim Wołchwem. Zaćmienie i trzęsienie ziemi miało 
właśnie miejsce w 1086r r. na Bosforze. W Jerozolimie takiego zaćmienia i trzęsienia ziemi w ogóle 
nie było. Geograficzne dane:. W Nowym Testamencie Golgota to góra, ale w Jerozolimie w ogóle 
takiej góry nie ma. Na rozmaitych obrazach na brzegu rzeki widać ziemię w kwiatach. Tak również 
jest na europejskiej części Bosforu – kwiecista ziemia. Na tureckiej części półpustynia. Obrazy 
i witraże spotykane w średniowiecznych europejskich kościołach przedstawiają na obrazach 
z ukrzyżowanym Chrystusem Bosfor takim jaki jest obecnie. Całun Turyński według radio-węglo-
wej analizy ma nie więcej niż tysiąc lat. Widzimy na nim wyobrażenie Ruskiego boga Roda, a całe 
płótno pokryte jest Ruską runicą. W ciągu kilku tysiącleci Mała Azja i Bliski Wschód nazywał się 
Jarową Rusią. Istniało kilka nie Jerozolim a Ja-rusa-lim. Jedna z nich Car-Grad to Ce-Jar-Grad czyli 
Miasto Jara. Palestyna to Palony-stan, Jerycho-Jarycho, Gomora-Głód – i-mor, Samaria to nasza 
Samara. Sama nazwa Izrael, składa się z trzech słów, trzech bogów, 2 z nich są egipskimi Izyda, 
Ra a El to bóg z Bliskiego wschodu. Tak więc Watykan przenosząc wydarzenia z Bosforu o kilka 
stuleci wstecz przeobraził Jezusa w Judę. Statua Wolności to Kleopatra w ciąży z Cezarionem. 
Współczesne ewangelie pojawiły się dopiero w XVI wieku. W tym samym czasie „premierę” ma 
Apokalipsa objawienia Jana Bogasłowa. Jest to kompilacja na podstawie ksiąg Daniela i Ezechiela 
i innych. Innymi słowy Apokalipsa jest planem Lucyfera przejęcia i zagłady świata. ……W jed-
nych obszarach Europy nastąpiło przesunięcie o 600, w innych na 800, jeszcze innych na tysiące 
lat i więcej. Iluminaci z komitetu 300 posiadają doskonałą wiedzę dotyczącą Chrystusa. Właśnie 
dlatego nienawidzą Rosjan i całej Słowiańszczyzny. Watykan doskonale o tym wie. Papież Joseph 
Ratzinger 20 lat temu posiadał 33 stopień masoński, jest iluminatem.”

Jezus jak powiedział profesor Sall, był Wołchwem, czyli kapłanem, posłanym do Żydów. 
Jezus miał ok. 180 wzrostu i brązowe włosy, co świadczy dobitnie o jego nie żydowskim pochodze-
niu. Rusini i Lechici to Słowianie. Więc z tego, co napisałam wcześniej wynikałoby, że ten Jezus 
był Słowianinem. Wyglądałoby też na to, że powrót Żydów do utworzonego przez ONZ w 1948 r. 
Izraela nie miałby podstaw. Dlaczego Żydzi, którzy dawniej zajmowali tylko Judeę w południowej 
części Palestyny roszczą sobie prawa do całej Palestyny? Izraelici, którzy zajmowali kiedyś pół-
nocne obszary to zaginione 10 pokoleń uprowadzone 700 lat p.n.e. w głąb Asyrii. Kto właściwie 
zajmuje Palestynę? Jeśli nazywają się Izraelem to powinni udowodnić, że pochodzą od 10 zaginio-
nych pokoleń i nie powinni rościć sobie praw do Południowej Palestyny. Jeśli są Żydami to nie mają 
praw do Północnej Palestyny. Nie chcę dociekać i wnikać w te sprawy, bo i tak nie jestem w stanie 
ich udowodnić. Od tego są rzetelni naukowcy i uczciwi archeologowie. O jednej mojej wątpliwo-
ści odnośnie Jerozolimy w Palestynie piszę w dalszej części. Naukowcy mówią Jeruzalem, a nie 
Jerozolima.
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Problemy Polaków są pochodną wiary w katolickie dogmaty, z których nie ma żadnego pożyt-
ku, oraz wyklinania naszych królów i całego narodu wielokrotnie. Te klątwy to przekleństwa pod-
niesione do nie wiadomo, której potęgi. Brednie były rozpowszechniane w celu wyniszczenia nas 
i zajęcia naszych ziem. Nasuwa się pytanie. Dlaczego nasz Prawdziwy Jezus nie urodził się w Lechi 
wśród tych, którzy uszanowaliby Go i już wtedy zostałby naszym królem i kapłanem według po-
rządku Melchizedeka? Dlaczego dopiero teraz miałby być naszym królem? Przecież Lechici zajmo-
wali w tamtym czasie ogromne terytorium. 

Doszło do zmian kalendarza i wielu pomyłek w datowaniu wydarzeń. W czasie powstała luka 
dochodząca nawet do 1000 lat, którą to lukę nazywa się u nas mrocznym Średniowieczem. W mro-
kach średniowiecza jakbyśmy nie istnieli i nic się nie działo. W takim razie należałoby zadać py-
tanie. Kiedy naprawdę żył Mieszko I, Bolesław Chrobry i inni nasi królowie? I jeszcze ważniejsze 
pytanie. Kiedy zaprzedaliśmy się w niewolę Rzymowi lub Watykanowi, bo to jest w zasadzie jedno 
i to samo? 

Z tego, co mówią naukowcy Anatolij Fomienko i Gleb Nosowski, oraz profesor Siergiej Sall, 
wynika, że ich Jezus był Rusinem, czyli Słowianinem, więc nie urodził się w Betlejem tylko na Rusi, 
ale nie wiadomo, kiedy i gdzie. Za datę jego śmierci przyjmują datę zaćmienia słońca i trzęsienia 
ziemi nad Bosforem. Odejmują od tej daty 33 lata. A co Polacy robią 24 grudnia każdego roku? 
Świętują rzymskie Saturnalia. Dokładnie w tym samym czasie i w taki sam sposób jak obcho-
dzono je w Rzymie, od bardzo dawna. Tylko u nas trwa to dwa, a w Rzymie trwało siedem dni. 
W Rzymie świętowali już od 17 do 23 XII. Oszukani katolicy czczą Cezariona. Jeśli słowiańscy 
chrześcijanie chcą naprawdę wiedzieć, kiedy i gdzie urodził się Prawdziwy Jezus Chrystus to po-
winni wiedzieć, że w Palestynie były dwa miasta Betlejem: Betlejem Galilejskie i Betlejem Judzkie. 
Betlejem Judzkie powstało dużo później w Judei ok. 200-250 km od Nazaretu, natomiast Betlejem 
Galilejskie znajdowało się 10 km od Nazaretu w Galilei. Maria, Matka Prawdziwego Jezusa nie 
musiała udawać się do spisu ludności. Odbywanie pieszej wędrówki ponad 200 km na osiołku 
w ostatnich dniach ciąży, świadczyłoby niezbyt dobrze o Marii i jej mężu. 

Teraz ważne jest, żeby naszym Intronizowanym Królem Całej Wielkiej Polski został Jezus 
Prawdziwy. Dobrze, że Intronizacja nie odbyła się do tej pory, bo którego Jezusa by intronizowa-
no? Musimy uważać, żeby znowu nie doszło do podmiany, na Cezariona, tak jak wstawiono nam 
imitację, po przyjęciu chrztu rzekomo w 966 roku i kilkanaście lat temu w Zielonce. Dowodem, 
że Intronizowany Król Zielonki to fałszywy Jezus, jest obraz Jezusa w podwójnej koronie z unie-
sioną prawą dłonią z wystającymi dwoma palcami w tak zwanym geście Saturna. Saturn utożsa-
miany jest z Luc……, szóstą planetą od słońca i szóstym dniem tygodnia sobotą (Saturn-day). 
Ten gest oznacza chwała Sz……. Katolicy uprawiają kult Saturna m.in. poprzez obchodzenie uro-
dzin Cezariona – Horusa – 25 grudnia i modlą się do obrazów przedstawiających fałszywego Jezusa 
oddającego cześć Szat…. Jeszcze za życia Jezusa, sobota była siódmym dniem tygodnia, a niedzie-
la pierwszym. Watykan dokonał zmiany. 

Od 50 lat uważałam, że Zielonka jest najgorszym miastem w całej Polsce. Miastem, z które-
go pochodzę i do którego po 20 latach wróciłam. O takich powrotach piłkarz Pele powiedział: 
„Wróciłem do miejsca  z którego pochodzę aby odnaleźć w sobie  tę  siłę, dzięki  której wyrwałem 
się kiedyś stąd.” Gdy po powrocie dowiedziałam się, że w Zielonce nastąpiła intronizacja Jezusa 
na Króla Zielonki zastanawiałam się, dlaczego Jezus znowu wybrał sobie to najgorsze miejsce żeby 
być Królem? To, co się działo w 2006 r.u w Zielonce może opiszę w innej książce. Skorumpowana 
policja na usługach mafii. Przy policji straszono mafią, a struże prawa nie reagowali. Wyrzucało się 
bezprawnie w asyście policji 80 letnich i starszych ludzi na bruk. Urzędnicy z urzędu miasta, przy 
którym stoi krzyż upamiętniający intronizację byli na usługach mafii i posłusznie wykonywali to, 
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co bandyci z Zielonki kazali im robić. Skorumpowana policja spreparowała przeciwko mnie fałszy-
we zarzuty. Wszystko odbywało się w poczuciu całkowitej bezkarności urzędników. Nie mogłam 
zrozumieć, po co Jezus jest królem tego miasta, jeśli mają miejsce takie wynaturzenia – teraz jest 
już dla mnie wszystko jasne. System lucyferyczny w całej okazałości. Patologia i margines społecz-
ny wystawia świadectwo miastu, w którym zmuszeni są mieszkać porządni ludzie.

Żydzi w Palestynie mieli swoich Jezusów podających się za Mesjaszy i to o jednym z nich zro-
bił filmy pan Paweł Szydłowski, gdyż masoneria wysokiego stopnia bierze za Jezusa – Cezariona, 
syna Cezara i Kleopatry. Jezus opisany, jako dziecko urodzone w Betlejem, z rodzicami udaje się 
do Egiptu, znika i pojawia się, gdy rzekomo ma 30 lat. Opis niektórych skażonych nauk i zaleceń 
tego właśnie Jezusa, pasuje do egipskich wierzeń i pomysłu Kleopatry, czyli sprawowania władzy 
nad światem przez watykański katolicyzm i tego, co oni robią do dnia dzisiejszego. Kleopatra i jej 
syn Cezarion byli niskiego wzrostu. Byli posiadaczami genu Cohena i ten gen posiada obecnie 
„czarna arystokracja”, której chorzy umysłowo członkowie, pozornie sprawują jeszcze tymczasową 
władzę na naszej planecie. Cezarion – Ptolemeusz XV został rzekomo uduszony pod koniec sierp-
nia 30 r. p.n.e. Podstawą do jego uduszenia miało być pytanie Oktawiana o Cezariona skierowane 
do filozofa Arejosa. Powiedział on – „Nie jest dobrze, gdy za dużo Cezarów na świecie”. Kleopatra 
porównywała siebie do Izydy, a Cezariona do Horusa. Nie są rzekomo znane ostatnie lata życia 
młodego Cezariona, który miał tytuł – Króla królów. Marek Antoniusz razem z Kleopatrą ogłosili 
się żywymi bogami – nowym Dionizosem i nową Izydą, Królową Królów. Marek Antoniusz uznał 
bliźnięta, urodzone przez Królową, i podarował Kleopatrze rozległe terytoria: Celesyrię, Cylicję, 
część Krety i dwa miasta na wybrzeżu Fenicji. Jej panowanie nie obejmowało tylko niewielkich 
skrawków Judei.

W tym samym czasie, gdy rzekomo uduszono Cezariona, Kleopatra także rzekomo popełni-
ła samobójstwo wkładając rękę do koszyka z wężami. Nie wszystkie węże są jadowite. Nie ma 
miejsc ich pochówku, nie zbudowano im piramid. Nie ma mumii. A co stało się z bliźniętami 
Kleopatry i Marka Antoniusza? Spotykałam się z twierdzeniami, że Jezus miał brata bliźniaka. 
Pozornie wszelki słuch o nich zaginął, aż do XX wieku. W filmach Kleopatra występuje z wężami 
na włosach i wężem przed trzecim okiem na czole. Kleopatra, mały Cezarionek i bliźnięta zniknęli  
w 30 r. p.n.e. Mogło być także i tak, że po zniknięciu Mesjasza Cezariona, inicjatywę przejął jeden 
z bliźniaków.

W tym czasie w Judei królem był Herod Wielki. Miał on w sumie 10 żon. W latach 28-27 p.n.e. 
ożenił się z jakąś Kleopatrą z Jerozolimy, która była jego piątą żoną. Z tymi żonami miał w sumie 
15 dzieci. Jedno dziecko było nieznanym z imienia synem. Herod Wielki w latach 20-28 p.n.e. stał się 
właścicielem terenów, które podarował Kleopatrze Marek Antoniusz. Według Pana Szydłowskiego 
Kleopatra była Żydówką. Herod Wielki znany był między innymi z tego, że mordował także swoje 
dzieci.

Za jakiś czas gdzieś na wschodzie, rzekomo w Palestynie pojawia się Mesjasz, który głosi jakieś 
nauki i zachowuje się tak jak opisuje go pan Paweł Szydłowski w filmach: 5, 7, 31, 73, i filmie 32 
„Starożytne UFO. Dostarczenie Biblii w 325 r. n.e.”. 

Inny reżyser w bardzo ciekawym filmie „Prawda o Jezusie” tak podaje; „Horus urodził się 
25 grudnia, jako syn dziewicy Izydy. Narodziny zwiastowała gwiazda na wschodzie, a niemowlę 
zostało powitane przez trzech królów. Horus nauczał już, jako 12 latek. W wieku 30 lat przyjął 
chrzest z rąk Anuka i został kapłanem. Miał 12 uczniów, z którymi wędrował, czynił cuda, uzdra-
wiał chorych i stąpał po wodzie. Występował pod rożnymi imionami: Prawda, Światło, Syn Boży, 
Dobry Pasterz, Baranek Boży. W wyniku zdrady Tytona, został ukrzyżowany i pogrzebany. Po trzech 
dniach zmartwychwstał. 
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Te motywy pojawiają się w wielu kulturach na całym świecie, a mity opisujące bogów mają tę samą 
strukturę: Attis z Frygii, Kriszna, Dionizos z Grecji wędrowny nauczyciel – nazywano go królem nad 
królami – Synem Bożym, Alfą i Omegą. Mitra – Persja. Jezusa urodzonego w Betlejem nazywano 
Królem nad królami, Synem Boga, Światłością świata, Barankiem Bożym, który żył 33 lata.”

Dlaczego także i ja podpisuję się pod tym, co mówi profesor Siergiej Sall, że Cezarion to je-
den z Jezusów z Palestyny? Dlatego, że tak ambitna i cwana postać jak Kleopatra i jej syn, nie 
po to porównywali się do Izydy i Horusa, żeby tak marnie zakończyć swe życie. Oni mieli cel. Jeśli 
Kleopatra była Żydówką, to Cezarion był Żydem. Więc dokąd ta para mogła się udać, jeśli nigdzie 
więcej się nie pojawiła? Nigdzie więcej nie wydarzyło się nic, co by na nich wskazywało. Udali się 
do swych nowych posiadłości, a w posagu oprócz Cezarionka i dzieci Marka Antoniusza, Kleopatra 
wniosła Herodowi ziemie podarowane przez Marka Antoniusza. 

Pan Szydłowski twierdzi, że Biblia to test na inteligencję, czy jesteśmy już rasą rozumną czy 
też nie. Pan Szydłowski ujawnia także 3. tajną tajemnicę fatimską: „Religie upadną natychmiast 
jak tylko ludzie nauczą się samodzielnie czytać Biblię. Bez udziału kleru będą w stanie zrozumieć 
wiedzę zawartą w Biblii. Chrześcijaństwo upadnie jako pierwsze i pociągnie za sobą wszystkie inne 
religie”. Ja bym powiedziała, że katolicyzm, a nie chrześcijaństwo upadnie, jako pierwszy.

