Jeśli chcesz otrzymać pierwszą edycję mojej książki w języku polskim
wyślij do mnie email na adres fakty777@hotmail.com.
Wydanie książki w języku polskim uzależnione będzie od ilości osób
zainteresowanych nabycia jej. Jak wiemy koszty wydania i wydrukowania
książek jest znaczny, co w efekcie nadszarpnie mój budżet finansowy. W
krajach zachodnich znajdą się osoby, które zechcą sponsorować moją
książkę w różnych językach. Stwierdziłem, że w Polsce jest bardzo małe
zainteresowanie prawdziwym przesłaniem Jezusa. Być może wynika to z
nieakceptowania informacji, jakie przekazuję na portalach internetowych.
Nikt nie zdaje sobie sprawy, że życie jest krótkie i zwycięstwo zła
przychodzi w bardzo krótkim czasie! Obecnie świat jest zalewany
kosmicznymi kłamstwami, o których nikt z żywych ludzi nie dał żadnego
konkretnego świadectwa. Jedynie Jezus przez swoje przesłania w odkrytych
kodach biblijnych w pełni ukazał prawdę o Królestwie Bożym.
Zwolennicy fantastyki naukowej, aby nie przegapić swojej szansy,
przesłanie Jezusa mogą przyjąć w stylu kosmicznych wydarzeń! Wystarczy
uważnie przyjrzeć się zawartym kodom w Nowym Testamencie by odkryć,
że był to prawdziwy majstersztyk. Prawdziwy cud wykonany w tamtejszych
czasach, aby obecnie logicznie te wydarzenia zrozumieć. Przez kody
biblijne w Nowym Testamencie można w pełni zrozumieć sens misji Jezusa.
Dzięki temu została objawiona nam prawda. Najważniejszym objawieniem
jest, że nie można przyjąć Biblii ani żadnych ksiąg religijnych, jako
absolutnego przekazu od Boga. Czytając Biblię lub jakąś pseudo świętą
księgę jak to się mówi ciurkiem, możemy nabawić się poważnej choroby
psychicznej związanej z fanatyzmem. W Biblii są zakodowane prawdziwe
informacje, które trzeba odszyfrować! Teraz podsumujmy wszystko, co
nam powiedzą biblijne kody:
(1) Kody biblijne zdemaskowały Mojżesza, jako diabła, syna zatracenia,
największego wroga Boga Ojca Stworzyciela i Jego Pierworodnego Syna
Jezusa. W dalszej części książki przez biblijne kody udowodnię niesamowite
informacje.
(2) Zdemaskowały fałszywe religie, kościoły i sekty, które uczą
mojżeszowych kłamstw opisanych w żydowskich pismach.
(3) Zdemaskowały fałszywą madonnę, która zakwasiła, a wręcz zatruła
przekaz Jezusa w kościołach jak katolicki, prawosławny i w innych

podobnych.
(4) Zdemaskowały odłamy kościoła katolickiego, które stały się sektami i
zaczęły intensywnie wdrażać fałszywe nauki mojżeszowe do swoich
programów zwodząc nieświadomych ludzi.
(5) Zdemaskowały plan diabelskiego Mojżesza, który chce się podszyć pod
jakąś wygloryfikowaną biblijną żydowską postać, a nawet samego Jezusa.
W ten sposób chce stać się fałszywym bogiem i zwieść cały świat pod swoje
diabelskie panowanie.
(6) Zdemaskowany został plan przejęcia majątku materialnego całego
świata przez pomioty mojżeszowe, którzy mienią się Żydami, a nimi nie są.
(7) Ukazany został przez kody biblijny system Królestwa Bożego, w którym
panuje jedność pokojowych zamiarów. Podejmowane są tam słuszne
decyzje, aby bezkonfliktowo działo się w całym wszechświecie.
(8) Kody odszyfrowały przekaz Jezusa gdzie objawiono, że wszyscy
mieszkańcy Królestwa Bożego są w Jednym Imieniu i wyglądają zupełnie
podobnie.
(9) Kody Nowego Testamentu objawiły, że mieszkańcy Królestwa Bożego to
Synowie Boży zrodzeni z Boga Ojca Stworzyciela żyjący w takich samych
Ciałach, w jakim jest nasz Bóg Ojciec Stworzyciel.
(10) Biblijne kody ukazały prawdę o wyrzuconych z Królestwa Bożego na
Ziemię synach Bożych i ich przywódcy Lucyferze, byłego naczelnego
dyrektora i dyrygenta filharmonii niebiańskiej, który objawił się światu w
postaci Mojżesza.
(11) Biblijne Kody wyjaśniły, dlaczego na Ziemi jest taki bałagan i zło.
Stworzyli je wyrzuceni zwyrodniali synowie Boży, którzy nawet odsunęli się
z pod zwierzchnictwa swego zwyrodniałego brata Lucyfera. Synowie
zatracenia ciągle walczą między sobą o władzę wciągając w tragiczne
konflikty nieświadomych ludzi.
(12) Przez kody biblijne ukażę, że istnieje życie po życiu. Stworzy nam to
nieświadomie wypracowaną przez nas przyszłość. Ona wytyczy nam
historię ponownego urodzenia się w nieznanym nam miejscu w którym
zaznamy dobra lub tragicznego zła.

(13) Kody biblijne odkryją szokującą prawdę, że rodzimy się i żyjemy w
bestii. Z biegiem czasu pod wpływem złej energii zmusza ona niektórych, by
stali się alkoholikami, zboczeńcami, narkomanami lub ogarnięci różnymi
złymi namiętnościami. W końcu wykończy nas nie dając nadziej na lepsze
przeznaczenie.
(14) Kody biblijne ukażą, że gdyby nawet ciało jako bestia w której żyjemy
stworzyło nam przyjemne i dostatnie życie to i tak w końcu nas zabije.
Bestia jest nieobliczalna przyczyni się do oskarżenia nas aby wydać wyrok i
skazać nas na następne życie pełne cierpień, tragedii, ubóstwa i upokorzeń.
(15) Przez kody biblijne wzbudzę Twoją wyobraźnię jaki był początek
fatalnych wydarzeń na Ziemi, które w obecnych czasach zniewalają
ludzkość tworząc zamęt, wojny i różne tragedie.
(16) Przez kody biblijne zrozumiesz jaki system panuje na świecie.
Współdziałające dobro i zło tworzy schematy działań politycznych w
różnych narodach. W ten sposób jedni panują nad drugimi, a ci upokorzeni
harują niewolniczo na swych pogromców.
(17) Przez kody biblijne ukaże wiele ciekawych rzeczy. Wyjaśnię początek
życia we wszechświecie, w którym wszystko łącznie z planetami było żywe,
gdyż w takiej formie stworzył je Stwórca. Nawet wszelkie urządzenia
służące w Królestwie Bożym były żywe. Jako nieśmiertelne z biegiem czasu
udoskonalały się stając się mądrzejsze. Przykładem możemy być sami, gdyż
naszej świadomości nie zastąpił do tej pory żaden komputer. Kto wie może
w Królestwie Bożym ciągle wszystko jest żywe i wieczne?
(18) Ukażę przez biblijne kody jak przyszła na Wszechświat śmierć i
wszelkie zło. Planety umierały, przyszła następna era, a z nią nowa
twórczość naszego Stwórcy. Wyłoniła się nauka, a w niej fizyka, chemia,
astronomia, matematyka i wiele innych dziedzin. Skamieniałe planety i ich
minerały naukowo przekształcały się ukazując się w nowych formach życia.
Zaistniał człowiek i inne stworzenia ograniczone długością życia. Obecnie
dzięki naszemu Stwórcy odkrywamy przez naukę to co już przed
miliardami lat było odkryte. W ten sposób ludzkości żyje się coraz lepiej.
(19) Przez biblijne kody Nowego Testamentu wytłumaczę Polakom dlaczego
naród polski jest w ciągłej bezrozumnej walce. Udowodnię Polakom, że jest
nad ich narodem przekleństwo z powodu, że stali się drugą bestią na