Jezus z Palestyny opisywany przez pana Pawła Szydłowskiego, co jest opisane w Biblii, zostaje 
rzekomo ukrzyżowany. Rzekomo następuje zaćmienie słońca i trzęsienie ziemi, zasłona w świątyni 
rozdziera się, otwierają się groby, zmarli wychodzą z grobów; czyli apostołowie Cezariona udający 
zmartwychwstanie; powstają z grobów. Grób ukrzyżowanego jest pusty, a następnie w Rzymie kil-
kadziesiąt lat później, za Nerona, pojawiają się jego naśladowcy, o których straszne chodziły pogło-
ski i były one prawdziwe. O czyny popełniane przez sektę Cezariona, byli oskarżani chrześcijanie. 

Bardzo ciekawe jest to, co zaczęto pisać od VIII wieku na tabliczce na krzyżu i co do dnia 
dzisiejszego, w Polsce, na krzyżach i na monstrancjach się umieszcza. Ja na sukience do komunii 
miałam złotymi literami ten napis wyszyty. Są to trzy litery IHS. Ten napis znają wszystkie dzieci, 
które chodziły na religię. Ja wiele razy pytałam, co ten napis oznacza, ale ani razu nie otrzymałam 
odpowiedzi. Jakaś tajemnica. Teraz wiem, co to za tajemnica: Izyda, Horus, Set.

Opisywany w Biblii Jezus, i część jego nauk świadczy, że jest albo chory umysłowo, albo opisy-
wane są na zmianę dwie osoby, jedna normalna i zdrowa, a druga z jakimiś zaburzeniami umysło-
wymi. Opisane jest zaćmienie słońca i trzęsienie ziemi, którego w tamtym czasie na terenie obecnej 
Jerozolimy nie było. Tzn. około 30 r. n.e. Może było kilka lub kilkanaście lat wcześniej. Jeśli było, 
co jest w dzisiejszych czasach możliwie do ustalenia, mielibyśmy rok rzekomego ukrzyżowania 
Cezariona, o ile ma to jakieś znaczenie.

Watykan, Kościół Rzymsko – Katolicki, Inkwizycja i katolicy to nie chrześcijaństwo. Dlaczego 
o pierwszych chrześcijanach nie mówi się przemiennie, że to katolicy? Religia katolicka to połącze-
nie mitraizmu z chrześcijaństwem. Zanikanie mitraizmu nastąpiło w wyniku przyjęcia do społecz-
ności kobiet. Ale kapłanami mogli być tylko mężczyźni. Katolicy to najwięksi wrogowie chrześci-
jan, zarówno dawniej jak i dziś. Przecież słowiańskiego Juszę nad Bosforem Żydzi zamordowali, 
za to, że był Synem Boga. Katolicy wymordowali Katarów. Stalin, komu dał Polskę i po co – aby 
mordowali Słowian, czyli Synów Boga. 

Księga Urantii także informuje o prawdziwych powodach przybycia na naszą planetę 
Prawdziwego Jezusa – Władcy naszego systemu – o czym w Biblii nie napisano. Papieże wmawia-
ją ludziom, że są namiestnikami Chrystusa. Mogę się z tym zgodzić, jeśli będzie dodane – który 
był Cezarionem synem Kleopatry, gdyż na to wskazuje także postępowanie papieży. To, co dziś 
już wiemy o papieżach chociażby z telewizji, jest dobitnym dowodem, czyimi oni są namiestni-
kami. Tylko katolicy, parafianie wierzą, że papieże nigdy nie kłamią. Prawdziwym namiestnikiem 
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Prawdziwego Jezusa na naszej planecie jest Machiventa Melchizedek. Melchizedek, który 4000 lat 
temu był królem i kapłanem Kanaanu.

Islamscy nadawcy w palestyńskich stacjach radiowych stale podkreślają, że Żydzi nigdy nie 
mieli świątyni na Wzgórzu Świątynnym, a tym bardziej nie mieli dwóch świątyń. Zatem gdzie na-
uczał Jan Chrzciciel, Cezarion i Prawdziwy Jezus?

Samarytanie twierdzą, że na górze Garizim, określanej „pępkiem świata” Abraham chciał zło-
żyć ofiarę z Izaaka i że to na tej górze, a nie w Jerozolimie znajdowała się I Świątynia Salomona 
z Arką Przymierza. Samarytanie identyfikują kamień, na którym Abraham składał ofiarę Bogu. 
Góra Garizim to nieomal geograficzny środek Ziemi Obiecanej, którą mieli wziąć w posiadanie. 
Na górze tej znajdują się bardzo okazałe ruiny Świątyni. Widoczne są olbrzymie bloki kamien-
ne. Na tej górze znajdowała się konkurencyjna świątynia wobec Jerozolimy, gdzie sprawowano 
nieomal identyczny kult. Kamień ofiarny, na którym stała Arka jest tym, o który obecnie tak za-
ciekle walczą w Jerozolimie Żydzi i Arabowie i podobno znajduje się on pod meczetem Al-Aqsa. 
Góra Garizim znajduje się w odległości około 3 dni drogi pieszej od Kafarnaum.

Salomon mówi: „To czego nie ma, nie da się policzyć” Biblia jest tak uniwersalną księgą, że z jej 
pomocą można udowodnić chyba każdą teorię i zakładać kolejne sekty. Po co? Dla pieniędzy, dzie-
sięciny, co miesięcznych dobrowolnych składek, czyli dla utrzymywania pasożytów. 

Jerozolimskie Wzgórze Świątynne około 1950 lat przed naszą erą znajdowało się w Salem 
w Kanaanie. Salem także miało swą Świątynię, w której kapłanem był jednocześnie król Kanaanu 
Machiventa Melchizedek. W Salem założył  On szkołę Mędrców Salemu. Przyjaźnił się z Abrahamem 
a Abraham jak wspomniano w Księdze Urantii, znacznie rozbudował tę świątynię. Na wzgórzu 
do dnia dzisiejszego mogą znajdować się pozostałości tej Salemskiej świątyni, o ile Salem to obecna 
Jerozolima. Nieistniejącej odbudowanej II Świątyni Salomona na Wzgórzu Świątynnym, tam gdzie 
stoi meczet Al-Aqsa, w obecnej Jerozolimie trzeba było się jakoś pozbyć. Miałaby być tą Świątynią, 
bardzo skromna Świątynia, której zbudowanie nakazał Cyrus po wyjściu Żydów z Babilonu, około 
500 lat wcześniej. Herod Wielki zaczął doprowadzać tę Świątynię do większej okazałości, ale bu-
dowano ją jeszcze kilkadziesiąt lat i ukończono dopiero przed samym jej zburzeniem w 70 r. n.e. 
Nazywano tę Świątynię w Jerozolimie Świątynią Heroda, a nieodbudowaną Świątynią Salomona. 
Cezarem był wtedy Tyberiusz. Mieli ją zburzyć tak, żeby nie pozostał kamień na kamieniu, według 
tego, co Mateusz zapisał w 24 rozdziale. Wszystkich Żydów z całej Palestyny przybyłych na świę-
to Paschy oblegano 4 miesiące. Rzymianie podobno wycieli okoliczne lasy (o ile tam rosły jakieś 
lasy) i zbudowali palisadę wokół Jerozolimy. Chrześcijanie ostrzeżeni wcześniej przez Jezusa uciekli 
w okoliczne góry (tam są jakieś góry w okolicy?). Wszystkich Żydów, którzy nie umarli z głodu 
w czasie oblężenia, uprowadzono do niewoli. I w ten sposób miało się spełnić proroctwo Mateusza 
24. W IXX wieku podobno Napoleon (finansowany przez Żydów) i jego wojska zamierzali odbudo-
wać tę rzekomo zburzoną Świątynię, ale zdążyli wybudować tylko ścianę płaczu (budulca chyba nie 
mieli). To, czego nie ma, trudno jest udowodnić – parafrazując Salomona – ale może być istotnym 
dowodem w sprawie. Żydzi bez Świątyni – ale jaja. Modlą się pod meczetem. Kto im ten numer 
wyciął? Świątynia Heroda miała być II Świątynią. Tę II Świątynię nakazał nie odbudować tylko 
zbudować Cyrus w Jeruzalem i zbudowano ją w Jeruzalem. Dlaczego w Starym Testamencie pisano 
Jeruzalem, a w Nowym Testamencie – Jerozolima? Może to są dwa miasta. Na Bosforze też było 
Jeruzalem. Tak jak Betlejem Judzkie Efrata i Betlejem Galilejskie, Cezarea i Cezarea Filipowa. 

W tym miejscu wiele osób może się już zacząć zastanawiać, po co ja o tym piszę? Piszę, bo je-
steśmy w to wszystko zamieszani. Narzucono naszym przodkom religię, a my siłą rozpędu tkwimy 
w dziwnych wierzeniach. Jeśli nasza wiara opiera się na kłamstwach, i założeniach, że nikt tego 
nigdy nie będzie sprawdzał, to wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić. Musi być coś, co tę misterną 
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układankę zburzy. Coś w rodzaju kamienia, który bez udziału ludzkich rąk uderzy w stopy posągu, 
ze snu Nabuchodonozora, wykonane z żelaza i gliny. To wszystko tylko dlatego się jeszcze trzyma, 
bo nikomu nie przyszło do głowy, aby to sprawdzić i zakwestionować. Dlaczego naukowcy tego 
nie odkryli? Komu dziś zależy na ujawnieniu jakichś kłamstw? Naukowcy zajęci są fałszowaniem 
i zacieraniem śladów oraz ogłupianiem. To oni biorą czynny udział w tym procederze. 

W matematyce, gdy nie ma żadnej wiadomej do rozwiązania równania, stosuje się, o ile dobrze 
pamiętam ze szkoły, tzw. dowód nie wprost. Zakłada się, że coś jest wiadome, mimo iż wiadome nie 
jest. Podstawia się jakąś zmyśloną wartość i próbuje rozwiązać równanie. Zadałam sobie pytanie 
takie. Dokąd udałaby się królowa Kleopatra z Cezarionem i dziećmi, aby zrealizować swój genial-
ny pomysł podbicia świata poprzez religię. Pierwsza odpowiedź była taka. Sprawdź w Internecie 
Cezareę. Okazało się, że: – cytuję z Internetu:

„Herod Filip syn Heroda Wielkiego u podnóża góry Hermon w 3 roku przed naszą erą zbudował 
miasto na cześć Cezara i nazwał je Cezareą Filipową. Miejsce to uczynił swoją główną siedzibą. 
Zbudował świątynię. Z groty wypływała rzeka Jordan. Obecna nazwa tych terenów – Wzgórza Golan. 
Zachowały się ciekawe ślady starożytnej świątyni, która była miejscem kultu greckiego bożka Pana. 
Jest tabliczka ze strzałką. Na tabliczce rysunek świątyni pod spodem po hebrajsku czyja to świątynia 
a na dole Temple OF PAN. W 70 r. n.e., Tytus tu świętował zdobycie Jerozolimy i mordował ludzi 
wziętych do niewoli. W okolicy jest wiele budowli wzniesionych przez krzyżowców, którzy w XII wie-
ku ufortyfikowali miasto. Obecna nazwa miasta Banias po arabsku od Panas”. 
Góra Hermon w północnej Palestynie położona jest na 33 stopniu szerokości i długości geogra-

ficznej według południka paryskiego. Fałszywy Mesjasz z pokolenia Dana, pochodzić ma z teryto-
rium góry Sion Hermon, a nie góry Syjon w Jerozolimie. 21 czerwca 2015 r. dowiemy się, czy wy-
niesienie antychrysta odbędzie się ze względu na 33 stopień szerokości geograficznej i 33 stopień 
w hierarchii masońskiej. 

Moim zdaniem raczej mało prawdopodobne jest, aby Tytus w 70 r. n.e. prowadził do Wzgórz 
Golan, wycieńczonych Żydów z jakieś bardzo odległej Jerozolimy, aby dopiero tam ich mordować. 
Na moje rozeznanie ok. 250 km, bo taka jest długość Jordanu. A może było tak, że Napoleon, który 
był finansowany przez Żydów, miał odbudować Świątynię spod góry Hermon, ale Wzgórza Golan 
wraz ze Świątynią należały wtedy do Imperium Osmańskiego i dlatego wybrano inną lokaliza-
cję i zbudowano ruiny Świątyni w miasteczku al-Kum i nazwano je Jerozolimą. Może Arabowie, 
Samarytanie i rosyjscy naukowcy mają rację, że w obecnej Jerozolimie nigdy nie było ani pierw-
szej, ani drugiej Świątyni Salomona. W księdze Urantii w 147 przekazie jest napisane: 

„W przeddzień wyruszenia Jezusa i apostołów do Jerozolimy na święto Paschy, Mangus, setnik 
czy kapitan stacjonującej w Kafarnaum straży rzymskiej, przyszedł do zarządców synagogi i powie-
dział: „Mój wierny ordynans jest chory, bliski śmierci. Czy w moim imieniu moglibyście iść do Jezusa 
i błagać go, aby uzdrowił mojego sługę”? Rzymski kapitan postąpił w ten sposób, gdyż myślał, że ży-
dowscy przywódcy mogą mieć większy wpływ na Jezusa. Więc starsi poszli się spotkać z Jezusem 
a ich przedstawiciel powiedział: „Nauczycielu, usilnie cię prosimy abyś poszedł do Kafarnaum i ura-
tował służącego rzymskiego setnika, który  jest godzien  twojej uwagi, ponieważ kocha nasz naród 
a nawet wybudował dla nas  tę właśnie synagogę, w której  tak wiele razy przemawiałeś”.  I kiedy 
Jezus ich wysłuchał, powiedział: „Pójdę z wami”. A kiedy dochodził wraz z nimi do domu setnika 
i zanim wszedł na dziedziniec, rzymski żołnierz wysłał do niego przyjaciół, aby go powitali i kazał im 
powiedzieć: „Panie, nie trudź się wejściem do domu mego, bo nie jestem godzien abyś wszedł pod 
mój dach. Ja sam też nie uważałem się godnym przyjść do ciebie, dlatego posłałem starszych z twego 
narodu. Ale wiem, że możesz powiedzieć słowo,  tam gdzie stoisz, a mój sługa będzie uzdrowiony. 
Bo  i  ja, choć podlegam władzy  innych, mam pod sobą żołnierzy  i mówię  jednemu idź a on  idzie, 
a mówię drugiemu chodź i on przychodzi, a moim sługom zrób to czy tamto – a oni robią”. Gdy Jezus 
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usłyszał te słowa, zwrócił się do swoich apostołów i tych, którzy szli z nimi: „Zdumiewa mnie wiara 
tego poganina. Zaprawdę,  zaprawdę, powiadam wam,  tak wielkiej wiary nie  znalazłem u nikogo 
w Izraelu. I Jezus, zawracając od domu, powiedział: „Chodźmy stąd”. A przyjaciele setnika weszli 
do domu i opowiedzieli Mangusowi, co Jezus powiedział. I od tej godziny słudze zaczęło się popra-
wiać a w końcu wrócił do normalnego zdrowia i swoich obowiązków. Wcześnie rano, we wtorek, 
30 marca, Jezus i apostolska grupa wyszli do Jerozolimy na Paschę a szli doliną Jordanu. Przybyli 
w piątek, 2 kwietnia i jak zwykle zatrzymali się w Betanii” . 
Jezus z apostołami z Kafarnaum do Jerozolimy szedł pieszo od wtorku rano do piątku. W sumie 

trzy dni. Odległość od Kafarnaum do obecnej Jerozolimy to około 200 km. Księga Urantii jest dla 
mnie bardziej wiarygodna od Biblii. Zastanawiam się gdzie znajdowała się Jerozolima, do której 
przybył Jezus. Można byłoby poszukać jej w odległości około 80 km od Kafarnaum, bo zakładam, 
że w ciągu jednego dnia Jezus z apostołami przechodzili około 25 km. W odległości 3 dni pieszej 
wędrówki od Kafarnaum znajduje się wcześniej opisana góra Garizim.

Trzeba mieć bardzo przenikliwy umysł, żeby zobaczyć to, czego nie ma. Mickiewicz mówi 
„patrz tam gdzie wzrok nie sięga, łam czego rozum nie złamie’. 

W Palestynie jest jeszcze inna Cezarea, nad brzegiem morza Śródziemnego. Była to stolica 
Palestyny, rezydencja rzymskiego prefekta. W 1948 r. rodzina Rothschildów przekazała żydow-
skiemu państwu swoje ogromne dzierżawy gruntów w Palestynie, w skład których wchodzą grunty 
w rejonie Cezarei. W tej Cezarei rozpoczął się bunt i powstanie Zelotów, które rozprzestrzeniło się 
na całą Palestynę i które skończyło się w 70 r. zburzeniem świątyni w Jerozolimie, uprowadzeniem 
Żydów do niewoli i wymordowaniem ich w okolicach góry Hermon, przy świątyni zbudowanej 
przez Heroda Filipa, czy może przez Salomona na Wzgórzach Golan. Teren ten należał wcześniej 
do Kleopatry, później do Heroda Wielkiego, a jego syn Herod Filip zbudował miasto na cześć 
Cezara, którym równie dobrze mógł być Cezarion, który był Cezarem. Do 1967 r. znajdowało się 
w tym miejscu państwo Syria. Wzgórza Golan zostały odbite przez Żydów w 1967 r. i znajdują się 
obecnie pod okupacją Izraela. Wzniesione budowle w okolicy i fortyfikacje wcale nie musiały być 
zbudowane przez krzyżowców. Świątynie żydowskie znamienne są tym, że: co je zbudują to wkrót-
ce zostają zburzone. 

Jezus był przyprowadzany do Piłata, Heroda Antypasa, był prowadzony od Annasza do Kajfasza 
i był sądzony w Sanhedrynie, gdzie w trakcie procesu fałszywi świadkowie przeciwko Niemu skła-
dali fałszywe świadectwa. Odbyło się to w krótkim czasie pieszo od czwartku do piątku. Moim zda-
niem dawna Jerozolima mieściła się gdzie indziej, także z tego względu, że były wzmianki o Jerychu, 
do którego szło się na drugi brzeg Jordanu. Na mapach Palestyny Jerycho znajdowało się po tej 
samej stronie Jordanu, co Jerozolima. 

Ciekawą sprawą jest jeszcze Całun Turyński. W filmie „Tajemnice Zakonu Templariuszy” po-
wiedziano; „Templariusze mogli zdobyć całun podczas oblężenia Konstantynopola w roku 1204, 
podczas czwartej krucjaty. Potem zabrać do Europy i wykorzystywać w swoich rytuałach”. W ja-
kim celu Templariusze oblegali Konstantynopol?

Jeżeli dzisiejsza Jerozolima znajduje się w miejscu zakwestionowanym przez naukowców 
A. Fomienko i G. Nosowskiego oraz profesora Salla; i nic się według nich nie zgadza; to można 
przyjąć, że: jeśli Jerozolimy nie było w obecnym miejscu, to była gdzie indziej, lub były dwie. 
Podwójne miasta i podwójne Świątynie mogły mieć związek z tym, że Żydzi podzielili się na dwa 
państwa i na dwie stolice. Dwa pokolenia w Judei na południu Palestyny i dziesięć pokoleń 
na północy ze stolicą w Samarii. 

Żydzi podzielili się na dwa państwa i na dwie stolice ok. 930 r. p.n.e. Dziesięć zaginionych 
pokoleń to Izrael na północy ze stolicą w Samarii. Dwa pokolenia w Judei na południu to Żydzi. 
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Północny Izrael został podbity przez Asyryjczyków. Do 721 r. p.n.e. praktycznie wszyscy Izraelici 
zostali wygnani w głąb Asyrii, skąd już nie powrócili. Na ich miejsce sprowadzono innych miesz-
kańców Imperium Asyrii. Sprowadzono ludność z pięciu mezopotamskich prowincji i z różnych 
obszarów podbitych przez nich ziem oraz z prowincji Kuteh. Żydzi nazywali ich Kutim, co miało 
sugerować, że nie są Żydami. Nowi osadnicy zmieszali się z nielicznymi Izraelitami, którzy pozo-
stali, a ich potomstwo nazywano Samarytanami. Asyria położyła kres Izraelowi, a 100 lat później 
Babilończycy uprowadzili wszystkich z Judy. Rodzice Prawdziwego Jezusa pochodzili z Galilei 
z północy. Nie byli Żydami, ponieważ w Północnej Palestynie od 700 lat nie było ani Izraelitów, ani 
tym bardziej Żydów, którzy wcześniej mieszkali na południu w Judeii.

To w pałacu Heroda Wielkiego odbywały się skandale z udziałem chorego umysłowo Cezariona 
i Kleopatry. Wzór do zaaranżowania swego pomysłu mieli gotowy. Cezarion, naśladując Horusa, 
nie musiał mieć 30 lat, gdy zaczął szaleć, nauczać, dokonywać cudów i uzdrawiać zdrowych, którzy 
udawali chorych. O tym właśnie pomyśle i sposobie wprowadzania go w życie, zrobił kilka filmów 
pan Paweł Szydłowski, oskarżając fałszywie Prawdziwego Jezusa i jego rodzinę (mam nadzieję, 
że zrobił to nieświadomie, ale mnie dzięki temu otworzyły się oczy). Odbywało się to przed poja-
wieniem się Prawdziwego Jezusa, a później zręcznie połączono i zrobiono kompilację obu postaci, 
czego efekty mamy i odczuwamy do dnia dzisiejszego. 

Dlatego antychryst koniecznie ma pojawić się przed ponownym przyjściem Prawdziwego 
Jezusa, aby i tej tradycji stało się zadość. My mamy czekać i wypatrywać pojawienia się anty-
chrysta, aby po tym zorientować się, kiedy przyjdzie Prawdziwy Jezus. Wtedy będzie za późno, 
bo do tego czasu wszystkich nas wymordują. W rzeczywistości chodzi o to, aby antychryst miał 
możliwość jeszcze większego ogłupienia nas i wszczepienia nam „znamienia zwierzęcia, bo  jak 
tego nie zrobimy,  to nie będziemy mogli niczego sprzedać ani kupić. Tu potrzebna jest mądrość. 
Kto ma rozum niech obliczy liczbę zwierzęcia” Obj.13.16-18. Kto ma rozum i jest mądry, powie: 
a pocałujcie mnie w dupę. Sami sobie wszczepcie wasze własne znamiona. 

Prawdziwy Jezus wcale nie ma obowiązku stosowania się do zarządzeń iluminatów, komitetu 
300 i antychrysta. Gdyby antychryst decydował o naszych losach, znaczyłoby to, że to on decyduje 
o tym, co i kiedy ma robić Bóg i Prawdziwy Jezus. 

Oszukani katolicy i potomstwo Cezariona – Horusa oraz Kleopatry – Izydy bardzo skrupulatnie 
przestrzegają zaleceń Cezariona (łącznie z obchodzeniem urodzin Horusa – 25 XII), Mądrzejsi sto-
sują się do zaleceń Prawdziwego Jezusa, a wszystkie te zalecenia są w Biblii. Ten, kto dziś słucha 
słów Jezusa: „Po owocach ich poznacie” i kto stosuje się do tego zalecenia, temu łatwiej będzie 
odróżnić ziarno od plew. 

Ja być może coś niedokładnie zrozumiałam, ale też staram się własnym rozumem to ogarnąć 
i ustalić jak było naprawdę. Mogę się gdzie niegdzie mylić. Ale na pewno nie mylę się w 100%. 
To samo można powiedzieć o naukowcach: A. Fomienko, G. Nosowskim i profesorze Sallu. 
Oni na wszelki wypadek używają słów „prawdopodobnie tak było”. Prędzej uwierzę im, niż oszu-
stom, zwyrodnialcom i mordercom z Watykanu. 

Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Zamieszani w sprawę Świątyni są: Papieże, Templariusze, 
Napoleon, Hitler, naukowcy i archeologowie. Naukowcy z Rosji twierdzą, że w obecnej Jerozolimie 
nic się nie zgadza. Czego od tej Świątyni chcą najwięksi zbrodniarze? Skoro jest tak dobrze za-
maskowana, może to w jej podziemiach ukryto coś bardzo cennego? Gdzie i kiedy Templariusze 
kopali tunele? Pod Świątynią w obecnej Jerozolimie, której w tamtym czasie mogło nie być, 
w Konstantynopolu pod soborem św. Sofi, czy może w Cezarei Filipowej u podnóża góry Hermon, 
gdzie podobno robili fortyfikacje. 
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Skoro tak się rzeczy mają, jak opisałam to powyżej i mamy już iz-Torie trzech Jezusów, uwa-
żam, że należałoby zapoznać się z jeszcze jednym opisem Jezusa. Jezusa z Księgi Urantii (ta księga 
dla mnie jest najbardziej wiarygodna). Jest znamienna tym, że: nie muszę w niej oddzielać ziaren 
od plew. Nie ma w niej niezrozumiałych symboli, tajemnic, pieczęci, dziwacznych opisów, nie-
zrozumiałych proroctw, straszenia piekłem, podtekstów dla wtajemniczonych i zaawansowanych 
w piśmie i w rozwoju duchowym. Nie trzeba snuć domysłów i nie można jej dowolnie interpreto-
wać. Nie jest potrzebny nikt, kto musiałby nam tłumaczyć, o co tak naprawdę chodzi. Pośrednicy 
w interpretacji są zbędni. Nie trzeba wstępować do sekt, aby być zbawionym. Nie trzeba nikomu 
płacić i regularnie uiszczać się żadnemu ciału kierowniczemu. Nie ma potrzeby zakładania nowych 
religii na jej podstawie. Jest ogólnie dostępna. Można czytać ją za darmo. 

Oczywiście jestem świadoma, jaka będzie reakcja w naszym kraju tych, którzy zostali wreszcie 
zdemaskowani. Mogą cytować kwestie z filmów o idiotach dla idiotów w rodzaju: co ona bierze, 
zmień dilera, lub psychiatrę. Wypowiedzi te mogą być dobre dla kolesiów tych, którzy nie podając 
swego nazwiska, umieszczają kompromitujące przede wszystkim ich tego typu wpisy. Świadczą 
przede wszystkim o jednocyfrowym IQ. Najwięcej obecnie chcieliby mieć do powiedzenia ci, któ-
rzy nie potrafią poprawnie sklecić choćby jednego zdania bez przekleństw, a popełniane błędy 
ortograficzne wskazują, że jeszcze szkoły podstawowej nie udało im się skończyć, bo każdą klasę 
powtarzają po kilka razy – potomkowie komunistów.

Jeśli ktoś ma wątpliwości, nie chce przyjąć do wiadomości tego, co napisałam, lub nie zgadza 
się, może niech przynajmniej zada sobie pytanie – Jak to się właściwie stało, że z tak ogromnego 
Imperium zostały nam się tylko resztki? Albo, dlaczego Stalin robił czystki etniczne i wywoził 
z naszych ziem Prawdziwych Polaków do Kazachstanu? 

Wszystkie wątpliwości można rozwiać, gdy poprosi się Boga o pomoc i prawidłową ocenę za-
wartości tej książki. Własny oszukiwany i zdezorientowany od dawna umysł, będzie się buntował, 
i nie będzie mu się chciało przyjąć do wiadomości nowej wiedzy, nawet jeśli będzie ona prawdziwa. 
Wszak żyjemy obłudą, jest ona naszą codziennością, to nasze drugie ja. 

Profesor Sall mówi: 
„Problemem ludzi modlących się do Boga, jest wiara, że królestwo antychrysta i koniec świata 

traktują jako nieuniknione, bo tak jest napisane w Piśmie i oni tak to odczytują. Pisma w rodzaju 
Apokalipsy  stworzone  są  pod dyktando demonów,  sług Lucyfera. Apokalipsa  nie  jest  programem 
Boga. Niepowodzenie tego programu jest gwarantowane, jeśli nawet mały ułamek aktywnej części 
społeczeństwa będzie  informowany o  jego pochodzeniu. Wrogowie  ludzkości są silni, elita głupia 
i zdegenerowana a społeczność naukowa przekupiona i dezinformowana”. 
To, dlatego Jezus przekazał Rozali Celakównie, że Polacy, jeśli chcą ocaleć, mają Go wybrać 

na Króla Całej Wielkiej Polski. III wojna Światowa wisi na włosku. Polska ucierpi najmniej, je-
śli przypomnimy i uświadomimy sobie, kim jesteśmy i wybierzemy sobie na króla tylko tego, kto 
ma niekwestionowane prawo nim być. Żaden inny naród nie ma podstaw do twierdzenia, że jest 
Narodem Wybranym przez Boga. Tego Boga, którego my jesteśmy Synami i jest Bogiem Jezusa 
– Syna Stwórcy, Mistrza Michała, Władcy Nebadonu, Księcia Planetarnego Ziemi, Króla Całej 
Wielkiej Polski – Jezusa Chrystusa. Żaden inny naród nigdy nie upierał się przy twierdzeniu, 
że jego lud składał się z Synów Bożych. Tylko Grecy twierdzili, że pochodzą od bogów. Ale nie 
twierdzili, że są Synami Bożymi. To my Prawdziwi Polacy, Panowie, Polusy, jesteśmy dziećmi 
Nieba, bo z Nieba przybyli nasi przodkowie. Dlatego tak jesteśmy prześladowani i ogłupiani przez 
Synagogę Szatana (Watykan) od tysiąca lat, dlatego wymazano nam nasze istnienie, obawiając się 
abyśmy nie przypomnieli sobie, kim jesteśmy i nie zaczęli znowu wzywać Boga nam na ratunek. 
Watykan chwieje się już w posadach. Poprzedniego papieża, o czym się nie mówi, Międzynarodowy 
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Trybunał ds. zbrodni Kościoła i Państwa, skazał na 25 lat więzienia. To jest prawdziwa przyczy-
na abdykacji (w przeglądarkę wystarczy wpisać Benedykt XVI skazany lub Papież sekty katoli-
ków BENEDYKT 16 – Oskarżony przed Trybunałem Karnym w Hadze – jako winien ZBRODNI 
PRZECIWKO LUDZKOŚCI). 

Profesor Siergiej Sall w Internecie w swych wystąpieniach powiedział, że gdy antychryst skoń-
czy 33 lata, zostanie koronowany na władcę świata w Jerozolimie. Sprawdziłam, kiedy skończy 
33 lata tj. 21 czerwca 2015 r. Moim zdaniem koronacja nie musi odbyć się w tym czasie gdyż 
Prawdziwy Jezus przebywał na naszej planecie 36 i pół roku. W obecnej Jerozolimie nawet, jeśli 
coś stanie się z meczetem, do 21 czerwca nie zbudują III Świątyni, w której zamierzają umieścić 
posąg bestii w miejscu najświętszym, między dwoma słupami – magnesami. W Księdze Urantii 
jest zapisane „Podczas gdy Łukasz twierdzi, że Jezus był ochrzczony w piętnastym roku panowania 
Cezara Tyberiusza, co oznaczałoby rok 29 n.e. – skoro August umarł w 14 r. n.e. – należy jednak 
przypomnieć,  że Tyberiusz, przez dwa  i pół  roku przed śmiercią Augusta był cesarzem wspólnie 
z Augustem i w październiku, roku 11 n.e., wybito na jego cześć monetę. Piętnasty rok jego fak-
tycznego panowania był właśnie rokiem 26 n.e. – rokiem chrztu Jezusa. Był to także ten rok, w któ-
rym Poncjusz Piłat rozpoczął swoje panowanie jako gubernator Judei”. Ci, którzy będą wynosili 
na tron antychrysta, jako władcę świata, mają obsesję na punkcie Prawdziwego Jezusa. Szczególną 
radością napawa ich to, że Go zamordowali. Oczywiście nie będzie podane do publicznej wia-
domości, że ten książę jest antychrystem. Nie wiadomo też, czy iluminaci wiedzą, ile naprawdę 
żył na naszej planecie Prawdziwy Jezus. Następnie wyświetlone na niebie przedstawienie, z uży-
ciem nowej technologii, będzie miało za zadanie utwierdzić wszystkich w błędnym mniemaniu, 
że Prawdziwy Jezus właśnie powraca. Wszystkie szczegóły tej iluminacji, czyli przedstawienia 
opisane są w Biblii w Mateusza 24 i Łukasza 17.24
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To cytaty z Księgi Urantii 
„Maria, ziemska matka Jezusa, wywodziła się z długiej linii niezwykłych przodków, obejmującej 

wiele najznakomitszych kobiet w rasowej historii Urantii. Chociaż Maria była przeciętną kobietą, 
jak dla swego czasu i pokolenia, obdarzoną dość normalnym temperamentem, zaliczała do grona 
swych przodków takie słynne kobiety jak Annon, Tamarę, Ruth, Bathshebę, Ansie, Cloę, Ewę, Entę 
i Rattę. Z rasowego punktu widzenia trudno jest właściwie uważać Marię za Żydówkę. W swej 
kulturze i wierze była Żydówką, ale w cechach dziedzicznych była raczej mieszanką krwi syryj-
skiej, hetyckiej, fenickiej, greckiej i egipskiej – jej dziedzictwo rasowe było znacznie szersze niż  
Józefa. 