usługach pierwszej watykańskiej.
(20) Ukażę człowieka, który jest żołnierzem diabła, lub być może
nieświadomie przyczynia się do zwycięstwa kłamstwa nad prawdą i w
rezultacie przyczyni się do zagłady Polski i innych narodów, które ulegną
jego zakłamaniu!
(21) Przez biblijne kody udowodnię, że wszystkie religie, wyznania, kościoły
i ich odłamy zaistniały przez osoby, które mają krew na swoich rękach.
Wszelkie te systemy wyznaniowe stały się fałszywymi, gdyż lansują w
swoich naukach kłamców, morderców i złoczyńców.
(22) Ukażę jedyną osobę, która przyniosła nam prawdę i ukazała naszego
Stwórcę, który nigdy nie splamił się jakimkolwiek złem ani przemocą!
Ujawnię fałszywe pomówienia przeciwko naszemu Stwórcy, które są
kontynuowane do tej pory przez świat wyznaniowy.
(23) Udowodnię przez biblijne kody, że nikt nie wie kim jest nasz
Stworzyciel i Jego pierworodny Syn. Ukaże tę odpowiedź w najmożliwszej
formie, by każdy człowiek ją zrozumiał.
Teraz powróćmy do książki, o której marzyłem przez ponad trzydzieści lat
bym cokolwiek dobrego pozostawił na tym świecie.
Książkę moją powinienem zacząć od zagadnienia czy istnieje Bóg
Stworzyciel i czy biblijne kody pozwolą zrozumieć Jego Boską Osobowość.
Temat ten jest bardzo trudny i można się zapędzić w jakieś kłamstwa.
Jednak przez odszyfrowane kody możemy zrozumieć strukturę istniejącego
Królestwa Boga, które znajduje się w kosmicznej oddali. Nim do tego
dojdziemy zapoznajmy się jak właściwie rozpoznać kody, by je poprawnie
zrozumieć i mieć pewność, że mówią prawdę.
Dzisiejsze czasy oferują nam kosmiczne podboje i nowoczesną technikę
oraz nieprawdopodobne gadżety. Oddalają one nas od spraw, które w
czasie krótkiego naszego życia są najważniejsze. Mimo to spróbujmy
znaleźć czas, by rozliczyć się z kłamstw religijnych, które manipulowały
nami przez setki, a może nawet tysiące lat rujnując nasze życie. Możemy
tego dokonać poprzez rozkodowanie niektórych informacji zawartych w
Biblii Nowego Testamentu. Być może w ten sposób nastąpi nasze
zwycięstwo nad kłamstwem i głupotą stając się pretendowani do powrotu
do Ojczyzny naszego Boga Ojca Stworzyciela! Obecnie wszelkie tytuły

filmów i książek, w których zawarte jest słowo kody stały się bardzo modne.
Kody w filmach zazwyczaj odnoszą się do tajemniczych wątków, na których
zbudowany jest skomplikowany filmowy scenariusz. Takim szlagierem był
film pod tytułem Kody Leonarda Da Vinci. Reżyser na podstawie pewnych
tajemniczych kodów próbował z dyskryminować Jezusa z powodu, że
współżył z biblijną Magdaleną, która rzekomo urodziła mu córkę. Dla osób
wierzących historie osobiste Jezusa nie mają żadnego znaczenia.
Najważniejsze są zawarte przesłania Jezusa w formie kodów, które
zdemaskowały wszelkie religie, szczególnie żydowską. Jezus stał się
ostateczną ofiarą i dzięki temu w jakiś cudowny sposób w religii żydowskiej
zaprzestano składać krwawe ofiary. Niestety w między czasie powstała
nowa odstępcza religia, która na zlecenie fałszywego muzułmańskiego
proroka kontynuuje ten krwawy proceder składania ofiar, który trwa do
dzisiaj. Nie zdają sobie sprawy, że diabelski Mojżesz przeznaczył ich
przysłowiowo pod topór, co widać z ich obecnej historii. Kody biblijne to
schemat przekazu pewnych informacji, która często zmieniają sens
ogólnego zrozumienia biblijnego wątku. Żeby dogłębnie poznać działanie
biblijnych kodów trzeba wziąć pod uwagę, że każdy może zrozumieć Biblię
inaczej. Obojętnie czy pojmujemy czy nie, biblijne kody z pewnością
zawierają absolutną prawdę! Kody i klucz do nich w oczyszczonej
świadomości odkryją konkretne wydarzenie dotyczące treści opisanej w
Biblii.
W Biblii mamy ukryte nie zauważalne kody, na których podstawie możemy
zdemaskować wszelkie kłamstwa w religiach, kościołach i sektach. Biblijne
kody stworzyły jasny obraz ukazując osoby, które stworzyły Stary
Testament, nie zdając sobie sprawy, że czynili zło dla diabelskiego
Mojżesza. Jednak przy głębokiej analizie odkryjemy, że w tym samym
czasie inni szlachetni twórcy Nowego Testamentu zostali sprowokowani do
napisania wartościowych tekstów, które są owymi kodami. Nie zdając sobie
sprawy piszący tekst Nowego Testamentu dzięki pośrednictwu
pozytywnych osób duchowych wstawiali utajone wśród nieznaczących
informacji kody naprowadzające na prawdę. Kody Nowego testamentu
zostały sprytnie ukryte, by odkryto je w dalszej ucywilizowanej przyszłości,
by raz na zawsze zdemaskować wszelkie religijne kłamstwa.
Aby cudowne kody niezauważalne przetrwały przez wieki, aż do
dzisiejszych czasów musiały być tak wkomponowane w tekst, żeby ich nie

odkryto w czasie, kiedy inkwizycja działająca na rzecz diabelskiego
Mojżesza mogła je zniszczyć. Genialność tego systemu polegała na tym, że
niewielkie zakodowane informacje burzą całe zakłamane biblijne
opowiadania Starego Testamentu najczęściej wymyślone przez diabelskiego
Mojżesza. Co gorsze kłamstwa Mojżesza dotyczyły Osoby naszego Stwórcy,
poniżając Go na każdym kroku. W wyniku zdemaskowania Mojżesza, że
jest kłamcą wszystkie jego opowiadania począwszy od Adama i Ewy, Kaina
i Abla, Noego i rzekomego spotkania z Bogiem są kłamstwem. Inne jego
fałszywe urojenia dzięki szlachetnym kodom ukazały fakt, że ciągle nie
mamy wyobrażenia o naszym Stwórcy i Jego kosmicznym Królestwie w
Niebie.
Być może nie uwidocznię wszystkich kodów, ale ukażę te, które ujawnią
błędne zrozumienie Biblii, jakiego dopuszczają się wszelkie sekty i kościoły.
Dla ludzi interesujących się religiami, mających rozwiniętą logicznie Boską
Świadomość wystarczy zrozumieć biblijne kody, by rozpoznać kłamstwa,
jakimi są naszpikowane wszelkie religie, sekty i kościoły. Dzisiejsze
nowoczesne czasy i nowa technologia odkrywają nam codziennie różne
nowości. Niestety ciągle nie znamy swego Stwórcy i wszelka wiedza o Nim
jest przed nami zakryta.
Jak wspomniałem na początku najważniejszym zagadnieniem jest
zorientowanie się czy istnieje Bóg Ojciec Stworzyciel i jak rozpoznać Jego
Boskie działanie. Powracając do kodów biblijnych rozważmy niektóre z
nich a wprowadzą nas w obszar poznania Boga Ojca i Syna. W Ewangelii
Mateusza w rozdziale 11 w wersetach od 25 do 27 zakodowana jest
informacja, że nikt nie wie, kim jest nasz Stwórca i kim jest Jego
umiłowany Syn. Cytuję:
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: "Wysławiam Cię, Ojcze,
Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a
objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani
Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
W Ewangelii Jana rozdział 1 werset 18 jest potwierdzenie kompletnej
niewiedzy o swoim Stwórcy, które trwa do dzisiaj. Cytuję: Boga nikt nigdy
nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Z powyższych informacji dowiadujemy się, że wszelkie religie, kościoły i
sekty nie mają żadnej prawdy na temat Boga Ojca Stworzyciela oraz nic nie
wiedzą o jego Synu Pierworodnym. Znaczy to, że wszelkie religie, kościoły i
sekty nie opierają swojej działalności na prawdzie! Są to mafie, które jako
biznes, żerują na ludzkiej naiwności czerpiąc z tego ogromne zyski. Z
powyższych wersetów wynika, że w jakiś tajemniczy sposób Syn Boży może
przekazać nam wiedzę o Bogu Ojcu oraz o sobie również. Czy jest to
możliwe? W obecnych czasach mamy różne wizerunki Boga i jego Syna
oraz odbicie na całunie Turyńskim, które z pewnością zostały wykonane z
ludzkiej wyobraźni. W ten sposób wiele osób zostało oszukanych, gdyż
uwierzyły w fałszywe przekazy. Mimo to biblijne wersety wprowadzą nas w
zagadnienie odkrycia kodów, które pomogą nam zrozumieć tajemnicę
Boskiej Osoby oraz Jego Synów, którzy mieszkają w kosmicznym
Królestwie Nieba.
Wiele fałszywych religii, kościołów i sekt wymyśliło imiona Bogów, które
według przekazu Jezusa i biblijnych kodów są sfałszowane. Zakodowane
informacje w Ewangelii Jana w pełni ukażą nam prawdziwe Imię naszego
Stwórcy.
Ewangelia Jana rozdział 5 werset 43. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a
nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył, kto inny we własnym imieniu,
to byście go przyjęli.
W powyższym wersecie wyraźnie wyłania się sekwencja Imienia Boga, w
którym przyszedł Syn. Przybycie kogoś w swoim imieniu jak na przykład
Mojżesza byłoby niewątpliwie zaakceptowane przez Żydów.
Ewangelia Jana rozdział 17 werset 11, 12. Cytuję:
11. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do
Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby
tak jak My stanowili jedno.
12. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi
dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia,
aby się spełniło Pismo.
Sformułowanie „w Twoim Imieniu” daje nam wskazówkę, że imiona Ojca i
Syna są identyczne.