Józef, ludzki ojciec Jezusa (Jeszuy ben Józefa) był Żydem z Żydów, aczkolwiek miał wiele nie-
żydowskich domieszek rasowych, dodawanych do jego drzewa rodowego od czasu do czasu przez 
żeńskie linie przodków. Ród ojca Jezusa sięgał czasów Abrahama a poprzez tego czcigodnego pa-
triarchę do wcześniejszych linii dziedzictwa, prowadząc aż do Sumerów i Nodytów, i dalej, przez 
południowe plemiona pradawnego człowieka niebieskiego, do Andona i Fonty. Dawid i Salomon nie 
byli przodkami Józefa w linii prostej, ani też ród Józefa nie sięgał wstecz do Adama.

Ród Józefa nie pochodził od króla Dawida. Więcej przodków Dawidowych miała Maria niż 
Józef. Prawdą jest, że Józef szedł do miasta Dawida, Betlejem, zarejestrować się w rzymskim spisie 
ludności, ale było tak dlatego, że sześć pokoleń wcześniej przodek Józefa po linii ojca w tamtym 
pokoleniu, będąc sierotą, został adoptowany przez pewnego Sadoka, który z kolei był potomkiem 
Dawida w linii prostej; odtąd Józef został także zaliczony do „domu Dawida”.

Jezus sam swego czasu publicznie zaprzeczył jakimkolwiek związkom z królewskim domem 
Dawida. Nawet cytat „panna urodzi syna” został przerobiony tak, że to „dziewica urodzi syna”.

W marcu, 8 r. p.n.e. (w tym miesiącu, gdy Józef i Maria wzięli ślub), cesarz August wydał de-
kret, że wszyscy mieszkańcy Cesarstwa Rzymskiego mają być policzeni, że należy zrobić spis, któ-
ry mógłby zostać użyty do usprawnienia opodatkowania. Żydzi zawsze mieli wielkie opory przed 
wszelkimi próbami „liczenia ludzi” i to, w połączeniu z poważnymi trudnościami wewnętrznymi 
Heroda, króla Judei, przyczyniło się do jednorocznego opóźnienia spisu w Królestwie Żydowskim. 
Spis ten został przeprowadzony na obszarze całego Cesarstwa Rzymskiego w roku 8 p.n.e., za wy-
jątkiem palestyńskiego królestwa Heroda, gdzie był zrobiony w rok później, w 7 r. p.n.e.
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Przez całą tę noc Maria była niespokojna, tak, że żadne z nich nie spało wiele. O świcie bóle 
porodowe były bardzo wyraźne a w południe, 21 sierpnia, roku 7 p.n.e., Maria urodziła chłopczyka, 
z pomocą i życzliwą posługą kobiet, towarzyszek podróży. Jezus z Nazaretu przyszedł na świat, został 
zawinięty w odzież, którą Maria zabrała ze sobą na taką ewentualność i położony w pobliskim żłobie. 

W czasie narodzin Jezusa, w południe, serafini z Urantii, zebrani pod kierunkiem swych przełożo-
nych, śpiewali hymny chwały nad żłobem betlejemskim, ale ludzkie uszy nie słyszały tych głosów po-
chwalnych. Ani pasterze, ani żadni inni śmiertelnicy nie przyszli składać hołdu dziecięciu z Betlejem, 
aż do dnia przybycia pewnych kapłanów z Ur, których Zachariasz przysłał z Jerozolimy. Mędrcy nie 
widzieli gwiazdy wiodącej ich do Betlejem. Ta piękna legenda o gwieździe betlejemskiej powstała 
w następujący sposób. Jezus urodził się 21 sierpnia, w południe, w roku 7 p.n.e. 29 maja, roku 7 p.n.e., 
miała miejsce niezwykła koniunkcja Jowisza i Saturna w konstelacji Ryb. Ciekawym faktem astro-
nomicznym jest to, że podobne koniunkcje zdarzyły się 29 września i 5 grudnia tego samego roku. 
Na podstawie tych niecodziennych, ale zupełnie naturalnych zdarzeń, gorliwcy z następnego pokole-
nia, kierując się jak najlepszymi intencjami, stworzyli wzruszającą legendę o gwieździe betlejemskiej 
i o pełnych uwielbienia mędrcach, prowadzonych przez nią do żłobu, gdzie ujrzeli dziecię i cześć od-
dali nowonarodzonemu. Orientalne i bliskie orientalnym umysły lubują się w baśniowych historiach 
i wciąż przędą takie piękne mity o życiu swych przywódców religijnych i bohaterów politycznych.

Przez kilka następnych lat Józef prowadził dużo robót w Kanie, Betlejem (galilejskim), Magdali, 
Nain, Seforis, Kafarnaum i Endorze, jak również budował sporo w Nazarecie i jego okolicach.

Gdzie tylko Jezus szedł przez dziedzińce Świątyni, wszędzie przeżywał szok i był zdegustowa-
ny brakiem ducha poszanowania, jak to dostrzegał. Uważał zachowanie się tłumów w Świątyni za 
nieodpowiednie, niegodne „domu jego Ojca”. Największego jednak szoku w swym młodym życiu 
doznał wtedy, gdy ojciec zaprowadził go na Dziedziniec Pogan, z jego hałaśliwą gwarą, głośnymi 
rozmowami i przekleństwami, bezładnie zmieszanymi z beczeniem owiec oraz paplaniną głosów, 
która zdradzała obecność właścicieli kantorów wymiany i sprzedawców zwierząt ofiarnych, jak rów-
nież rozmaitość innych handlowych transakcji. 

Nade wszystko jednak jego poczuciu przyzwoitości uwłaczał widok frywolnych kurtyzan, pa-
radujących wszędzie w obrębie krużganków Świątyni, takich właśnie wymalowanych kobiet, jakie 
widział niedawno podczas wizyty w Seforis. Ta profanacja Świątyni rozbudziła do głębi jego mło-
dzieńcze oburzenie i nie omieszkał wyrazić tego otwarcie Józefowi. 

Jezus podziwiał nastrój i obrzędy w Świątyni, jednak szokowała go duchowa brzydota, jaką do-
strzegał na twarzach tak wielu bezmyślnych wierzących. 

Szli teraz w dół, do Dziedzińca Kapłanów, znajdującego się poniżej skalnej krawędzi na froncie 
Świątyni, tam gdzie stał ołtarz, aby zobaczyć zabijanie stad zwierząt oraz zmywanie w fontannie 
z brązu krwi z rąk kapłanów, dokonujących uboju. Poplamiony krwią chodnik, krwawe dłonie ka-
płanów i głosy umierających zwierząt były ponad to wszystko, co ten miłujący przyrodę chłopiec 
zdołał wytrzymać. Okropny widok zmierził chłopca z Nazaretu; chwycił ojca za ramię i błagał, żeby 
go stamtąd zabrał. Wracali z powrotem przez Dziedziniec Pogan i nawet ordynarny śmiech oraz 
bluźniercze żarty, jakie tam Jezus słyszał, stanowiły ulgę w stosunku do tych widoków, które przed 
chwilą oglądał. 

Józef widział, jak jego syna doprowadził do nudności widok obrzędów świątynnych 
Nawet w tamtym, wczesnym okresie swego życia, Jezus zaczął rozważać stosowność obchodów 

Paschy bez uboju jagnięcia, choć nic nie mówił o tych sprawach rodzicom. Miał pewność co do tego, 
że Ojciec w niebie nie jest zadowolony tym widowiskiem darów ofiarnych, a z upływem lat umacniał 
się coraz bardziej w swym postanowieniu wprowadzenia kiedyś obchodów bezkrwawej Paschy. 

Jezus bardzo mało spał tej nocy. Odpoczynek mąciły mu ohydne sny uboju i cierpienia. Był za-
smucony a serce miał rozdarte sprzecznościami i niedorzecznościami teologii całego żydowskiego 
systemu obrzędowego. 
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W tym roku, w tak zwanej Księdze Henocha, Jezus znalazł werset, pod wpływem którego przy-
brał później imię „Syn Człowieczy”, jako tytuł dla swojej misji obdarzającej Urantię. Gruntownie 
rozważył ideę żydowskiego Mesjasza i był głęboko przekonany, że takim Mesjaszem nie zosta-
nie. Pragnął pomóc ludowi swego ojca, ale nigdy nie myślał o dowodzeniu wojskami żydow-
skimi, w celu zniesienia okupacji Palestyny. Wiedział, że nigdy nie zasiądzie na tronie Dawida 
w Jerozolimie. Nie sądził również, że jego misja ma polegać na zostaniu wybawicielem duchowym, 
czy nauczycielem moralnym, tylko dla ludu żydowskiego. Zatem jego misja życiowa w żadnym 
sensie nie mogła polegać na wypełnieniu żarliwych pragnień i domniemanych proroctw mesjani-
stycznych hebrajskiego Pisma Świętego; przynajmniej nie tak, jak Żydzi rozumieli przepowiednie 
proroków. Był również pewien, że nigdy się nie pojawi jako Syn Człowieczy, według opisu proroka  
Daniela.

Zaczął rozważać na nowo wiele wypowiedzi z Pisma Świętego, odnoszących się do przybycia 
narodowego wybawiciela, nauczyciela żydowskiego lub króla. Do czego odnoszą się te przepowied-
nie? Jest Żydem czy nie jest? Jest czy nie jest z domu Dawida? 

Matka zaręczała, że jest, ojciec twierdził, że nie jest. Uznał, że nie jest. Czyżby prorocy pogma-
twali sprawę natury Mesjasza i rodzaju jego misji? 

Pewnego razu Jezus miał cichą nadzieję, że będzie mógł zgromadzić odpowiednie środki, prze-
widując, że dostaną znaczną sumę pieniędzy za pracę ojca w pałacu Heroda, aby próbować kupić 
małe gospodarstwo. Naprawdę poważnie traktował swe plany przeniesienia rodziny na wieś. Jednak, 
gdy Herod nie chciał im zapłacić pieniędzy należnych Józefowi, zrezygnowali z ambicji posiadania 
domu na wsi.

Kafarnaum leżało blisko Tyberiady a sława Jezusa zaczęła się rozchodzić po całej Galilei, jak 
również po dalszych okolicach. Jezus wiedział, że Herod wkrótce zacznie zwracać uwagę na jego 
działalność; pomyślał więc, że najlepiej będzie wyruszyć razem z apostołami na południe i do Judei. 
Grupa ponad stu wierzących chciała iść razem z nimi, ale Jezus błagał ich, żeby nie szli razem z gru-
pą apostolską, drogą w dół Jordanu.

Mistrz wykazywał wielką mądrość i przejawiał doskonałą bezstronność w całym swoim postę-
powaniu z apostołami i wszystkimi swoimi uczniami. Jezus prawdziwie był dla ludzi mistrzem; wy-
wierał wielki wpływ na swoich współbraci, ponieważ w swojej osobowości łączył urok z siłą. Jego 
surowe, koczownicze i bezdomne życie, cechował subtelny majestat. Był intelektualny powab oraz 
duchowa moc przyciągająca w jego autorytatywnym sposobie nauczania, w jego klarownej logice, 
sile rozumowania, w jego bystrej wnikliwości, czujności umysłu, w jego niezrównanym opanowaniu 
i subtelnej tolerancji. Był prosty, mężny, uczciwy i nieustraszony. Wraz z tymi wszystkimi, fizycz-
nymi i intelektualnymi czynnikami, przejawiającymi się w postawie Mistrza, istniały w nim także 
te wszystkie duchowe uroki jego jestestwa, które były związane z jego osobowością – cierpliwość, 
łagodność, delikatność i pokora. 

Jezus z Nazaretu naprawdę miał silną i dynamiczną osobowość; był intelektualną potęgą i ducho-
wą fortecą. Jego osobowość przemawiała nie tylko do duchowo nastawionych kobiet, znajdujących 
się wśród jego wyznawców, ale także do wykształconego intelektualisty Nikodema i do odważnego 
rzymskiego żołnierza, kapitana postawionego na straży przy krzyżu, który gdy skończył przyglądać 
się śmierci Mistrza, powiedział: „Prawdziwe, to był Syn Boży”. A krzepcy, surowi rybacy galilejscy, 
nazywali go Mistrzem. 

Wyjątkowo godne pożałowania są te obrazy, które przedstawiają Jezusa. Te malowidła, obrazu-
jące Chrystusa, wywierają szkodliwy wpływ na młodzież; kupcy w Świątyni pewnie nie uciekliby 
przed Jezusem, gdyby był on takim człowiekiem, jak go zazwyczaj przedstawiali wasi artyści. Jezus 
był pełen dostojnej męskości, był dobry, lecz naturalny. Jezus nie pozował na łagodnego, słodkiego, 
delikatnego i poczciwego mistyka. Jego nauczanie było przejmująco dynamiczne. On nie tylko miał 
na myśli dobro, ale faktycznie chodził czyniąc dobro. 
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A kiedy powiedział, „nie opierajcie się złu”, wyjaśnił później, że nie miał na myśli aprobaty grze-
chu, ani też nie zalecał bratać się z nikczemnością. Zamierzał pogłębić naukę o przebaczaniu, aby 
„nie opierać się złemu traktowaniu swojej osobowości, ranieniu swoich uczuć godności osobistej”.

Podczas pobytu w Amatus, większość swego czasu Jezus spędził z apostołami na nauczaniu ich 
nowego pojmowania Boga; raz za razem wpajał im to, że Bóg jest Ojcem a nie wielkim i najwyż-
szym księgowym, który zajmuje się głównie sporządzaniem oskarżających zapisów przeciwko swo-
im błądzącym dzieciom na Ziemi, rejestrów grzechu i zła, aby je potem użyć przeciw nim, kiedy 
będzie ich sądził jako sprawiedliwy Sędzia całego stworzenia. Żydzi już dawno wyobrażali sobie 
Boga jako króla nad wszystkimi, nawet jako Ojca narodu, ale nigdy przedtem tak wielka ilość śmier-
telnych ludzi nie miała idei Boga jako Ojca, który kocha pojedynczego człowieka.

Jezus starał się także uwolnić mentalność swoich apostołów od idei składania ofiar zwierzęcych, 
w ramach obowiązku religijnego. Ale tym ludziom, kształconym w religii codziennych ofiar, trudno 
było pojąć, o co mu chodzi. Mimo wszystko Mistrz nie męczył się nauczaniem. Kiedy nie udało mu 
się dotrzeć do umysłów wszystkich swoich apostołów za pomocą jednego zobrazowania, ponownie 
przedstawiał swoje posłanie, posługując się dla jego wyjaśnienia innym rodzajem przypowieści.

Kiedy Jezus i Szymon Zelota zostali sam na sam, Szymon zapytał Mistrza: „Jak to jest, że ja go 
nie potrafiłem przekonać? Dlaczego on tak się mnie opierał, a tobie tak łatwo nastawił ucha”? Jezus 
odpowiedział: „Szymonie, Szymonie, jak wiele razy cię uczyłem, abyś nigdy nie próbował zabierać 
niczego z serc tych, którzy pragną zbawienia? Jak często ci mówiłem, abyś pracował tylko nad tym, 
aby coś włożyć w te głodne dusze? Prowadź ludzi do królestwa a wielkie i żywe prawdy królestwa 
wkrótce usuną wszystkie poważne błędy. Kiedy przedstawiasz śmiertelnemu człowiekowi dobrą 
nowinę, że Bóg jest jego Ojcem, łatwiej możesz go przekonać, że jest on naprawdę synem Boga. 
I kiedy to zrobisz, przyniesiesz światło zbawienia temu, co żyje w ciemnościach. Szymonie, kiedy 
Syn Człowieczy po raz pierwszy przyszedł do was, czy potępiał Mojżesza i proroków, głosząc nową, 
lepszą drogę życia? Nie. Ja nie przyszedłem zabrać wam tego, co odziedziczyliście po waszych 
przodkach, ale przyszedłem po to, żeby pokazać wam doskonałą wizję tego, co wasi ojcowie ujrzeli 
tylko częściowo. Idź więc Szymonie, nauczaj i głoś królestwo a kiedy masz człowieka bezpiecznie 
i pewnie w obrębie królestwa, wtedy jest czas, kiedy on przyjdzie do ciebie z pytaniami, podzielić 
się nauką dotyczącą stopniowego doskonalenia duszy w Boskim królestwie”.

Tego wieczora Jezus opowiadał apostołom o nowym życiu w królestwie. Powiedział między 
innymi: „Kiedy wejdziecie do królestwa, narodzicie się powtórnie. Nie możecie uczyć o głębokich 
sprawach duchowych tych, którzy urodzeni są tylko w ciele; zanim zaczniecie nauczać ich zaawan-
sowanych dróg duchowych, najpierw się upewnijcie, czy ci ludzie zrodzili się z ducha. Nie próbujcie 
ludziom obrazować piękna świątyni, zanim ich po raz pierwszy do niej nie zabierzecie. Przedstawcie 
ludzi Bogu i jako synów Boga, zanim zaczniecie rozmawiać o doktrynach ojcostwa Boga i synostwa 
ludzi. Nie walczcie z ludźmi. Jezus kładł wielki nacisk na to, co nazywał dwoma prawdami najwyż-
szej wagi w nauczaniu o królestwie, a są nimi: zdobycie zbawienia przez wiarę i tylko przez wiarę, 
wraz z rewolucyjnym nauczaniem o osiągnięciu wolności człowieka poprzez szczere uświadomie-
nie sobie prawdy – „Powinniście poznać prawdę a prawda was wyzwoli”. Jezus był prawdą, która 
objawiła się w ciele i przyrzekł zesłać Ducha Prawdy w serca wszystkich swoich dzieci, po tym, jak 
wróci do swojego Ojca w niebie. 

Pytanie zadane przez Filipa odzwierciedlało typowe trudności apostołów. Filip powiedział: 
„Mistrzu, ci Grecy i Rzymianie lekceważą nasze posłanie, mówiąc, że taka nauka jest odpowiednia 
tylko dla słabych i niewolników. Twierdzą, że religia pogańska jest wyższa od naszej nauki, ponieważ 
inspiruje do zdobywania mocnego, dynamicznego i agresywnego charakteru. Twierdzą, że chcemy 
przerobić wszystkich ludzi na jednostki słabe, biernie posłuszne, które wkrótce znikną z powierzchni 
Ziemi. Lubią ciebie Mistrzu, chętnie przyznają, że twoja nauka jest niebiańska i idealna, ale nas nie 
traktują poważnie. Twierdzą, że twoja religia nie jest dla tego świata, że ludzie nie mogą tak żyć, jak 
ty nauczasz. I otóż, Mistrzu, co mamy powiedzieć tym innowiercom?”. 
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Po wysłuchaniu podobnych obiekcji wobec ewangelii, przedstawionych przez Tomasza, 
Nataniela, Szymona Zelotę i Mateusza, Jezus powiedział do Dwunastu: 

„Przyszedłem na ten świat czynić wolę mojego Ojca i objawić całej ludzkości jego pełen miłości 
charakter. To, moi bracia, jest moją misją. I tą właśnie rzecz zrobię, nie zważając na niezrozumie-
nie mojej nauki u Żydów czy nie-Żydów, tego dnia czy w innym pokoleniu. Ale wy nie powinniście 
przeoczyć tego, że nawet Boska miłość odznacza się surową dyscypliną. Ojcowska miłość do syna 
bardzo często zmusza ojca do powstrzymania bezmyślnego potomka od dokonania niemądrych czy-
nów. Dziecko nie zawsze rozumie mądre i miłości pełne motywy ojcowskiej dyscypliny. Ale ja wam 
oświadczam, że mój Ojciec w Raju włada wszechświatem wszechświatów zniewalającą siłą swojej 
miłości. Miłość jest największą ze wszystkich duchowych rzeczywistości. Prawda jest wyzwalającym 
objawieniem, ale miłość jest najwyższym powinowactwem. I nie ma znaczenia, jakie błędy popeł-
nią w zarządzaniu dzisiejszym światem wasi współbracia ludzie; w epokach, które nadejdą, ewan-
gelia, którą ja wam głoszę będzie rządziła tym właśnie światem. Ostatecznym celem rozwoju ludz-
kości jest pełne czci uznanie ojcostwa Boga i urzeczywistnienie przepełnionego miłością braterstwa  
człowieka. 

Ale kto wam powiedział, że moja ewangelia jest przeznaczona tylko dla niewolników i słabe-
uszy? Czyż wy, moi wybrani apostołowie, przypominacie słabeuszy? Czy Jan wyglądał na słabeusza? 
Czy widzieliście, żebym był zniewolony strachem? Prawda, że biednym i uciskanym w tym poko-
leniu głosi się ewangelię. Religie tego świata zaniedbały biednych, ale mój Ojciec nie ma względu 
na osoby. Ponadto biedni w tych dniach będą pierwszymi, którzy podążą za wezwaniem do skruchy 
i akceptacji synostwa. Ewangelia królestwa będzie głoszona wszystkim ludziom – Żydom i nie-
-Żydom, Grekom i Rzymianom, bogatym i biednym, wolnym i zniewolonym – i na równi młodemu 
i staremu, mężczyźnie i kobiecie.

Dziś niewierzący mogą się z was wyśmiewać, kiedy głosicie ewangelię nie stawiania oporu 
i przeżywania życia bez przemocy, ale wy jesteście pierwszymi ochotnikami, z długiego szeregu 
szczerze wierzących w ewangelię tego królestwa, którzy zadziwią całą ludzkość heroicznym poświę-
ceniem się temu nauczaniu. Żadne wojska na świecie nigdy nie wykazały więcej odwagi i męstwa, 
niż ukażecie wy i wasi lojalni następcy, którzy pójdą na cały świat głosząc dobrą nowinę – ojcostwa 
Boga i braterstwa ludzi. Odwaga cielesna jest najniższą formą męstwa. Umysłowe męstwo jest wyż-
szym przykładem ludzkiej odwagi, ale najwyższą i doskonałą odwagą jest bezkompromisowa lo-
jalność oświeconych przekonań o głębokich, duchowych rzeczywistościach. I taka odwaga stanowi 
o heroizmie człowieka rozpoznającego Boga. I wy wszyscy jesteście ludźmi rozpoznającymi Boga; 
jesteście naprawdę osobistymi współpracownikami Syna Człowieczego”.

Podczas jednej z wieczornych narad, Andrzej zapytał Jezusa: „Mistrzu, czy powinniśmy prakty-
kować samozaparcie, jak nauczał nas Jan, czy mamy dążyć do samokontroli, zgodnie z twoją nauką? 
W czym twoja nauka różni się od nauki Jana? Jezus odpowiedział: „Jan naprawdę uczył was drogi 
prawości, zgodnie ze światłością i prawami jego ojców a była to religia introspekcji i samozaparcia. 
Ale ja przyszedłem z nowym posłaniem bezinteresowności i samokontroli. Pokażę wam drogę życia, 
tak jak była mi objawiona przez mojego Ojca w niebie. 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ten, który włada samym sobą jest większy od tego, który 
zdobywa miasto. Panowanie nad sobą jest miarą moralnej natury człowieka i wskaźnikiem jego 
duchowego rozwoju. W starym porządku pościliście i modliliście się; jako nowe istoty, narodzone 
ponownie w duchu, nauczani jesteście wierzyć i weselić się. W królestwie Ojca staniecie się nowy-
mi istotami, stare rzeczy przeminą; spójrzcie, a ja wam ukażę, jak wszystkie rzeczy staną się nowe. 
I przez waszą miłość, jednego do drugiego, przekonacie świat, że przeszliście z niewoli do wolności, 
od śmierci do wiecznego życia. 

 Wielokrotnie, kiedy czyniliście zło, myśleliście zrzucić odpowiedzialność za swoje czyny 
na wpływ diabła, kiedy naprawdę zostaliście sprowadzeni z właściwej drogi przez wasze własne, 
naturalne skłonności. Czyż nie powiedział prorok Jeremiasz, dawno temu, że serce człowieka jest 
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zakłamane ponad wszystkie rzeczy i czasami rozpaczliwie nikczemne? Jak łatwo wam okłamywać 
samych siebie i skutkiem tego popaść w niemądre obawy, zanurzyć się w żądzach, zniewalających 
przyjemnościach, zawiści a nawet w mściwej nienawiści! 

Zbawienie przychodzi przez odrodzenie ducha a nie przez obłudne czyny w ciele. Jesteście 
usprawiedliwieni przez wiarę i pobratani przez łaskawość a nie przez strach i samozaparcie w cie-
le, aczkolwiek dzieci Ojca, które narodziły się z ducha, są wciąż i zawsze panami samych siebie 
i wszystkiego tego, co się odnosi do pragnień ciała. Kiedy wiecie, że jesteście zbawieni przez wiarę, 
naprawdę jesteście w prawdziwym pokoju z Bogiem. I przeznaczeniem wszystkich tych, którzy 
pójdą tą drogą niebiańskiego pokoju, jest uświęcona, wieczna służba, idących wciąż naprzód sy-
nów wiecznego Boga. Odtąd nie jest już obowiązkiem, ale raczej waszym wzniosłym przywilejem, 
oczyszczenie się z całego zła umysłu i ciała, kiedy pragniecie doskonałości w miłości Boga. 

Kiedy szli w góry, głowa Andrzeja przepełniona była problemami. Jan był niepomiernie zakło-
potany w swoim sercu. Jakub boleśnie zmartwiony w swojej duszy. Mateusz mocno był naciskany 
o fundusze, kiedy podróżowali wśród nie-Żydów. Piotr był mocno zdenerwowany i stał się ostatnio 
bardziej wybuchowy niż zazwyczaj. Judasz cierpiał na okresowy atak wrażliwości i samolubstwa. 
Szymon był niezwykle rozstrojony, kiedy próbował pojednać swój patriotyzm z miłością do brata 
człowieka. Filip był w coraz większej rozterce, widząc, w jaki sposób toczą się sprawy. Nataniel 
nie miał już takiego humoru, od czasu, gdy nawiązali kontakty z ludnością nieżydowską a Tomasz 
był w środku groźnego okresu depresji. Tylko bliźniacy byli normalni i nie niepokoili się. Wszyscy 
bardzo się martwili, jak współżyć pokojowo z uczniami Jana. 

Trzeciego dnia, kiedy zaczęli schodzić z góry, z powrotem do swego obozu, nastąpiła u nich 
wielka odmiana. Poczynili ważne odkrycie, że wiele ludzkich kłopotów w rzeczywistości nie ist-
nieje, że wiele dotkliwych problemów jest wytworem przesadnego strachu i wynikiem wzmożo-
nych obaw. Nauczyli się, że wszystkim takim kłopotom najlepiej daje się radę przez odwrócenie się 
od nich; odchodząc zostawili te problemy, aby rozwiązały się same. 

Po tym chwilowym odpoczynku nastąpił okres znacznej poprawy stosunków ze zwolennikami 
Jana. Wielu spośród Dwunastu naprawdę się cieszyło, dostrzegając zmianę stanu umysłu u każdego 
z nich i zauważyli również, że są wolni od nerwowej drażliwości, co spowodowały te trzy dni urlopu 
od rutynowych obowiązków życiowych. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że monotonia kontak-
tów międzyludzkich znacznie powiększy kłopoty i spotęguje trudności.

Apostołowie nigdy nie przestali być zgorszeni tym, że Jezus mógł rozmawiać z kobietą i to ko-
bietą o wątpliwym charakterze, nawet kobietą niemoralną. Bardzo trudno było Jezusowi nauczyć 
apostołów, że kobiety, również tak zwane niemoralne kobiety, mają dusze, które mogą zechcieć 
zobaczyć Boga jako ich Ojca, stając się w ten sposób córkami Boga i kandydatkami do wiecznego 
życia. Nawet w dziewiętnaście wieków później, wielu tak samo nie chce zrozumieć nauki Mistrza. 
Nawet religia chrześcijańska uporczywie opiera się na fakcie śmierci Chrystusa, zamiast na praw-
dzie o jego życiu. Świat bardziej powinien się interesować jego szczęśliwym i objawiającym Boga 
życiem, niż tragiczną i bolesną śmiercią.”

Jeśli któregoś z was, kto jest ojcem, syn jego poprosi niemądrze, czy będzie się wahał dać mu 
zgodnie z rodzicielską mądrością, czy raczej zgodnie ze źle wyrażoną prośbą syna? Jeśli dziecko 
chciałoby bochenek, czy dalibyście mu kamień, tylko dlatego, że niemądrze zapytał o niego? Jeśli 
wasz syn chce rybę, czy dalibyście mu węża wodnego, tylko dlatego, że przez przypadek wpadł 
do sieci z rybą i dziecko głupio zapyta o węża? Jeśli wy, istoty śmiertelne i ograniczone, wiecie jak 
odpowiedzieć na prośbę i dajecie dobre i właściwe dary waszym dzieciom, o ile bardziej wasz nie-
biański Ojciec powinien dawać ducha i wiele dodatkowych błogosławieństw tym, którzy go o to pro-
szą? Człowiek zawsze powinien się modlić i nie zniechęcać się. 

Pozwólcie, że opowiem historię o pewnym sędzi, który mieszkał w grzesznym mieście. Sędzia 
ten nie bał się ani Boga, ani też nie miał szacunku dla ludzi. Otóż, w mieście tym mieszkała też uboga 
wdowa, która wiele razy przychodziła do niesprawiedliwego sędziego i mówiła: «Obroń mnie przed 
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moim przeciwnikiem». Przez pewien czas nie chciał jej słuchać, ale potem rzekł sobie: «Aczkolwiek 
nie boję się Boga ani nie szanuję ludzi, przecież ta wdowa nie przestanie mnie niepokoić, dojdę jej 
prawa, żeby swoim nieustannym nachodzeniem nie zamęczyła mnie». Takie historie wam opowia-
dam, aby was zachęcić do wytrwania w modlitwie, a nie po to, aby oznajmić wam, że wasze modli-
twy mogą zmienić sprawiedliwość i prawość Ojca na wysokościach. Wasza wytrwałość, jakkolwiek 
nie pozyska wam wyróżnienia u Boga, zmieni jednak wasze ziemskie położenie i przysporzy wraż-
liwości waszej duszy na przyjmowanie ducha. 

Jednak, kiedy się modlicie, macie za mało wiary. Prawdziwa wiara przesunie góry materialnych 
trudności, które mogą przypadkiem leżeć na drodze rozwoju duszy i duchowego postępu”.

Gdy Jakub skończył, Jezus się odezwał: „Jeśli nadal chcecie takiej modlitwy, dam wam tą, której 
uczyłem moich braci i siostry w Nazarecie”. 

Ojcze nasz, który jesteś w niebie.  
Święć się imię twoje.  
Przyjdź królestwo twoje; bądź wola twoja.  
Na ziemi jako i w niebie.  
Daj nam dziś chleba naszego na jutro;  
Pokrzep nasze dusze wodą życia.  
I odpuść nam wszystkie nasze winy.  
Tak jak i my odpuściliśmy naszym winowajcom.  
Zbaw nas w obliczu pokusy, zachowaj nas od złego,  
I spraw, byśmy byli coraz bardziej doskonali, tak jak ty jesteś.

Z upływem czasu coraz lepiej rozumieli oni, dlaczego Jezus nie odwiedził Jana w więzieniu 
i dlaczego nie próbował go uwolnić. Nigdy jednak nie potrafili zrozumieć, dlaczego Jezus nie czyni 
cudów, dlaczego nie chce okazać widocznych znaków swojego boskiego autorytetu. Zanim przyszli 
do obozu na Gilboa, wierzyli w Jezusa przeważnie dzięki świadectwu Jana, ale wkrótce zaczęli wie-
rzyć także dzięki własnym kontaktom z Mistrzem i jego nauką.