Bardzo ciekawe jest to, że prośba Jezusa o zachowaniu w imieniu Ojca i
Syna dotyczy osób kiedyś żyjących jak również obecnych. Należy wyjaśnić,
co konkretnie w tej sprawie mówią biblijne kody.
Cytuję:
Objawienie Jana (Apokalipsa) 22 werset 4. I będą oglądać Jego oblicze, a
imię Jego - na ich czołach.
Zakodowana informacja w powyższym wersecie dogłębnie ukazuje, że
osoby wyselekcjonowane w obecnych czasach posiądą Imię naszego Stwórcy
i bez żadnego osądu w dniach ostatecznych zakwalifikują się do Królestwa
Bożego.
Gdy zaczniemy rozważać zagadnienie otrzymania błogosławionego Imienia
Bożego dojdziemy do wniosku, że wszyscy dzięki swojej lojalności
względem Stwórcy zostaną dołączeni do rodziny naszego Boga Ojca
Stworzyciela.
Znamy już najświętsze Imię Boga i Jego Synów zamieszkujących w
Królestwie Bożym jak również tych, którzy otrzymali je na świecie. Brakuje
poznania tych Jezusów, którzy dołączyli do Boskiej rodziny, którzy
przebywają obecnie na Ziemi aż do skończenia świata. Zapewne pomagają
innym by dostąpili takiego wyjątkowego szczęścia. Żeby jeszcze dobitniej
wyjaśnić tę sprawę musimy rozkodować pewne wersety, a zorientujemy się,
że istnieje życie po życiu.
W Ewangelii Jana jest opisane wydarzenie, gdzie Jezus wyraźnie mówi, że
wybrane osoby będą żyć w systemie życia po życiu, aż do skończenia świata.
Cytuję: Ewangelia Jana 21 wersety 21, 22, 23.
Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie?
Odpowiedział mu Jezus:, Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do
tego? Ty pójdź za Mną.
Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie
powiedział mu, że nie umrze, lecz: Jeśli Ja chcę, aby pozostał aż przyjdę, co
tobie do tego?
Poprzez chrzest rozsądne osoby zostały dołączone do rodziny Niebiańskiej i
oznaczeni w jakiś Boski tajemniczy sposób imieniem Boga Ojca i Syna
Jezusa. Oczywiście imię Jezusa piszę w fonetyce polskiej, a
prawdopodobnie będzie brzmiało One inaczej w swej niebiańskiej formie.
Ciekawym jest, że pewna sekta katolicka przybrała imię Jezuitów. Być
może zorientowali się z Biblii, że w Królestwie Boga wszyscy są w Imieniu
Jezusa. Przykre jest to, że sekta Jezuitów splamiła się okazując się

morderczymi żołnierzami watykańskiego papiestwa. Wielu z nich okryło tę
sektę hańbą stając się oszustami, złodziejami a nawet mordercami.
Ważne jest to, że uświadamiamy sobie w naszej wyobraźni mieszkańców
Królestwa Bożego, którzy są w jednym Imieniu. Ten system daje szlachetne
rozwiązanie utrzymania pełnej harmonii i pokojowej stabilizacji. W ten
sposób nie ma tam zazdrości ani wy gloryfikowania kogokolwiek na kogoś
wyjątkowego, włączając nawet samego naszego Stwórcę. Biblijne kody
zalecają, by nie wywyższać się ponad kogoś. Kody te dobitnie ukazują nam
jak jest w Królestwie Boga i jak powinno się postępować na Ziemi.
Zapewne o takim systemie na naszej planecie myślał Jezus, a świat go
bezlitośnie ukrzyżował. Poniższe wersety są faktem o tym, co piszę.
Ewangelia Mateusza rozdział 23 werset 11. Największy z was niech będzie
waszym sługą.
Ewangelia Łukasza rozdział 7 werset 28. Zaprawdę, powiadam wam:
Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela.
Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.
Proszę zauważyć, że w powyższym wersecie wyraźnie jest zaznaczone, że
Jan Chrzciciel zajmuje najniższą pozycję w hierarchii Królestwa Bożego.
Co z tego wynika? Kody biblijne nasuwają nam przypuszczenie, że wśród
ogromnej ilości Synów Bożych w Niebie jest ustalony system zajmowanych
pozycji. Być może żyjąc na Ziemi przez dobre uczynki i lojalność wobec
Stwórcy uzyskujemy podniesienie statusu swego bytowania w Królestwie
Bożym.
Ewangelia Mateusza rozdział 18 werset 4. Kto się, więc uniży jak to
dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim.

Ewangelia Łukasza rozdział 22 werset 26. Wy zaś nie tak macie
postępować. Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a
przełożony jak sługa!

Ewangelia Łukasza rozdział 22 werset 27. Któż, bowiem jest większy? Czy
ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za
stołem? Otóż Ja jestem pośród was jak ten, kto służy.

Pomyśl! We wszechświecie jest niezliczona ilość planet a na nich niezliczona
liczba żyjących istnień. Wyobraź sobie, że miliony miliardów razy tyle jest
Jezusów Synów Bożych ubranych w Ojcowskie Ciała. Służą Oni wszystkim
żyjącym na tych planetach, by byli szczęśliwi i dostatnie im się żyło.
Zakończmy zagadnienia hierarchii w Królestwie Bożym oraz Imienia Boga
poprzez rozkodowanie biblijnych informacji. Wiemy już, że mieszkańcy
Królestwa Bożego są w jednym Duchu i tym samym Imieniu.
Wiele osób lekceważy moje przekazy dając za wygrane złu, które nie
pozwoli ich wyswobodzić z rąk okrutnego diabelskiego Mojżesza. Chce on
ze wszystkich uczynić niewolników w ich przyszłych życiach. W ten sposób
będą oni nieświadomie harować na rzecz pomiotów z diabelskiego nasienia,
którzy chcą rządzić światem, a właściwie po części już rządzą.
Teraz nurtujące pytanie! Czy możemy wyobrazić sobie wygląd naszego
Stwórcy i Jego Syna? Odpowiedź jest nieomal nieosiągalna.
Czy jest jakiś sposób, aby pojąć jak wszyscy wyglądają w Królestwie Boga?
Czy jest możliwe byśmy na to znaleźli odpowiedź w biblijnych kodach?
W Biblii w Ewangelii Mateusza w rozdziale 11 w wersetach od 25 do 27 jest
mowa o tym, że Jezus może wskazać nam, kim jest Ojciec i kim jest Syn.
Czy to jest możliwe? Być może zrozumiemy to po śmierci jak przejdziemy
w stan duchowy. Jednak po rozpoznaniu kodów, które przedstawię wyjaśni
się szokująca odpowiedź jak wyglądają wszyscy w Królestwie Boga.
Obecnie nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie wyglądu Boga Ojca
Stworzyciela. W czasach, kiedy był na Ziemi Jezus ci, którzy mieli z nim
kontakt widzieli oblicze naszego Stwórcy. Jak to możliwe? Zobaczmy, co
powiedzą zakodowane informacje w Nowym Testamencie. Ciekawie
przedstawiają to zagadnienie kody zapisane w biblijnych wersetach w
Ewangelii Jana 14 wersety 10, 11, 20. Cytuję:
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które
wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On
sam dokonuje tych dzieł.
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie wierzcie
przynajmniej ze względu na same dzieła.

W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w
was.
Czy to nie jest cudowne proste zrozumienie, że kto ma Pierworodnego Syna
Bożego Jezusa ma Ojca, a kto ma Ojca ten Ma naszego Stwórcę Boga Ojca
Wszechmogącego w Jego imieniu Najświętszym, w którym jest Syn.
Jeżeli modlisz się do Syna modlisz się do Ojca, gdyż Syn jest w takim
samym Ciele, w jakim jest Ojciec. Tajemnicze powiązanie Bożych Ciał
włącznie ze Stwórcą czyni wszystkich jedną całością!
Nie wiem, jakie odnosisz wrażenie rozmyślając nad powyższymi wersetami.
Jeśli chodzi o mnie wyraźnie odczuwam, że Jezus urodził się z nasienia
naszego Stwórcy lub Jego Ciało zostało w ziemskim zrozumieniu
sklonowane. Zatem Ciało Jezusa wizerunkiem wyglądało jak Ciało Boga
Ojca Stworzyciela. Potwierdzeniem tego może być, że Biblia ukazała fakt,
że Maria urodziła Jezusa, będąc dziewicą. Daje to nam pełen obraz w
naszej wyobraźni, że Ciało Jezusa przywędrowało z kosmicznego Królestwa
Boga, by na czas swego bytowania ziemskiego być między ludźmi. Mało
tego w mojej wyobraźni zarysował się konkretny obraz prawdy, że w
Królestwie Bożym wszyscy są o jednakowym wyglądzie i tym samym
Imieniu. Fakt ten poprzez system jednego Imienia i tego samego wyglądu
dał mi pewność, że wszyscy w Królestwie Bożym są nie tylko o identycznym
wyglądzie, lecz także o jednakowym usposobieniu, choć każdy z osobna
posiada swój własny charakter. Przykładem mogą być ziemskie zwierzęta i
owady wyglądające podobnie. Tworzą one wspólną harmonię i mają swój
osobliwy charakter.
Kto patrzy na mnie widzi Ojca. ++++ Informacja ta rozkodowuje nam fakt,
że konkretnie jest mowa o materialnym żywym wyglądzie naszego Stwórcy.
Zatem Jezus był w identycznej Kopii Ojcowskiego Boskiego Ciała.
Ewangelia Jana 14 werset 20
W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
Przyjrzyjmy się powyższemu wersetowi, by dokładnie go rozkodować.
Informacja o tym, że Jezus jest w Ojcu wyraźnie daje nam zrozumienie, że
Osobowość Duchowa Syna, jako Najdoskonalsza Mądrość jest wcielona w
Ciało Boga Ojca Stworzyciela, który jest Bezgraniczną Miłością. Boska
Doskonałość i Mądrość stworzyła miejsca w całym wszechświecie dla
niezliczonych Dusz rodziny naszego Boga Ojca Stworzyciela. Martwię się,
że wiele osób potraktuje moje wypowiedzi zbyt religijnie i odrzuci je, ale

inaczej nie mogę tego opisać, gdyż tak wygląda rozkodowana prawda z
biblijnych wersetów i trzeba ją zaakceptować!
Wróćmy do dalszych kodów, w których jest informacja, że Jezus jest w nas,
a my jesteśmy w Nim. Trzeba je koniecznie rozkodować! Jezus
współdziałając z Ojcem Stworzycielem stworzyli Wszechświat i w nim
życie. ***** Wstawić wersetowy przykład z przypowieści!
Wynika z tego, że Syn jest Duszą Mądrości, a Ojciec nieograniczoną
Twórczą Miłością. Od razu nasunęło mi na myśl, że diabelski Mojżesz
reprezentuje zło i głupotę chcąc tym pokonać Syna, który kieruje się
Ojcowską Mądrością i Prawdą. Diabelski atak Mojżesza to tworzenie
fałszywych religii i przekręcanie słów Jezusa, które zostały opisane przez
jego wyznawców. Zatem trzeba uważnie rozkodowywać Biblię, która nie
jest w pełni wiarygodna!
Nasz Bóg Ojciec jest nieograniczoną Miłością i ta cudowna miłość żyje w
tych, którzy należą do Boga Ojca Stworzyciela. Inna informacja daje nam
dowody, że słowny przekaz Jezusa jest w nas, czyli rozsądek i mądrość
kieruje naszym życiem.
Jest również dość szokująca zakodowana wiadomość w biblijnych słowach,
które informują nas, że żyjemy w Ciele Jezusa. Niestety do końca nie mogę
zrozumieć, o co chodzi. Z wielu informacji ewangelii gnostycznych wynika,
że biblijna Magdalena, która obmyła stopy Jezusa była jego żoną. Z tego
związku urodziła córkę. Po ukrzyżowaniu Jezusa ukryła się na terenie
obecnej Francji. Według pewnych naukowców historyków od córki Jezusa
rozpowszechniło się potomstwo z nasienia Jezusa. Niektórzy historycy
twierdzą, że pierwsza dynastia potomków nasienia Jezusowego była
dynastią koronowanych głów królestwa francuskiego. Obecnie można
domniemać, że nasienie potomków Jezusa bardzo rozpowszechniło się.
Zakodowana informacja daje do zrozumienia, że wielu z nas żyje w
nasieniu Jezusowym. Nie mam jednak na to żadnych dowodów i
pozostawiam tę sprawę każdej osobie, by rozsądziła ją osobiście.

System Królestwa Bożego gdzie wszyscy są w identycznym imieniu i
wyglądzie daje absolutna gwarancję bezpieczeństwa. Gdyby się pojawiła
jakaś niepowołana osoba chcąc wyrządzić jakieś szkody zostaje
natychmiast rozpoznana. Czy mamy w Nowym Testamencie jakiś dowód na

moją hipotezę. Zobaczmy na zakodowaną informację w pewnym
podobieństwie biblijnego wydarzenia. Ewangelia Mateusza rozdział 22
wersety1-14
(1) A Jezus znowu w przypowieściach mówił do nich: (2) Królestwo niebieskie
podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. (3) Posłał,
więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.
(4) Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto
przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest
gotowe. Przyjdźcie na ucztę! (5) Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na
swoje pole, drugi do swego kupiectwa, (6) a inni pochwycili jego sługi i
znieważywszy [ich], pozabijali. (7) Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe
wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. (8) Wtedy rzekł
swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni.
(9) Idźcie, więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których
spotkacie. (10) Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których
napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. (11) Wszedł król,
żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nieubranego w
strój weselny. (12) Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając
stroju weselnego? Lecz on oniemiał. (13) Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie
mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i
zgrzytanie zębów. (14) Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
Nie trzeba dosłownie przyjmować porównania systemu Królestwa Boga do
powyższej przypowieści. Opis dotyczy Ziemi jednak jakiś sens porównania
również tyczy się do Królestwa Bożego, gdzie nikt nie przekroczy progu
jego nie będąc ubrany w ciało naszego Stwórcy.
Przez informacje w Biblii rozpoznajemy, że w Ciele Boga znajdowała się
Dusza Syna, który jest Bożą Mądrością jak również Duch naszego Stwórcy,
który jest nieograniczoną Miłością.
Pomyśl! W Królestwie Bożym egzystuje wieloosobowa Boskość, która
występuje w Jednym Imieniu, żyją w takich samych Ojcowskich Ciałach o
jednakowym wyglądzie. W takim razie jak jest z objawieniem Mojżesza?
Mojżeszowy bóg Jehowa w tłumaczeniu "będę, który będę" wyraźnie chce
być niezależnym, jednoosobowym bogiem. Co to znaczy? Znaczy to, że
Mojżesz chyba myśli o sobie jak o bogu. Być może ci, co stworzyli Mojżesza
i te okropne kłamstwa pod płaszczem mojżeszowej mafii chcą objąć władzę
na całym świecie. Jak widać mojżeszowe pomioty chciały i chcą w dalszym
ciągu zatrzeć prawdę, jaką przekazał Jezus o Królestwie Bożym. Na
szczęście im się to nie udaje!