Kiedy Jezus skończył nauczać ludzi, odezwał się do Dawida: „Ponieważ jesteście opóźnieni 
w pracy, bo mi pomagaliście, pozwólcie mi teraz popracować z wami. Popłyńmy na połów; skieruj-
cie się na tamtą głębinę i zarzućcie sieci”. Ale Szymon, jeden z pomocników Dawida, odpowiedział: 
„Mistrzu, to nie ma sensu. Trudziliśmy się całą noc i nic nie złowiliśmy; jednak na twoje słowo 
wypłyniemy i zarzucimy sieci”. I Szymon zgodził się wykonać polecenie Jezusa, ponieważ jego 
zwierzchnik, Dawid, dał mu znak. Kiedy udali się na wskazane przez Jezusa miejsce, zarzucili sieci 
i złowili tak dużo ryb, że obawiali się porwania sieci, dlatego też dali sygnał swoim towarzyszom, 
stojącym na brzegu, aby im przyszli z pomocą. Kiedy wypełnili rybami wszystkie trzy łodzie prawie 
do zanurzenia, Szymon upadł do kolan Jezusowi i powiedział: „Odejdź ode mnie Mistrzu, bo jestem 
człowiekiem grzesznym”. Szymon i wszyscy, którzy brali udział w tym zdarzeniu, byli zdumieni 
takim połowem ryb. Od tego dnia Dawid Zebedeusz, Szymon i ich pomocnicy porzucili sieci i poszli 
za Jezusem. Ale nie był to w żadnym sensie cudowny połów ryb. Jezus był uważnym obserwatorem 
przyrody; był doświadczonym rybakiem i wiedział jak zachowują się ryby w Morzu Galilejskim. 
W tym przypadku po prostu skierował ludzi do tego miejsca, gdzie zazwyczaj o tej porze dnia były 
ryby. Ale wyznawcy Jezusa zawsze uważali to za cud.

Nie powinniście się bać, że Bóg będzie karał cały naród za grzechy jednego; tak samo Ojciec 
w niebie nie będzie karał jednego swego wiernego dziecka za grzechy narodu, aczkolwiek poszcze-
gólny członek rodziny często musi ponosić materialne konsekwencje rodzinnych błędów i grupo-
wych wykroczeń. Czyż nie uświadomiliście sobie, że nadzieja na lepszy naród – czy lepszy świat 
– jest związana z rozwojem i oświeceniem jednostki”?

Apostołom bardzo pomogło to kazanie. Wszyscy z nich lepiej uświadomili sobie, że ewangelia 
królestwa jest posłaniem skierowanym do jednostki, nie do narodu.
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Właśnie wtedy, kiedy Jezus skończył, młodego człowieka stojącego wśród wiernych, którego 
bardzo poruszyły słowa Jezusa, chwycił ostry atak epileptyczny i zaczął głośno krzyczeć. Pod ko-
niec ataku, kiedy odzyskiwał przytomność, powiedział półprzytomny: „Cóż mamy z tobą zrobić, 
Jezusie z Nazaretu? Ty jesteś święty Boży; przyszedłeś nas wytracić?”. Jezus nakazał ludziom, aby 
byli cicho i biorąc za rękę młodego człowieka, powiedział: „Wyjdź z tego” – a on natychmiast się 
przebudził. 

Ten młody człowiek nie był opętany przez nieczystego ducha czy demona; miał zwykłą epilep-
sję. Ale uczono go, że jego nieszczęście spowodowane jest opętaniem przez złego ducha. Wierzył 
w to i zachowywał się odpowiednio we wszystkim, co myślał lub mówił w sprawie swej dolegliwo-
ści. Wszyscy ludzie wierzyli, że takie przypadki spowodowane są wyłącznie obecnością nieczystych 
duchów. Dlatego też uwierzyli, że Jezus wyrzucił demona z tego człowieka. Ale Jezus nie uzdrowił 
go wtedy z epilepsji. Dopiero później, tego samego dnia po zachodzie słońca, człowiek ten został 
naprawdę wyleczony. Długo po dniu Zesłania Ducha, Apostoł Jan, który ostatni opisywał czyny 
Jezusa, unikał wszelkich wzmianek o tak zwanym „wyrzucaniu diabłów” i zrobił to w świetle tego 
faktu, że wypadki opanowania przez demona nigdy się nie zdarzały po Zesłaniu Ducha. 

W wyniku tego banalnego zdarzenia, wieść o tym, że Jezus na zakończenie swojego popołudnio-
wego kazania w synagodze wyrzucił z człowieka demona i cudownie go uzdrowił, błyskawicznie 
rozeszła się po Kafarnaum. Szabat był właśnie tym czasem, który sprzyjał błyskawicznemu i sku-
tecznemu rozprzestrzenianiu się takich zaskakujących pogłosek. Wieść ta rozniosła się również 
po wszystkich mniejszych osadach wokół Kafarnaum i wielu ludzi w nią uwierzyło. 

W dużym domu Zebedeusza, gdzie Jezus i Dwunastu mieli swoją główną siedzibę, gotowanie 
i prace domowe przeważnie wykonywała żona Szymona Piotra i jej matka. Dom Piotra znajdował 
się w pobliżu domu Zebedeusza i Jezus wraz ze swymi przyjaciółmi zatrzymali się w nim po drodze 
z synagogi, ponieważ matka żony Szymona Piotra od kilku dni miała dreszcze i gorączkę. Otóż zda-
rzyło się, że w tym właśnie czasie, kiedy Jezus stał nad tą chorą kobietą, trzymając jej rękę, głaszcząc 
po czole i mówiąc słowa pociechy i otuchy, gorączka ją opuściła. Jezus nie miał nawet czasu wytłu-
maczyć swoim apostołom, że w synagodze nie zdarzył się żaden cud; a wydarzenie to pozostawało 
w ich głowach tak świeże i żywe, że przypominając sobie wodę i wino w Kanie, zrozumieli ten zbieg 
okoliczności jako następny cud i niektórzy z nich wybiegli roznosić wieści o tym po całym mieście. 

Amata, teściowa Piotra, miała gorączkę malaryczną. Tym razem nie została cudownie uzdrowio-
na przez Jezusa. Jej uzdrowienie nastąpiło w kilka godzin później, w związku z nadzwyczajnym zda-
rzeniem, które miało miejsce na frontowym dziedzińcu domu Zebedeusza już po zachodzie słońca. 

Wypadki takie są typowym przykładem pewnego nastawienia, kiedy szukające dziwowisk poko-
lenie i ludzie pragnący cudów z niezachwianą pewnością chwytają się takich zbiegów okoliczności, 
jako pretekstu do obwieszczenia, że Jezus dokonał kolejnego cudu.

Tuż po zachodzie słońca, kiedy Jezus i apostołowie wciąż jeszcze siedzieli przy kolacyjnym sto-
le, żona Piotra usłyszała jakieś głosy na frontowym dziedzińcu a podszedłszy do drzwi, zobaczyła 
zbierającą się sporą gromadę chorych ludzi, a drogą do Kafarnaum szedł tłum tych, którzy pragnęli 
uzdrowienia z rąk Jezusa. Ujrzawszy to wszystko, natychmiast powiedziała o tym swemu mężowi, 
który przekazał wiadomość Jezusowi. 

Kiedy Mistrz wyszedł przed frontowe drzwi domu Zebedeusza, jego oczom ukazał się widok 
całych rzesz ludzkich, dotkniętych chorobą i cierpiących. Patrzył na prawie tysiąc chorych i zbola-
łych istot ludzkich; przynajmniej w takiej ilości się przed nim zgromadzili. Nie wszyscy, którzy się 
tam znajdowali, byli chorzy; niektórzy przyszli razem z tymi, których kochali, aby się starać o ich 
wyleczenie. 

Widok tych dotkniętych nieszczęściem śmiertelników, mężczyzn, kobiet i dzieci, cierpiących 
w dużym stopniu z powodu błędów i wykroczeń jego zaufanych Synów z administracji wszech-
światowej, w szczególny sposób poruszył ludzkie serce Jezusa i rzucił wyzwanie niebiańskiemu 
miłosierdziu tego dobrotliwego Syna Stwórcy. Jednak Jezus dobrze wiedział, że nigdy nie stworzy 
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trwałego, duchowego ruchu, na fundamencie czysto materialnych cudów. To właśnie jego konse-
kwentne zasady postępowania nie pozwalały na ukazanie jego stwórczych prerogatyw. Od czasu 
Kany nic nadprzyrodzonego czy cudownego nie wiązało się z jego nauką; mimo to, ten cierpiący 
tłum poruszył jego życzliwe serce i dogłębnie przemówił do jego wyrozumiałości i uczuć. 

Głos sprzed frontu domu zawołał: „Mistrzu, przemów słowo, przywróć nasze zdrowie, wylecz 
nasze choroby i uratuj nasze dusze”. Jak tylko padły te słowa, niezmierzona świta serafinów, kon-
trolerów fizycznych, Nosicieli Życia i pośrednich, którzy jak zawsze towarzyszyli temu wcielonemu 
Stwórcy wszechświata, gotowa była działać z twórczą mocą, gdyby ich Władca dał znak. Był to je-
den z tych momentów ziemskiego życia Jezusa, kiedy Boska mądrość i ludzkie współczucie tak 
bardzo się złączyły w rozumowaniu Syna Człowieczego, że szukał on ucieczki w odwołaniu się 
do woli swego Ojca. 

Kiedy Piotr błagał, aby Mistrz usłyszał ludzkie wołanie o pomoc, Jezus, patrząc na cierpiący 
tłum, odpowiedział: „Przyszedłem na świat, żeby objawić Ojca i zaprowadzić jego królestwo. Do tej 
godziny w tym właśnie celu żyłem moim życiem. Jeśli zatem będzie wolą Tego, który mnie posłał 
i nie będzie to sprzeczne z moim poświęceniem się głoszeniu ewangelii królestwa nieba, chciałbym 
zobaczyć moje dzieci uzdrowione – i –” ale dalsze słowa Jezusa utonęły we wrzawie. 

Odpowiedzialność za decyzję w sprawie uzdrowienia Jezus przeniósł na postanowienie swego 
Ojca. Najwyraźniej wola Ojca nie sprzeciwiała się słowom Mistrza, które dopiero wyrzekł, ponie-
waż zgromadzenie niebiańskich osobowości, służących pod rozkazami Uosobionego Dostrajacza 
Myśli Jezusa, bardzo się ożywiło. Niezmierzony orszak istot zniżył się w sam środek wielobarwnego 
tłumu cierpiących śmiertelników i za chwilę 683 mężczyzn, kobiet i dzieci zostało uzdrowionych; 
zostali doskonale uzdrowieni ze wszystkich fizycznych chorób i innych materialnych dolegliwości. 
Czegoś takiego nie widziano na Ziemi nigdy dotąd ani też nigdy później. A dla tych z nas, którzy tam 
byli i oglądali ten stwórczy przypływ uzdrowienia, był to rzeczywiście przejmujący widok. 

Jednak ze wszystkich tych istot, które były zdumione tą nagłą i niespodziewaną, gwałtowną falą 
nadprzyrodzonego wyleczenia, najbardziej zaskoczony był Jezus. W tym czasie, kiedy jego ludzka 
uwaga i życzliwość skupiły się na rozciągającej się przed nim scenie cierpienia i nieszczęścia, nie 
zachował w swym ludzkim umyśle upominających go przestróg jego Uosobionego Dostrajacza, do-
tyczących niemożności ograniczania czynnika czasu wobec stwórczych prerogatyw Syna Stwórcy, 
w pewnych określonych warunkach i w pewnych okolicznościach. Jezus chciał widzieć tych cierpią-
cych śmiertelników w dobrym zdrowiu, jeśli wola jego Ojca nie byłaby temu przeciwna. Uosobiony 
Dostrajacz Jezusa natychmiast zarządził, że takie działanie stwórczej energii, w danym czasie, nie 
będzie sprzeczne z wolą Rajskiego Ojca i dzięki takiej decyzji – w świetle poprzednio wyrażonego 
przez Jezusa pragnienia uzdrowienia – stwórczy akt się dokonał. To, czego Syn Stwórcy pragnie 
i co jest zgodne z wolą jego Ojca – JEST. W całym późniejszym, ziemskim życiu Jezusa, nie było 
już takiego masowego, fizycznego uzdrowienia śmiertelników. 

Cudowne uzdrowienia, które co jakiś czas się zdarzały podczas ziemskiej misji Jezusa, nie były 
częścią jego planu głoszenia królestwa. Przypadkiem nieodłączne były temu, że na Ziemi przebywa-
ła Boska istota o nieomal nieograniczonych, stwórczych prerogatywach, posiadająca kombinację bez 
precedensu, Boskiego miłosierdzia i ludzkiej życzliwości. Jednak te tak zwane cuda przysporzyły 
Jezusowi sporo kłopotów, dlatego, że spowodowały reklamę wywołującą nieprzychylne nastawienie 
i przyniosły wiele niepotrzebnego rozgłosu.

Przez ponad cztery godziny Jezus próbował wytłumaczyć trzem apostołom, co się stało. Nauczał 
ich o tym, co się zdarzyło i wyjaśniał im niebezpieczeństwa, związane z takimi pokazami. Jezus wy-
znał im powód swojego oddalania się na modlitwę. Swoim osobistym współpracownikom starał się 
wyjaśnić rzeczywiste przyczyny, dlaczego królestwa Ojca nie można budować na czynieniu cudów 
i na cielesnym uzdrawianiu. Ale oni nie potrafili zrozumieć jego nauki. 

Tymczasem, wczesnym niedzielnym rankiem, kolejne tłumy cierpiących istot i wielu ciekaw-
skich, zaczęły się zbierać wokół domu Zebedeusza. Krzyczeli, że chcą zobaczyć Jezusa. Andrzej 
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i apostołowie byli tak skonfundowani, że kiedy Szymon Zelota przemawiał do zgromadzonych, 
Andrzej z kilkoma swymi towarzyszami poszli szukać Jezusa. Kiedy Andrzej odnalazł Jezusa w to-
warzystwie trzech apostołów, powiedział: „Mistrzu, dlaczego zostawiasz nas samych z tym mro-
wiem ludzi? Zobacz, wszyscy cię szukają; nigdy przedtem tak wielu nie pragnęło twojej nauki. 
Nawet teraz, z powodu twych cudów, dom otoczony jest tymi, którzy przybyli z bliska i daleka. 
Czy nie wrócisz z nami, aby im służyć”? 

Słysząc to, Jezus odpowiedział: „Andrzeju, czyż nie nauczałem ciebie i wszystkich innych, że moją 
misją na Ziemi jest objawienie Ojca a moim posłannictwem głoszenie królestwa nieba? Jak to jest, 
że chcesz abym odwrócił się od mojej pracy, dla zadowolenia ciekawskich i dla satysfakcji tych, którzy 
pragną znaków i cudów? Czyż nie przebywaliśmy pośród tych ludzi przez wszystkie te miesiące i czy 
tłoczyli się taką rzeszą, aby usłyszeć dobrą nowinę królestwa? Dlaczego teraz przychodzą zasypywać 
nas prośbami? Czy nie jest to raczej z powodu uzdrowienia ich fizycznych ciał, niż w wyniku dostrze-
żenia duchowej prawdy, dla zbawienia ich dusz? Kiedy ludzie zwracają na nas uwagę z powodu nad-
zwyczajnych pokazów, wielu z nich nie przychodzi szukać prawdy i zbawienia, ale raczej leczenia ich 
cielesnych chorób i możliwości uwolnienia się od swych materialnych trudności.

Przez cały ten czas byłem w Kafarnaum, zarówno w synagodze jak i na nabrzeżu, głosząc do-
brą nowinę królestwa dla wszystkich, którzy mieli uszy żeby słuchać i serca żeby przyjąć prawdę. 
Nie jest wolą mojego Ojca, abym wrócił z wami i troszczył się o tych ciekawskich i zajmował się 
służeniem ich sprawom cielesnym, aż do zaniedbania spraw duchowych. Wyświęciłem was, abyście 
głosili ewangelię i służyli chorym, ale ja nie mogę zajmować się uzdrawianiem, aż do zaniedbania 
mojej nauki. Nie, Andrzeju, nie wrócę z wami. Idź i powiedz ludziom, aby wierzyli w to, czego 
ich uczyliśmy i weselili się wolnością synów Bożych; i szykujmy się do odejścia do innych miast 
Galilei, gdzie droga jest już przygotowana do głoszenia kazań dobrej nowiny królestwa. Po to wła-
śnie przyszedłem od mojego Ojca. Idźcie więc i przygotujcie wszystko do naszego natychmiastowe-
go odejścia, podczas gdy ja zaczekam tutaj na wasz powrót”. 

Kiedy Jezus skończył, Andrzej i koledzy apostołowie pełni smutku poszli z powrotem do domu 
Zebedeusza, odprawili zgromadzoną rzeszę ludzi i tak jak im polecił Jezus, szybko przygotowali się 
do drogi.

1. Świadomy i długotrwały szacunek dla nikczemności w sercu człowieka stopniowo niszczy 
modlitewną łączność duszy ludzkiej z obwodami ducha, którymi człowiek komunikuje się ze swym 
Stwórcą. Oczywiście Bóg słyszy prośby swojego dziecka, ale kiedy ludzkie serce rozmyślnie i wy-
trwale żywi koncepcje nikczemności, następuje stopniowy zanik osobistej wspólnoty pomiędzy 
ziemskim dzieckiem a jego niebiańskim Ojcem. 