Co ciekawym jest, że w jakiś sposób powstała rasa ciał ludzkich
pochodzenia chińskiego, którzy w pewnych czasach stworzyli olbrzymie
imperium. Wygląda na to, że jakaś organizacja azjatycka chciała stworzyć
system podobny do systemu Królestwa Bożego. Nie powiodło się im,
ponieważ tyranie, władcy chińskiego imperium niszczyli siebie nawzajem
blokując wszelkie zapędy, by stworzyć imperium doskonałe.
Wiele osób nie bierze pod uwagę, że Jezus był wysłany na nasz świat z
Królestwa naszego Stwórcy, aby swoją działalnością rozbudzić ludzką
wyobraźnię w poszukiwaniu prawdy o Bogu i wiedzy o Jego Królestwie.
Zdaję sobie sprawę, że tak krótki okres pobytu Jezusa na Ziemi nie mógł
stworzyć ogólnoświatowego ruchu chrześcijańskiego. Pewien jednak jestem,
że dzieło Jezusa dokończyły Niebiosa poprzez natchnienie ludzkości chęcią
poszukiwania odpowiedzi na temat istnienia naszego Stwórcy. Czasami
metoda natchnienia osoby trzymającej ogromną władzę polityczną daje
możliwość zmanipulowania jego umysłu tak, aby kontynuował proces
ideologiczny Jezusa przemieniając jego idee w ogromny ruch religijny. W
przypadku chrześcijaństwa mocą swojej władzy cesarz rzymski Konstantyn
zmusił swoich poddanych, by chrześcijaństwo uznać za wyznanie narodowe.
Wprawdzie ruch chrześcijański powstał od człowieka, który nie zaliczał się
do przyzwoitych, ale dzięki temu nie wyglądamy jak pajace mdlący się do
ściany z obrzydliwymi pejsami wciskając papierek żydowskiej modlitwy w
ścianę płaczu.
Jezus był jedyną osobą, która chciała bez żadnej przemocy stworzyć
prawdziwe wyobrażenie o naszym Stwórcy. Dlatego też obecnie musimy
odtworzyć Jego sensowny przekaz przez odszyfrowanie kodów biblijnych,
by zrozumieć prawdziwy sens misji naszego Ojca Stworzyciela!
Przypominam, że Biblia może stać się przekazem wszelkich kłamstw, jeśli
będziemy ją studiować non stop młócąc bez opamiętania swoją nieszczęsną
świadomość.
Poprzez biblijne kody odkryjmy teraz największą tajemnicę świata.
Odpowiemy sobie na pytanie, kim jest diabeł, którego zwą smokiem i
szatanem? Poznajmy tego, który w dziesiątkach tysięcy imion przez
ogromny czas ukrywał swoją tożsamość w różnych morderczych osobach,
które tyranizowały świat i tyranizują do chwili obecnej.
Tak Jezus zwrócił się do Żydów:
Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca
waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim
nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem
kłamstwa.

Ewangelia Jana rozdział 8 werset 44
Zastanów się! Do kogo tyczy się powyższy zakodowany werset:
W całej Biblii nie znajdziemy postaci, której początek historii biblijnej
zaczął się od zabójstwa innej osoby. Nikt nie wyróżnił się tym mordem
oprócz tego mordercy mężczyzny, który stał się pseudo bohaterem i
fałszywym religijnym przywódcą, dlatego tylko, że sprytnie wszystkich
oszukał. Nie ma wątpliwości, że powyższa informacja odnosi się do realnej
osoby, a nie do jakiegoś wymyślonego diabelskiego potworka. Powtarzam!
Nikt w Biblii nie był opisany bohaterem religijnym, który od początku
swojej działalności był mordercą. Jego początek morderczej historii zaczął
się od zabicia faraońskiego nadzorcy, tak opisuje Biblia. Określenie go
kłamcą znacząco wskazuje na to, że całe spotkanie z Bogiem po prostu
wymyślił. Nie ma wątpliwości, że tekst odnosi się do Mojżesza, który był
bezwzględnym mordercą w czasach starotestamentowych. Tekst wyraźnie
odnosi się do Mojżesza, który żył, był i jest podwaliną religii żydowskiej i
nie tylko! Również pod nieco zmienionym imieniem był i jest jednym z
proroków religii muzułmańskiej. Może dla niektórych będzie dość
szokujące, ale osoba Mojżesza również jest podwaliną chrześcijaństwa
rzymsko katolickiego i protestanckiego. Wszyscy oni wierzą w kłamliwy
przekaz Starego Testamentu. Jezus w prawdziwym swoim działaniu opierał
swoje przesłanie na stworzeniu nowej wiary w oparciu o poznanie naszego
Stwórcy. Wiara ta miała bezkrwawo zniszczyć religię żydowską i wszelkie
inne istniejące na świecie. Duch Mojżesza wykorzystał wszelkie religie w
tym również chrześcijańską, która jak każda inna splamiła się krwią i
morderstwami. Każdy logicznie myślący człowiek porówna i rozpozna
różnicę prawdziwego reprezentanta Boga, który nie splamił się krwią i
morderstwami. Jezus ukazał Prawdziwy Charakter Boga, który nie ma nic
wspólnego z żadnymi mordercami, którzy stworzyli zwodnicze religie.
Wszelkie zakłamane religie pod natchnieniem diabelskiego Mojżesza
stworzyły imperia, które manipulowały ludźmi, co trwa do dzisiaj!
Mojżesz nie był Żydem jak również ci, którzy są zrodzeni z jego nasienia, a
którzy rządzą całym światem i całą światową finansjerą. Oni tylko mienią
się Żydami a nimi nie są! Prawdziwych Żydów Mojżesz i jego pomioty
często mordują. Dlaczego? Ponieważ prawdziwi Żydzi od czasu do czasu
ujawniają mojżeszowych pomiotów kłamstwa, że nie wierzą w Boga lecz w
moc bogactwa i pieniądza. Kody w poniższym wersecie dogłębnie ukazują
stosunek sympatii diabła do prawdziwych Żydów, który wcielony w
Mojżesza został przez nich zabity!
Nie myślcie, że Ja was będę oskarżał przed Ojcem; oskarża was Mojżesz, w
którym wy złożyliście nadzieję.

Ewangelia Jana rozdział 5 werset 45
Przykładem niszczenia Żydów była bezduszność fałszywych amerykańskich
Żydów, którzy udawali, że nie widzą jak mordował tych prawdziwych
Hitler, który niewątpliwie był wcieleniem Mojżesza. Hitler, a konkretnie
Lucyfer były naczelny dyrygent niebiańskiej filharmonii, gdy przestał
wreszcie dyrygować Niemcami uciekł ze swoją kochanką z oblężonego
przez Rosjan Berlina. W Argentynie dożył szczęśliwej starości i rozplenił
swoje Hitlerowskie nasienie w czym pomogła mu Ewa Braun!
Dlaczego sądzę, że Hitler był wcieleniem Lucypera? Odpowiedź jest prosta!
Hitler podobnie jak Mojżesz przez przemoc i morderstwa obiecał Niemcom
całą Ziemię pod ich panowanie! To jego stały Trik!
Według mojego proroctwa diabelski Mojżesz, być może będzie próbował
porozumieć się ze światem religijnym Żydów, by uwierzyli w Jezusa aby
objawić się w jego osobie. Ponieważ naród żydowski jest przewrotny, być
może takie porozumienie już nastąpiło. Żydzi zrozumieją, że w ten sposób
staną się narodem wybranym. Będą myśleli, że ich fałszywy Jezus
oswobodzi świat od ich wrogów. Świat będzie się cieszył nie wiedząc, że
popełnił największy błąd, za który pod panowaniem fałszywego Jezusa
ludzie będą cierpieli ogromne męki. Gdy się zorientują odwrócą się od
Antychrysta i wtedy być może przyjdzie pomoc od Stwórcy, który wyśle na
ziemię swoich nieskazitelnych synów, by uwięzić fałszywego Jezusa i jego
fałszywych zwolenników. Oczywiście jest to zarys proroctwa, które może
sprowokować diabelskiego Mojżesza do zmiany swoich planów. Może
zaistnieć jeszcze inna sytuacja gdzie diabelski Mojżesz wykorzysta
objawionego fałszywego Jezusa, by stał się światkiem i wskazał fałszywego
boga, czyli na diabelskiego Mojżesza. Zachodzi tylko pytanie, pod jaką
postacią objawi się diabelski Mojżesz? Zapewne weźmie imię od
żydowskich oszukańczych proroków i usadowi się w żydowskiej świątyni w
Jeruzalem.
Wszyscy, ile ich przede mną przyszło to złodzieje i zbójcy, ale ich nie słuchały
owce.
Ewangelia Jana rozdział 10 werset 8.
Mojżesz według swoich planów chciał podbić egipskiego Faraona.
Oszukując naród żydowski zwiódł ich w celu zbudowania morderczej
armii. Stał się mężobójcą dziesiątek tysięcy Żydów i setek tysięcy osób
innych narodów!
Pomyśl logicznie! Mojżesz dostał rzekomo od Boga dziesięć przykazań
wyryte na kamiennych tablicach. Przykazania były skierowane do
Mojżesza i reszty żydowskiego ludu!

Wśród tych przykazań są dwa bardzo ważne:
Nie kradnij oraz Nie zabijaj
Zatem Mojżesz jest największym oszustem, złodziejem i mordercą.
Oszustem ponieważ cały jego religijny trik był zwykłym kłamstwem. Był
złodziejem kradnąc ludzkie tereny jak na przykład Kanan obecne
Jeruzalem. Wymordował ogromną liczbę osób zabierając ich dobytek.
Spójrz logicznie na przekaz biblijny w Ewangelii Jana rozdział 10 werset 8,
który wyraźnie mówi że:
Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie
posłuchały ich owce.
Pamiętaj gdyby nie poświęcenie Jezusa, pomiotom mojżeszowym
podającym się za Żydów udałoby się bardzo szybko opanować cały świat,
by nim rządzić i manipulować. Obecnie trwa największy atak pomiotów
mojżeszowych na każdą dziedzinę życia, by pod pozorem wolności
otumanić wszystkich czym tylko się da. Kult mrocznej magii czarnej
madonny może być tego przykładem! Naśladując Jezusa włóż własny
wkład, by ujawnić mojżeszowe oszustwa!
Upoważniam Ciebie do wykorzystania wszelkich moich materiałów do
zbudowania na ich podstawie swojej własnej strony internetowej! Tak
będzie wyglądało Twoje własne zwycięstwo nad kłamstwem i obłudą jakie
stosują wszelkie religie, które są pod panowaniem diabelskiego Mojżesza!
Ciągle jak to się mówi "chodzi mi po głowie", że Jezus został w
manipulowany we wszystkie wydarzenia, które wyreżyserował diabelski
Mojżesz. Widząc, że dalsza działalność Jezusa była zbyt niebezpieczna do
jego diabelskich planów, zabił go krzyżując w brutalny sposób. Nie wiem
czy Jezus zdemaskował diabelskiego Mojżesza jak to jest napisane w Biblii.
Czy jakaś inna szlachetna osoba przez biblijne kody napisała o tym. Trzeba
przyznać, że wszystko jest trafne, gdyż kojarzy się z przyszłością Mojżesza,
który chce się objawić w postaci fałszywego Jezusa. Początkowo diabelski
Mojżesz próbował objawić się w osobie króla Dawida, który tak na prawdę
według historyków nie reprezentował jakiegoś wielkiego narodu. Jeśli był to
był nikim i dlatego diabelski Mojżesz zrezygnował z jego mistyfikacji i nie
użył jego imienia. Mimo to w wielu miejscach Biblii stworzył wrażenie
jakby dusza żydowskiego króla Dawida ożyła w ciele Jezusa. Liczył, że być
może zmyli Żydów i już wtedy dadzą się nabrać! Zastanawiające jest, w
jaki sposób miałoby wyglądać powtórne przybycie Jezusa, by naprawić zło?
Czy to jest możliwe skoro Biblia zapowiedziała w jego czasach szybkie
przybycie i niestety tak się nie stało? Skoro my umieramy, czy nie bardziej
logicznie byłoby ubrać nasze dusze w ciała kosmiczne i przetransferować do

Boga? Bóg nasz Stwórca operuje niesamowitą technologią i od czasu do
czasu ludzie ją widzą. Mówi się, że to Obcy, czyli UFO. Mimo dociekań i
kłamstw, jakimi nas szpikują wredne fałszywe religie, myślę, że nie
narażałby Bóg Jezusa na następne katorgi. Być może sprawę załatwi Sam,
kiedy przyjdzie na to czas! Czy zrozumiałeś sens powyższego tematu, który
Jezus wypowiedział w słowach, które są zapisane w systemie kodów w
Biblii? Pomyśl! Komu wierzysz czy w prawdę Jezusa? Czy w kłamstwa
Mojżesza?
Od momentu podjęcia Twojej decyzji, z kim będziesz współpracował, jeden
z nich będzie przeciwko Tobie! Przypomnij sobie ten slogan z Biblii; Dwóm
panom nie będziesz mógł służyć i miłować ich, gdyż zawsze jednego
będziesz miał w nienawiści.
Miły czytelniku! Od przeszło dwudziestu lat staram się zrozumieć świat
religijny badając ich pisma i systemy, które działają na ludzi, aby mieć nad
nimi kontrolę. W różnych okresach czasu na moje prośby modlitewne
otrzymywałem różne odkrycia, które były bardzo dziwne wręcz
niewytłumaczalne. Starałem się je opisywać będąc przekonany, że
pomagam Bogu nie zdając sobie sprawy, że Bóg nie potrzebuje niczyjej
pomocy i to, co zamierzył i tak niewątpliwie dokona. Pomimo, że
otrzymywałem od Boga i Jego Synów wiele wspaniałych informacji,
zmęczyłem się atakami zła i ogromnymi niejasnościami choćby takimi,
dlaczego Nowy Testament w Biblii w dziewięćdziesięciu procentach
gloryfikuje Jezusa, jako konkurenta swojego Stwórcy. Dziewięćdziesiąt
procent pieśni i wszelkich pochwalnych tekstów używanych w
protestanckich sektach kieruje się do Jezusa, a dla Boga Ojca Stworzyciela
pozostaje niewiele. Patrząc na moje zapiski i wszelkie prace zacząłem się
zastanawiać, kto mną manipuluje by nie zrozumieć tak naprawdę, kim jest
Jezus, a przede wszystkim, kim jest diabeł, skoro on występuje w jakiejś
ważnej osobie mając moc wyproszenia od Boga, by wszystkich przetestować
religijnie.