2. Modlitwa, która jest sprzeczna ze znanymi i ustanowionymi prawami Boga, jest obrzydli-
wością dla Rajskich Bóstw. Jeśli człowiek nie słucha Bogów, jak mówią do stworzonych prawami 
ducha, umysłu i materii, ten właśnie akt rozmyślnej i świadomej pogardy stworzonego odwraca uszy 
duchowych osobowości od słuchania osobistych próśb przedkładanych przez takich, nieszanują-
cych prawa i nieposłusznych śmiertelników. Jezus cytował swoim apostołom z proroka Zachariasza: 
„Lecz oni nie chcieli usłuchać, odwrócili się do mnie plecami i zatkali uszy, aby nie słyszeć. Serca 
ich stały się twarde jak diament – nie zwracali uwagi na Prawo i na słowa, które im posłałem przez 
mojego ducha do proroków; przeto na skutek ich złych myśli wielki gniew spadł na ich winne gło-
wy. Stało się tak, że wołali o miłosierdzie, ale nie było otwartego ucha, żeby ich słuchać”. I wtedy 
Jezus zacytował przysłowie mędrca, który powiedział: „Kto ucho odwraca, aby Boskiego prawa nie 
słyszeć, tego nawet modlitwa jest wstrętna”. 

3. Poprzez otwarcie ludzkiego końca kanału, łączącego Boga z człowiekiem, śmiertelnicy na-
tychmiast dostają nieustannie płynący strumień niebiańskiej opieki, przeznaczonej dla istot ze świa-
tów. Kiedy człowiek słyszy, jak duch Boży mówi w sercu ludzkim, nieodłączne takiemu przeży-
ciu jest to, że Bóg równocześnie słyszy modlitwę człowieka. Również przebaczanie grzechów 
funkcjonuje według tego samego, nieomylnego modelu. Ojciec w niebie wybaczył wam, zanim 
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jeszcze pomyśleliście, aby go o to prosić, ale takie przebaczenie nie jest ważne w waszym osobi-
stym doświadczeniu religijnym do tego czasu, aż wy przebaczycie waszym współbraciom ludziom. 
Przebaczenie Boże, jako fakt, nie jest uwarunkowane przez wasze przebaczanie współbraciom, ale 
w doświadczeniu jest ono tak właśnie uwarunkowane. I ten fakt synchronizacji Boskiego i ludzkiego 
przebaczania został uwzględniony i razem połączony w modlitwie, której Jezus nauczał apostołów. 

4. Istnieje zasadnicze prawo sprawiedliwości we wszechświecie, którego miłosierdzie nie może 
obejść. Altruistycznych glorii Raju nie mogą przyjąć całkowicie samolubne istoty z domen czasu 
i przestrzeni. Nawet nieograniczona miłość Boża nie może wymusić zbawienia, wiecznego życia, 
na jakiejkolwiek śmiertelnej istocie, która tego życia nie chce. Istnieje wielka szczodrość w obda-
rzaniu miłosierdziem ale istnieją również nakazy sprawiedliwości, których nawet miłość połączona 
z miłosierdziem nie może skutecznie anulować. Znowu Jezus przytoczył cytat z hebrajskiego Pisma 
Świętego: „Wołałem, ale wy nie słuchaliście; rękę podałem, ale nikt nie zważał. Gardziliście każdą 
mą radą, nie chcieliście moich upomnień i z powodu tej waszej, buntowniczej postawy, nieuniknione 
będzie, że wzywać mnie będziecie i nie dostaniecie odpowiedzi. Odrzuciwszy drogę życia, możecie 
usilnie mnie szukać w czasach waszego utrapienia, ale mnie nie znajdziecie”.

5. Ci, którzy otrzymają miłosierdzie, muszą okazać miłosierdzie; nie sądźcie abyście nie byli 
sądzeni. Bo takim duchem, jakim wy sądzicie innych i was sądzić będą. Miłosierdzie niezupełnie 
uchyla sprawiedliwość wszechświata. Na koniec okaże się prawdą: „Kto uszy zatyka na krzyk ubo-
giego, sam kiedyś będzie wołał o pomoc, ale nikt go nie usłyszy”. Szczerość każdej modlitwy daje 
tę gwarancję, że będzie ona słyszana; duchowa mądrość i wszechświatowa logiczność jakiejkol-
wiek prośby decyduje o czasie, sposobie i stopniu odpowiedzi. Mądry ojciec nie odpowie dosłownie 
na głupie modlitwy swoich nieświadomych i niedoświadczonych dzieci, aczkolwiek dzieci mogą 
mieć dużo przyjemności i prawdziwej duchowej satysfakcji z przedkładania tak absurdalnych próśb. 

6. Kiedy całkowicie poświęcicie się czynieniu woli Ojca w niebie, odpowiedź będzie przycho-
dzić na wszystkie wasze prośby, ponieważ wasze modlitwy będą w pełni zgodne z wolą Ojca, a wola 
Ojca zawsze objawia się w całym jego rozległym wszechświecie. To, czego prawdziwy syn pragnie, 
a nieskończony Ojciec chce, JEST. Taka modlitwa nie może pozostać bez odpowiedzi i żaden inny 
rodzaj prośby nie może dostać pełnej odpowiedzi.

9. „Przyszedłem od mojego Ojca; jeśli zatem kiedykolwiek macie wątpliwość, o co macie prosić 
Ojca, proście w moim imieniu a ja przedstawię waszą prośbę odpowiednio z waszymi, rzeczywi-
stymi potrzebami i pragnieniami i zgodnie z wolą mojego Ojca”. W waszych modlitwach strzeżcie 
się przed wielkim niebezpieczeństwem egocentryzmu. Unikajcie modlenia się zbytnio za samych 
siebie; módlcie się bardziej o duchowy postęp swoich braci. Unikajcie modlitw materialistycznych; 
módlcie się w duchu i o obfitość darów ducha. 

10. Kiedy modlicie się za chorych i cierpiących, nie oczekujcie tego, że wasze prośby zastąpią 
miłosierną i inteligentną opiekę, zaspokajającą potrzeby tych cierpiących. Módlcie się o powodzenie 
dla waszych rodzin, przyjaciół i kolegów, ale módlcie się zwłaszcza za tych, którzy was przeklinają 
i proście z miłością za tych, którzy was prześladują. „Ale ja wam nie powiem, kiedy należy się mo-
dlić. Tylko duch, który mieszka w was, może was pobudzić do wyrażenia tych próśb, które są peł-
nym wyrazem waszego wewnętrznego związku z duchem Ojca”. 

11. Wielu ucieka się do modlitwy tylko wtedy, kiedy są w tarapatach. Taki zwyczaj jest bezmyśl-
ny i zwodniczy. Prawda, dobrze, że się modlicie, kiedy coś was nęka, ale powinniście także pamię-
tać, aby rozmawiać z waszym Ojcem nawet wtedy, kiedy wszystko układa się dobrze dla waszej 
duszy. Niech wasze rzeczywiste prośby na zawsze zostaną tajemnicą. Niech nikt nie słyszy waszych 
osobistych próśb. Modlitwy dziękczynne są stosowne dla grup czcicieli, ale modlitwa duszy jest 
sprawą osobistą. Jest jedna forma modlitwy, która jest odpowiednia dla wszystkich dzieci Bożych 
i jest nią: „Mimo wszystko, niech się stanie twoja wola”. 

12. Wszyscy wierzący w tę ewangelię powinni szczerze się modlić o szerzenie się królestwa nie-
ba. Jezus, mówiąc o modlitwach z hebrajskiego Pisma Świętego, z najwyższym uznaniem wyrażał 
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się o prośbie psalmisty: „Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i ducha prawego odnów we mnie! 
Oczyść mnie z tajemnych błędów ustrzeż sługę swego od zuchwałych wykroczeń”. Jezus długo 
omawiał stosunek modlitwy do beztroskiej i obraźliwej przemowy, cytując: „Postaw, Panie straż 
moim ustom i wartę przy bramie warg moich”. „Ludzki język”, powiedział Jezus, „jest członkiem 
ciała, który niewielu potrafi poskromić, ale duch wewnętrzny może przekształcić ten nieposkromio-
ny język w życzliwy głos tolerancji i inspirującego posła miłosierdzia”. 

13. Jezus nauczał, że modlitwa o Boskie przewodnictwo na ziemskiej drodze życia jest następną 
co do ważności prośbą, po poznawaniu woli Ojca. W rzeczywistości jest to modlitwa o Boską mą-
drość. Jezus nigdy nie nauczał, że ludzką wiedzę i specjalne zdolności można nabyć za pomocą mo-
dlitwy. Nauczał jednak, że modlitwa jest czynnikiem poszerzającym zdolność przyjmowania obec-
ności Boskiego ducha. Kiedy Jezus nauczał swoich towarzyszy modlić się w duchu i w prawdzie, 
wytłumaczył, że odnosi się to do modlitwy szczerej i zgodnej ze czyjąś wiedzą, modlitwy serdecznej 
i inteligentnej, żarliwej i niezłomnej. 

14. Jezus ostrzegał swoich wyznawców, aby nie myśleli, że ich modlitwy będą przedkładane 
skuteczniej dzięki ozdobnym repetycjom, elokwentnej frazeologii, postom, pokucie czy ofiarom. 
Napominał jednak swoich wyznawców, aby traktowali modlitwę jako środek prowadzący, przez 
dziękczynienie, do prawdziwego czczenia. Jezus ubolewał, że tak mało ducha dziękczynienia zna-
leźć można było w modlitwach i czczeniu jego wyznawców. Cytował przy tej okazji Pismo: „Dobrze 
jest dziękować Panu i śpiewać imieniu twemu, o Najwyższy, każdego rana głosić jego miłosierną 
łaskawość a jego wierność każdej nocy, bo Bóg rozradował mnie czynami swymi. W każdym poło-
żeniu dziękować będę, taka jest bowiem wola Boga”. 

15. Potem Jezus powiedział: „Nie troszczcie się nieustannie i zbytnio o wasze powszednie potrze-
by. Nie obawiajcie się problemów waszej ziemskiej egzystencji, ale we wszystkich tych sprawach, po-
przez modlitwę i prośbę, w duchu szczerego dziękczynienia, pozwólcie wyłożyć wasze potrzeby Ojcu, 
który jest w niebie”. Potem zacytował z Pisma: „Wysławiać będę pieśnią imię Boże i dziękczynieniem 
będę je wielbił. A będzie to milsze Panu niż ofiara z wołu, niż byczek z rogami i racicami”.

16. Jezus nauczał swoich zwolenników, że kiedy już przedstawiali swoje modlitwy Ojcu, powin-
ni jeszcze przez jakiś czas pozostać w milczącej chłonności umysłu, aby zamieszkującemu ich du-
chowi dać lepszą sposobność przemówienia do słuchającej go duszy. Duch Ojca najlepiej przemawia 
do człowieka wtedy, kiedy umysł ludzki przyjmuje postawę prawdziwego czczenia. Czcimy Boga 
dzięki pomocy zamieszkującego nas ducha Ojca i dzięki oświeceniu ludzkiego umysłu, w wyniku 
działania służby prawdy. Czczenie, jak nauczał Jezus, upodabnia nas samych coraz bardziej do tej 
istoty, którą czcimy. Czczenie jest przeżyciem przekształcającym, za pomocą którego skończony 
stopniowo zbliża się do Nieskończonego i ostatecznie dostępuje jego obecności. 

Chociaż nie możecie dostrzec Boskiego ducha, jak działa w waszych umysłach, istnieje prak-
tyczna metoda odkrycia, w jakim stopniu przekazaliście kontrolę nad mocami waszej duszy naucza-
niu i kierownictwu zamieszkującego was ducha niebiańskiego Ojca, a jest nią stopień waszej miłości 
do współbraci ludzi. Duch Ojca ma udział w miłości Ojca i kiedy panuje nad ludźmi, niezawodnie 
prowadzi ich w kierunku Boskiej czci i przepełnionego miłością szacunku dla współbraci. Od razu 
uwierzyliście, że jesteście synami Boga, ponieważ moja nauka lepiej wam uświadomiła wewnętrzne 
przewodnictwo zamieszkującej was obecności naszego Ojca; ale wkrótce Duch Prawdy będzie wy-
lany na wszystkich w ciele i będzie żył pośród wszystkich ludzi i będzie nauczał wszystkich ludzi, 
tak jak ja teraz żyję pośród was i mówię wam te słowa prawdy. I ten Duch Prawdy, przemawiający 
do duchowych fundamentów waszych dusz, pomoże wam rozpoznać, że jesteście synami Boga. 
Będzie niezawodnie świadczył, wraz waszym duchem, zamieszkującą was obecnością Ojca, który 
zamieszka wtedy wszystkich ludzi tak jak teraz mieszka w niektórych i będzie wam mówił, że na-
prawdę jesteście synami Boga”.

Kiedy się zbliżał do nędznej rudery, pewien cierpiący, trędowaty, słysząc o jego sławie uzdrowi-
ciela ośmielił się go zaczepić, kiedy Jezus mijał jego drzwi i klękając przed nim, powiedział: „Panie, 
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jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Słyszałem posłanie twoich nauczycieli i chciałbym wejść do kró-
lestwa, gdybym był oczyszczony”. Trędowaty mówił do niego w ten sposób, ponieważ u Żydów 
zabroniono trędowatym nawet chodzić do synagogi, czy skądinąd angażować się w publiczne prak-
tyki religijne. Człowiek ten rzeczywiście wierzył, że nie może zostać przyjęty do nadchodzącego 
królestwa, jeśli nie znajdzie sposobu wyleczenia swego trądu. A kiedy Jezus ujrzał jego cierpienie 
i usłyszał jego słowa, kurczowo trzymające się wiary, dotknęło to jego ludzkiego serca i poruszyło 
współczuciem jego Boski umysł. Człowiek ten upadł na twarz i modlił się, gdy Jezus przypatrywał 
się jemu. Potem Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: „Chcę – bądź oczyszczony”. I natychmiast 
człowiek ten został uzdrowiony; już nie był dotknięty trądem. 

Kiedy Jezus postawił na nogi tego człowieka, nakazał mu: „Słuchaj, nikomu nie mów o uzdrowie-
niu, ale raczej cicho załatwiaj swoje sprawy, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, jaką nakazał Mojżesz 
na świadectwo twego oczyszczenia”. Ale człowiek ten nie zrobił tego, co mu Jezus kazał. Zaczął na-
tomiast rozgłaszać na wszystkie strony, na całą miejscowość, że Jezus wyleczył go z trądu a ponieważ 
znano go w całym miasteczku, ludzie wyraźnie widzieli, że jest oczyszczony z choroby. Nie poszedł 
do kapłanów, tak jak mu kazał Jezus. Gdy się rozeszła wieść o tym uzdrowieniu, Mistrz znalazł się 
w takim tłumie chorych, że był zmuszony wstać następnego dnia wcześniej i opuścić miasteczko. 

Większość apostołów była tego zdania, że brak sukcesu w miastach tak niedawno przez nich 
odwiedzonych spowodowany był naleganiem Jezusa, aby podczas nauczania i kaznodziejstwa nie 
wspominali o nim jako o uzdrowicielu. Jak bardzo chcieli, żeby uzdrowił następnego trędowatego 
czy w jakiś inny sposób objawił swoją moc, aby przyciągnąć ludzką uwagę! Ale Mistrz pozostawał 
niewzruszony wobec ich gorliwych nalegań. 

Ci ludzie wierzyli w znaki, było to żądne cudów pokolenie. W tym okresie ludzie w central-
nej i południowej Galilei oczekiwali cudów, gdy dotyczyło to Jezusa i jego służby indywidualnej. 
Dziesiątki, setki uczciwych ludzi, cierpiących na zwykły rozstrój nerwowy oraz dotkniętych zabu-
rzeniami emocjonalnymi, przyszło przed oblicze Jezusa a potem wróciło do domu, do przyjaciół, 
głosząc, że Jezus ich wyleczył. Takie przypadki mentalnego wyleczenia ci nieświadomi i naiwni 
ludzie traktowali jak wyleczenie cielesne, cudowne uzdrowienie. 