Ewangelia Łukasza rozdział 22 werset 31
Szymonie, Szymonie szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę.
W jaki sposób można przesiać wszystkich jak pszenicę, by osądzić
niewierność przeciwko Stwórcy? Proste! Wystarczyło Mojżeszowi
diabelskiemu duchowi zmienić sens prawdziwych wydarzeń opisanych w
pismach religijnych. Za pomocą zachłannych na władzę przywódców jak na
przykład cesarz Konstantyn, Mojżesz wcielając się w niego starał się

zmienić zrozumienie i sens misji Jezusa tworząc Biblię, a w niej fałszywe
przesłania. Nie zdawał sobie sprawy, że Mądrość Jezusa przez kody
spowoduje by wszyscy twardo zaakceptowali Jego, jako półboga,
wcieleniem Boga Ojca. Prawdą jest, że Chrystus nie miał zamiaru równać
się z Bogiem. Będąc w Ojcowskim Ciele miał zniszczyć żydowską religię i
wszelkie religie, jakie ówcześnie panowały. Przede wszystkim Jezus
postanowił zdemaskować kłamstwa Mojżesza, które już teraz w obecnym
świetle nauki są zdemaskowane! Co mówi na temat diabła lub szatana,
Biblia? Słowo Diabeł, Szatan, w tłumaczeniu na polski znaczy przeciwnik
Boga. Przed Chrystusem tego określenia nie znano. Negatywne, biblijne
określenie diabła, a szczególnie wszystkich, którzy przed Jezusem
udowadniali, że mieli kontakt z Bogiem, kłamali.
Ewangelia Jana rozdział 10 werset 8
Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami.
Zatem diabeł, jako realna osoba istniał i istnieje! Jezus Chrystus
niewątpliwie też! Po obejrzeniu mnóstwa filmów z telewizji satelitarnej,
zrozumiałem, że Jezus był realnym posłańcem Boga poświęcając swoje
życie, by prawda o Mojżeszu, jako diable wyszła na jaw!
Zwykle modlę się w różnych sprawach. Tym razem zapytałem Boga
konkretnie w sprawie Jezusa, kim on jest a przede wszystkim, kim jest
diabeł? Wygląda na to, że Jezus walczy z Mojżeszem, który chciał zająć
miejsce Boga, ale zaskakujące jest pytanie, dlaczego w niektórych tekstach
biblijnych Jezus próbuje zrównać się z Bogiem? Odpowiedź w postaci
otworzenia się w mojej świadomości na prawdę była reakcją zaskakującą i
kamień spadł mi z serca. Już wiedziałem, kim jest ten cholerny wredny
diabeł. To Mojżesz i jego kompani są okrutnymi przeciwnikami Boga bez
litościwymi diabłami i złymi duchami, a wręcz duszami czyniącymi wszelkie
zło! W Nowym Testamencie w Biblii ciągle przewija się temat, że Jezus jest
prawdą i prawda pochodzi jedynie od niego, przy czym nie ma jasnego
określenia, o jaką prawdę chodzi. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ Biblia
była skonstruowana na bazie wybranych tekstów pochodzących z
papirusowych ewangelii, dopasowanych do ówczesnej dyktatorskiej władzy
cesarzy rzymskich.
Czy wyobrażacie sobie, że cesarz Konstanty stworzyłby Biblię z
prawdziwym przesłaniem Jezusa, w której mottem byłoby, że nigdy więcej
nie powinno być jakiejkolwiek religii? Zawarty w szlachetnym tekście
napisano by, że wiara jest prosta i należy wierzyć w Jednego Boga, Ojca
Stworzyciela, a za przekaz tej wiary powinni być odpowiedzialni rodzice.
Żydzi wyrażają się jasno, że Jezus chciał zniszczyć żydowską religię. Być

może mają jakieś dokumenty na ten temat, ale boją się ich ujawnić, bo
chrześcijanie znowu by ich skatowali.
Prawdziwy przekaz Jezusa, który demaskuje Mojżesza i niszczy wszelkie
ówczesne religie został zabroniony przez cesarzy rzymskich pod karą
śmierci! Jednak są w Biblii perełki zakodowane informacjami, które ukryte
ukażą się tym, którzy mocno ich szukają. Jeśli umiejętnie się je zauważy,
zakodowane perełki stworzą szokujące odpowiedzi na wiele pytań. Przede
wszystkim, kim jest diabeł, perfidny kłamca, który swoimi fałszywymi
tekstami religijnymi skaził świat i w ten sposób do tej pory nie nawiązano
kontaktu z Prawdziwym Stwórcą i nikt nie wie, kim jest Bóg!
Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 27
Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, a ni
Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
Skoro nikt nie wie, kim jest Bóg to Mojżesz niewątpliwie skłamał.
Zakodowane perełki w Ewangelii Jana to jedyny klucz w piśmie religijnym,
zaś innych tekstów należy się wystrzegać! Raczej należy kierować się
mądrością i intuicją, choć nigdy nie poznamy bezgranicznej wielkość i
twórczości naszego Stwórcy będąc pod Jego opieką.
Zapytasz na czym polega walka Jezusa z diabelskim Mojżeszem?
Odpowiedź jest prosta! Mojżeszowi rzekomo sam Bóg wyrył na kamieniach
dziesięć przykazań. Najdziwniejsze jest to, że Mojżesz nie przestrzegał
przykazań nie zabijaj i nie kradnij! Zabijał i był ludobójcą porównując go
do Hitlera. Strategia Mojżesza polegała na tym żeby utrzymać świat w jego
kłamstwach religijnych, które on sam wymyślił i które używa się w
największych religiach. To on wymyślił imię mające znaczenie będę, który
będę, co po żydowsku określa się Jehowa. Zupełnie pasuje do bandyty,
który chce na siłę zrobić z siebie boga. Terrorystyczna przemoc Mojżesza
ma tworzyć nieustanny chaos religijny i polityczny, by opóźniać
jakiekolwiek odkrycia naukowe, by nie zbliżyć się do naszego Stwórcy. Tak
dzieje się codziennie! Od tysięcy lat od początku, kiedy Mojżesz zwiódł
naród żydowski, chaos trwa nieustannie! Zwodzone są i ogłupiane różne
narody, które doprowadzane są do wojen i kataklizmów. Strategia Jezusa
polegała na ukazaniu Prawdziwego Boga i zniszczeniu wszelkich religii i
wszelkich wyznań religijnych. Przede wszystkim chciał zdemaskować
wyznawców, którzy działali na rzecz diabelskiego Mojżesza.
Jezus działał na rzecz powstania indywidualnej wiary w Boga Ojca
Stworzyciela, przekazywanej przez rodziców, by w efekcie dzięki nauce
nawiązać kontakt z Bogiem. Obecnie istnieją trzy największe religie. Jest to
Chrześcijaństwo, Islam oraz Judaizm. Jest także mnóstwo innych religii jak

Buddyzm, który do tej pory wydawał się pokojowo nastawiony, a jak się
okazuje naprawdę w różnych rejonach świata jest morderczy i
niebezpieczny. Trzy obecne największe religie świata powstały na bazie
opisów Mojżesza w żydowskim starym testamencie. Na przełomie tysięcy lat
stwarzały nieskończoność walk i morderstw, okrucieństw oraz tragedii
ludzkich. Obecne rządy światowe korzystają z motywów religijnych i są
pod kontrolą diabelskiego ducha Mojżeszowego. Obsadza on najlepsze
stanowiska władzy nad światem ludźmi z jego nasienia, którzy mienią się
Żydami a nie są! Skąd się to wzięło, kto zapoczątkował to wszystko? Czy
jest w tym jakaś prawda i sens? Nawet chrześcijaństwo pod jakąś postacią
służy Mojżeszowi! Otóż w tych trzech religiach świata znajdują się
największe religijne kłamstwa stworzone przez Żydów a konkretnie przez
mojżeszowych pomiotów. Naukowcy udowadniają nielogiczne kłamstwa w
jego opowiadaniach biblijnych.
Nim opiszę historię Mojżesza, którą posiadam w formie filmów, zobaczmy
co na ten temat mówią kody biblijne.
Ewangelia Jana rozdział 8 werset 44.
Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca
waszego.
On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma
prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Tak wyraził się Jezus do Żydów! Zachodzi pytanie; kim jest ten ojciec,
określony, jako diabeł? Odpowiedź jest prosta! Jezus mówił o Mojżeszu,
który stworzył na kłamstwach religię żydowską.
Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca
waszego.
Wyraźnie widać w powyższej informacji, że Mojżesz otumanił naród
żydowski i nie tylko. W ogromnym procencie panuje na całym świecie.
On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma
prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
Z powyższej informacji wynika, że Mojżesz nie mówił prawdy o Bogu, a
wszystko, co kazał umieścić w żydowskich księgach jest wymyślonym przez
niego kłamstwem.
Podła historia Mojżesza zaczęła się początkiem zabójstwa namiestnika
faraońskiego później to niezliczona ilość zabójstw i morderstw. Praktyka