Kiedy Jezus wychodził z Kany, idąc do Nain, szła za nim wielka rzesza wierzących i wielu 
ciekawskich. Przyciągały ich widzialne cuda i dziwy i niedane im było się rozczarować. Gdy Jezus 
i apostołowie zbliżali się do bramy miejskiej, spotkali kondukt pogrzebowy, idący na pobliski cmen-
tarz, niosący jedynego syna owdowiałej matki z Nain. Kobieta ta była bardzo szanowana i połowa 
mieszkańców miasteczka szła za żałobnikami, niosącymi na marach tego, rzekomo zmarłego chłop-
ca. Kiedy kondukt żałobny zbliżył się do Jezusa i jego wyznawców, wdowa i jej przyjaciele rozpo-
znali Mistrza i błagali go, aby przywrócił synowi życie. Ich pragnienie cudów dochodziło do takich 
poziomów, że myśleli, iż Jezus może wyleczyć każdą ludzką chorobę i dlaczego taki uzdrowiciel nie 
mógłby również wskrzesić zmarłego? Gdy Jezus był w ten sposób nagabywany, podszedł i podno-
sząc pokrycie mar przebadał chłopca. Zauważył, że młody człowiek naprawdę nie umarł i uświado-
mił sobie, jakiej tragedii mogła zapobiec jego obecność; więc zwracając się do matki, powiedział: 
„Nie płacz. Twój syn nie umarł, on śpi. Będzie ci przywrócony”. A potem, biorąc za rękę młodego 
człowieka, powiedział: „Obudź się i wstań”. I młodzieniec, który rzekomo był martwy, zaraz usiadł 
i zaczął mówić a Jezus odesłał wszystkich z powrotem do ich domów. 

Jezus próbował uspokoić tłum i daremnie starał się tłumaczyć, że młodzieniec naprawdę nie 
umarł, że on go nie wskrzesił, ale to było bezcelowe. Tłum, który szedł za nim i całe miasteczko 
Nain, opanowani zostali najwyższym stopniem emocjonalnego szaleństwa. Wielu zdjął strach, innych 
panika, podczas gdy jeszcze inni upadli, żeby się modlić i opłakiwać swe grzechy. I dopiero długo 
po zmierzchu tę rozwrzeszczaną rzeszę udało się odprawić. I oczywiście nie zważając na oświadczenie 
Jezusa, że chłopiec nie umarł, wszyscy się upierali, że dokonał się cud, że to zmarły zmartwychwstał. 
Aczkolwiek Jezus mówił im, że chłopiec po prostu głęboko spał, wytłumaczyli sobie, że zazwyczaj tak 
mówi i zwrócili uwagę na to, że zawsze z wielką skromnością stara się ukryć swoje cuda.”
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To tylko kilka fragmentów z Księgi Urantii zacytowanych w tym celu, aby ukazać istotną róż-
nicę w postaci i w sposobie nauczania Prawdziwego Jezusa. Prawdziwy Jezus urodził się 21 sierp-
nia 7 r. p.n.e., w Betlejem galilejskim, czyli w innym czasie i w innym miejscu niż jest to opisane 
w Biblii. Miał matkę i ziemskiego ojca oraz siedmioro rodzeństwa. Nie dokonywał cudów i uzdro-
wień. Nie podawał się za Mesjasza. Nie pochodził z domu Dawida. W zasadzie nie był nawet 
Żydem. Nie przybył na naszą planetę, aby nas zbawiać, nie był barankiem bożym i nie umarł, jako 
ofiara za nasze grzechy. Nie jest zadośćuczynieniem za wrodzoną moralną winę gatunku ludzkie-
go. Ludzkość nie ma takiej winy przed Bogiem. Jezus życzył sobie, aby wyznawcy nie posiadali 
niczego materialnego po Nim, aby nie było żadnych zabobonnych relikwii. Więc całun turyński nie 
odzwierciedla wizerunku Prawdziwego Jezusa. W czasie śmierci Prawdziwego Jezusa narastająca 
ciemność była spowodowana burzą piaskową – a nie zaćmieniem słońca. Nie było w tym czasie 
trzęsienia ziemi. Został ukrzyżowany 7 kwietnia 30 r. n.e. Żył na naszej planecie 36 i pół roku. 

Światopogląd oparty na biblijnych i watykańskich kłamstwach doprowadził katolicką Polskę 
na skraj przepaści. Znawcy twierdzą, że Polski już nie ma, że istniejemy tylko teoretycznie. Nie 
po raz pierwszy Polski nie ma, lecz nie jest to dowodem na to, że Polski nie będzie w przyszłości. 
Gdy według założeń iluminatów, katolicy w wyniku upadku Watykanu i katolicyzmu nie będą 
mieli kogo adorować, mamy już alternatywę. Alternatywą jest Prawdziwy Jezus, który gdy już zo-
stanie Intronizowanym Królem Całej Wielkiej Polski znajdzie sposób na odzyskanie wszystkiego, 
co nasze.

Jeśli doszłoby do sytuacji, w której, Siły Ciemności w przedśmiertnych drgawkach i aktach roz-
paczy wywołają sztuczną pandemię i będą nam chciały wszczepić śmiertelne wirusy, to w pierw-
szej kolejności, na oczach wszystkich będą musieli zaszczepić się ci, którzy będą usiłowali nas 
szczepić. Domagajmy się, żeby w pierwszej kolejności zaszczepiła się elita i wszyscy urzędnicy 
„naszego” rządu. Rząd, który podpisze, lub uchwali przymusowe szczepienia musi zaszczepić się 
w pierwszej kolejności.

Przyjmując inny scenariusz zdarzeń Siły Ciemności, nie zrealizowały do grudnia 2012 r. osa-
dzenia antychrysta na tronie, gdy skończyła się epoka Swaroga, znamienna tym, że do końca 2012 r. 
Siły Ciemności i ci, którzy im wiernie służyli, gdzie stąpnęli tam było ich terytorium. Teraz jest już 
odwrotnie. Gdzie Siły i Istoty Światła stąpną i ci, którzy im wiernie służą, tam jest ich terytorium. 
Wszyscy tak nadgorliwie wysługujący się Siłom Ciemności mogą skończyć w najlepszym wypad-
ku w więzieniu, tak jak Benedykt 16. Albo tak jak powiedział Profesor Siergiej Sall, zostaną wy-
mordowani w pierwszej kolejności przez swych Panów, którzy nimi gardzą i pozbywali się ich wie-
lokrotnie także w Polsce w niemieckich krematoriach. Ich pierwszym krematorium była Świątynia 
w Jerozolimie, którą palili i burzyli Rzymianie w 70 r. n.e. Na ofiarę całopalną ich Książę zażyczył 
sobie ich około 1 miliona. Drugie tyle zostało zabitych, a reszta poszła do niewoli. I jeszcze się 
niczego nie nauczyli, znowu chcą zadowolić swego księcia. Dokładny opis Zburzenia Jerozolimy 
opisany jest przez Flawiusza w Internecie. Flawiusz pisze, że Babilończycy i Rzymianie zburzyli 
obie Świątynie w tych samych dniach - 15 sierpnia. 

To, dlatego wychodzą teraz na jaw przekręty „naszych polityków i parlamentarzystów”, a zdraj-
cy ewakuują się do Brukseli. Już tak skwapliwie nie broni się zdrajców Narodu Polskiego. Dlatego 
jestem pewna, że naszym prezydentem będzie Prawdziwy Polak, który zmieni prawo, a Prawdziwy 
Jezus zostanie naszym Królem. Tylko Pan Korwin Mikke, gdy zaproponował swą kandydaturę 
na prezydenta wypowiedział słowa: „Tak mi dopomóż Bóg” – niech więc tak się stanie. 

Dlatego właśnie teraz, i to jak najszybciej, Prawdziwi Polacy, rozproszeni na całym świecie, po-
winni zwracać się w myślach i w mowie do Prawdziwego Jezusa, uznając Go Królem Całej Wielkiej 
Polski. Powinno się o tym mówić i żądać, aby nowe władze i nowy prezydent uznały naszego 
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Prawdziwego Jezusa naszym Królem. Nie może nim zostać chory umysłowo Cezarion – Horus, 
syn Kleopatry. Na kościół nie liczę, bo oni już niedługo upadną tak jak Watykan. Kościół, dlatego 
tak wzbrania się przed Intronizacją Prawdziwego Jezusa na króla Całej Wielkiej Polski, bo oni 
w Watykanie w swych satanistycznych obrzędach już dokonali Intronizacji Cezariona. Oni nie 
mogą zamienić Cezariona na Prawdziwego Jezusa. Nasz Jezus, jeśli by się miał ponownie pojawić 
wśród nas, moim zdaniem może nosić na piersiach trzy współśrodkowe okręgi, tak jak Machiventa 
Melchizedek, gdy zmaterializował się na naszej planecie. Jak to miałoby się stać, że Polska będzie 
znowu potęgą? Z Bożą pomocą wszystko jest możliwe. III wojna, jeśli będzie, może odbyć się poza 
terytorium naszego dawnego Imperium. 

Za PRL w Warszawie w latach 60 tych w sklepie Chinka w Alejach Jerozolimskich można 
było kupić chińskie termosy z naniesioną przyszłą mapą. Na tej mapie w Europie i Azji były trzy 
państwa: Chiny do Uralu. Od Uralu do Francji była Polska i dalej Francja. Wtedy nie wiedziałam, 
dlaczego akurat taki podział. Teraz już wiem. Taką mapę można znaleźć w Internecie. Nie tylko 
niektórzy Polacy, ale także Chińczycy, wiedzą jak świat będzie wyglądał, a od nich dużo zależy. 
Nie bójmy się tego, że wmawiają nam jakobyśmy byli strefą buforową między Rosją, a Zachodem 
– to Rosja jest strefą buforową pomiędzy Polską, a Chinami. 

Naszym nowym prezydentem w żadnym wypadku nie może być potomek komunistów z ple-
bejskim nazwiskiem. Nasz nowy prezydent musi wykazać się znajomością prawdziwych dziejów 
Polski, nie z Tory, tylko z kronik naszych kronikarzy. 

Gdy w Ameryce dyktowana i spisywana była księga Urantii w latach 30 tych XX wieku, tery-
torium Polski było bardzo małe. Reszta naszego Imperium i Cesarstwa Lechitów była jeszcze pod 
zaborami. Dlatego Polska nie jest wymieniana. Są tylko wzmianki o terenach, gdzie znajduje się 
obecnie Rosja (tak jakby wcześniej było tam jakieś inne państwo), a przecież Polska Sarmacka 
dawniej dochodziła do Uralu. Dawna Polska to Imperium, Cesarstwo, Lechistan. Nie wierzmy tak-
że w brednie, że Bóg, który jest naszym Ojcem zniszczy całą ziemię i nastanie koniec świata. 
To są wymysły tych, którzy niszczą ziemię i chcą wymordować 95% naszej populacji, a w pierw-
szej kolejności białą rasę, bo Synowie Boga są białą rasą. III wojna światowa nie będzie wywołana 
ani przez Boga, ani przez naszego Prawdziwego Jezusa. Ochronę w tej wojnie, jeśli do niej dojdzie, 
dostaną tylko te narody, które zanim ona wybuchnie zwrócą się do Boga o ochronę. Gdy zaczną 
modlić się dopiero w trakcie zarazy lub wybuchów atomowych, będzie już za późno. Ci, którzy 
mają takie plany wyniszczenia ludzkości, są osobnikami niedorozwiniętymi umysłowo i w dodatku 
na tyle bezczelnymi, że chcą, aby ludzie nie dowiedzieli się, kto tak naprawdę za tym stoi. Ani Pan 
Bóg ani Prawdziwy Jezus nie są takimi bandytami, jak oni. Nas Synów i Córki Boga to mogą usi-
łować straszyć. Ale skoro już wiemy, kim byliśmy i wiemy, kim jesteśmy, mogą nie mieć już takiej 
śmiałości. Ich pozorna siła polega na tym, że myślą, że już nas zastraszyli. 

Książę Ciemności, który podjudza do takich występków swych wiernych służących będąc sam 
chorym na umyśle, przekazuje tę chorobę umysłową na swój wierny lud. Nie chcę wymieniać go 
z imienia, żeby nie zaśmiecać kart tej książki. I tak wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Upadł tak ni-
sko, że można już śmiało mówić o jego chorobie umysłowej. Profesor Siergiej Sall twierdzi, że ten 
ich Książę wytępi ich, gdy wykonają swą pracę, jako niewygodnych świadków.

Ja natomiast nawołuję Polaków będących na uchodźctwie, i ich potomstwo, aby wracali 
do Polski, póki mają taką możliwość, w obawie przed czipami, które w Ameryce będą obowiązko-
we, jeśli Bóg i Prawdziwy Jezus tych czipów wcześniej nie zniszczą. Żaden Prawdziwy Polak, Syn 
Boga nie powinien pozwolić na wszczepienie sobie czipu. Czip na prawej ręce lub na czole jest zna-
mieniem zwierzęcia. To znaczy, jeśli pozwolisz na wszczepienie sobie czipu, będziesz znamien-
ny tym, że będziesz zwierzęciem. Powiem to jeszcze dosadniej. Jeśli pozwolisz wszczepić sobie 
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znak z nr bydlęcia, zostaniesz potraktowany jak ponumerowane bydlę w „Folwarku Zwierzęcym” 
i „Rok 1984”. Ten, kto będzie go miał i tak nie przeżyje, tylko skończy w amerykańskim kremato-
rium w obozie Fema. Kiedy tylko zaczną czipować ludzi, będzie to już ostatni moment na ucieczkę 
do Polski. W organizmach około 85% ludzi w Ameryce znajduje się specjalne urządzenie wielkości 
ziarnka piasku, którego zadaniem będzie na sygnał radiowy uwolnić wirusy, powodujące objawy 
podobne do grypy i śmierć po 12 dniach. Takie urządzenia znajdują się w wodzie i w pożywieniu. 
Jeśli Polacy, szczególnie ci z uchodźctwa zdążą wrócić do Polski przed uruchomieniem tych urzą-
dzeń, to przeżyją. Ten sygnał do Polski może nie dotrzeć. W Polsce niedługo dojdzie do takich 
przemian, że Bóg i Prawdziwy Jezus nie pozwoli na to, aby Synów i Córki Boga traktowano jak 
bydło. Wygnamy z Bożą pomocą wszystkich zdrajców. 

I na zakończenie tak od siebie dodam, po co ja te książki piszę. Bo ja chcę być wreszcie wpusz-
czona do raju, tak jak ten kierowca autobusu. 

Ksiądz i kierowca autobusu zmarli w tym samym czasie. Gdy obaj pukali do bram nieba, wyszedł 
św. Piotr i pozwolił wejść tylko kierowcy. Zaskoczony ksiądz usiłował przekonać św. Piotra, że zaszła 
pomyłka, że to przecież on jest księdzem i to on powinien zostać wpuszczony. Św. Piotr odpowiedział. 
Nie ma żadnej pomyłki. Dlaczego? Dlatego, że jak ty miałeś kazanie to wszyscy spali, a jak on pro-
wadził autobus to wszyscy się modlili. 

A przy okazji, żeby nikt mi nigdy nie mówił: „miałeś chamie złoty róg.”
Jeśli poważnie podejdziemy do tego, co jest napisane w tej książce, to już niebawem na pytanie 

– z kim graniczy Polska? – będziemy odpowiadali. Z kim chce.



To książka dla odważnych. Odważnych, którzy wierzą w Boga 
i chcą uznawać Prawdziwego Jezusa. Książka, którą jeśli będziesz 
w stanie przeczytać do końca, zmieni twój światopogląd na wiele 
spraw o 180 stopni. Zalecam przed przystąpieniem do jej czytania 
zaopatrzyć się w kilka buteleczek nerwosolu lub innych lekarstw 
na uspokojenie i zażywanie w zależności od stopnia wzburze-
nia umysłu. Im większe zaangażowanie w sprawy religijne tym 
więcej buteleczek, bo lektura tej książki to terapia szokowa lub 
wstrząsowa. Z tego powodu nie udostępniam jej do czytania 
za darmo. Przed dokonaniem wpłaty należy zwrócić się do mnie 
z pytaniem, czy książka będzie wysłana. Nie będzie się już tym 
samym człowiekiem po jej przeczytaniu. Odradzam zakup książ-
ki ateistom i sceptykom racjonalistom.

Zabraniam udostępniania treści i rozsyłania książki in-
nym osobom . Zabraniam wyjmowania z kontekstu po kilka 
zdań i umieszczania ich na forach .

Nie jest to książka ogólnie dostępna .
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