zabijania zaczęła się na samym narodzie żydowskim potem krwawo
kontynuowana była na innych narodach. Biblia jak inne pisma religijne
stworzona była na bazie ówczesnej polityki cesarza Konstantyna. W
cudowny sposób skonstruowana z ukrytymi niesamowitymi kodami
również stała się pomocna do celów politycznych. Pomogła opanować chaos
narodów pod panowaniem rzymskim, który był zagrożony najazdem
barbarzyńców.
Czytając nieustannie Biblię, jak to się mówi młócąc naszą świadomość
bezlitośnie, nie dochodzimy do konkretnych wniosków. Nie znajdujemy w
niej zakodowanych małych perełek, skarbów wyjaśniających wielkie
rzeczy. Żeby wyselekcjonować biblijne zakodowane perełki musimy uzbroić
naszą logikę w Ducha Mądrości w którego wyposażył nas Stwórca.
Pomysł naszego Stwórcy i osobliwość Mądrości Jezusa polegał na
wyprodukowaniu ogromnej ilości papirusowych ewangelii z jego
przekazem. Znalazło to aprobatę. Jednak powstały mnóstwo fałszywych
ewangelii, na których robiono biznes. Jak to się działo? Po prostu w
krótkich opisach na papirusowych zwojach opisywano Jezusa, jako Boga
mającego władze nad światem i innymi pozytywnymi wydarzeniami. Jak
wiemy późniejsze chrześcijaństwo w wydaniu katolickim stało się jednym z
największych morderczych okresów w historii świata. Roznosiciele
papirusowych ewangelii żerowali na naiwności ludzkiej oczekując datków i
jałmużny. Obecnie wiemy, że żebrzący ludzie to często najbardziej zamożne
osoby mające ogromne majątki. Sensowny przekaz Jezusa przepadł, gdyż
cesarz Konstanty nakazał pod karą śmierci zniszczyć wszelkie Jezusowe
ewangelie wybierając tylko te, na których zbudował Nowy Testament.
Teraz spokojnie rozważmy! Załóżmy, że Jezus nigdy nie zwróciłby się do
Żydów nazywając ich ojca diabłem i taka notatka nie znalazłaby się w
Biblii. Czy bylibyśmy aż tacy naiwni, by uwierzyć mordercy, jakim był
diabelski Mojżesz, że rzekomo działał w imieniu Boga? Czy można mu
uwierzyć, że widział Boga i otrzymał od niego tablice dziesięciu przykazań,
z których jednego nie zaakceptował mordując niemiłosiernie ludzi? Co na
ten temat mówi biblia?
Ewangelia Jana rozdział 1 werset 18,
Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o
Nim pouczył.
Zatem nikt Boga przed Jezusem nie widział, ani Go nie słyszał. Jak wynika
z biblijnej informacji, Mojżesz kłamał? Wszelkie jego historie jak
stworzenie nieba i ziemi, Adama i Ewy, historia Kaina i Abla i dosłownie
wszystko są kłamstwem. Nawet historia z jego dzieciństwem też jest jednym

wymyślonym przez niego kłamstwem, gdyż wydarzenie opisane z dzieckiem
znalezionym w koszyku i wyjęte z wody miało miejsce w opowieściach
religii Hary Kryshna. Były one opowiadane wiele tysięcy lat przed
Mojżeszem, który tak naprawdę nie był nawet Żydem, lecz egipskim złym
morderczym magiem, którego wypędził faraon.
Ewangelia Jana rozdział 8 werset 44 Cytuje;
Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca
waszego.
On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma
prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Wszelkie kłamstwa Mojżesz wymyślił z swojej głupiej wyobraźni!
Dlaczego? Odpowiedź jest prosta! Chciał pozyskać naród żydowski do jego
własnych celów. Naukowcy domyślają się, że Mojżesz chciał zemścić się na
swoich wrogach i Faraonie i do tego musiał stworzyć odpowiednią armię.
Na kłamstwach i chorej wyobraźni można opanować każdy naród tak się
stało z narodem niemieckim, który uwierzył w nierealne obietnice Hitlera i
oddał się całkowicie w jego niewolę. Co z tego wyszło? Wiemy o tym sami,
zaś ja mogę dodać, że Hitler to reinkarnacja Mojżesza lub wcielenie się jego
ducha, bo jak można sobie wyobrazić by tak inteligentny naród niemiecki
pociągnąć za sobą do takich okropności. Być może przyczyniła się
świadomość oczekiwania powrotu Chrystusa, którego zobaczono w
Hitlerze.
Jezus przejrzawszy żydowskie pisma odkrył, że Mojżesz to zwykły oszust i
psychicznie chora istota. Zrozumiał pomyłkę Żydów, którzy oczekiwali na
ponowne urodzenie króla Dawida, gdyż nie zadali sobie konkretnego
pytania. Po co król Dawid miał się urodzić i w jaki sposób mogliby go
rozpoznać w czym mógłby im pomóc?
Jezus wykorzystał te fakty i częściowo przybrał postać króla Dawida, by
zdemaskować Mojżeszowe oszustwa i to mu się udało.
Jezus mający Boski możliwości magiczne stworzył wrażenie na żydowskim
pospólstwie. Przypominał Żydom rolę swojego poprzednika Szymona,
który wiele lat przed Jezusem w zupełnie podobny sposób chciał
wyprowadzić Żydów z obłędu.
Szymonowi w przeszłości się nie udało gdyż nie wykorzystał tego, co uczynił
Jezus, który zobaczył jak fantastycznie działają pisma, choćby przetrwały
w niedużym nakładzie. Nie pomylił się jego genialny pomysł

rozprowadzenie ewangelii w postaci nowinek udał się całkowicie.
Ukrzyżowanie Jezusa, jako niewinnego człowieka zagórowało nad
kłamstwami religijnymi i ewangelie stały się bestsellerem.
Jezus na początku swojej działalności zrozumiał, że jego dalsze życie w
postaci biednego człowieka nie miało sensu. Swoją postawą charakteru
uległ swojemu losowi jaki zgotował mu diabelski Mojżesz ukazując
osobowości Stwórcy, by stworzyć ludzkości możliwość wyobrażeniu prawdy
o Prawdziwym Bogu, która wyzwoli wielu z fałszywych religii i wyznań.
Trzeba rozważać całe zagadnienie logicznie jak to czynił Jezus, by podjąć
ostateczną decyzję, aby uszlachetnić swoje czyny, jakie postanowił dokonać.
Trzeba uważać na innych, którzy próbują zniszczyć sensowną prawdę
Jezusa, by powstał jednorodny przekaz ostrzegający przed religijnymi
mafiami. Niestety ciągle się to nie udaje, bo ludzie lubią sobie czynić
fałszywych świętych i fałszywych bogów. Wielbić demony i organizując się
w coraz wymyślne ugrupowania religijne. Z biegiem lat rozpadać się będą
się stare religie, a podgrupy tych religii, już w innej odmianie wzajemnie
będą się zabijać i stwarzać zagrożenia wojenne. Tak właśnie dzieje się
obecnie!
Sama konstrukcja Biblii i innych pism religijnych dla rzeczoznawców
wydaje się bardzo sfałszowane. Człowiek myślący logicznie ma wrażenie, że
Jezus stał się konkurencją dla swego Stwórcy. Jak to wytłumaczyć?
Oczywiście diabelskiemu Mojżeszowi, który nie złożył broni, choć została
ujawniona jego zdrada! W jakiś niejasny sposób wyżebrał od Boga by
wszystkich przetestować religijnie, a potem oskarżyć, że dali się wciągnąć w
fałszywe sekty i ich kłamstwa.
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Szymonie, Szymonie szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę.

W efekcie walcząc o swoje racje diabelski Mojżesz stał się w pewnym sensie
zarządcą świata i utrzymuje się na wysokiej pozycji, ponieważ wszystkie
religie, kościoły i sekty wierzą w jego obrzydliwe kłamstwa!
Niestety taka jest prawda, że jeśli ucieleśnisz się z Mojżeszowym przekazem
stajesz się jego dzieckiem i umierając wchodzisz do sekty diabelskich
duchów, by atakować z rozkazu bestialskiego Mojżesza ponowne narodzone
dusze, które od dziecka ochrzczone są fałszywym chrztem. Chrzest będący

w osobie dorosłego człowieka, konkretnie zadeklarowany dla Boga Ojca
Stworzyciela przez pośrednictwo Jezusa wyzwala Ciebie od szajki
Mojżeszowych zwodzicieli pod warunkiem, że uwierzysz, że Mojżesz to
oszust, kłamca i największy wróg Boga Ojca Stworzyciela, po prostu sam
Lucyfer!
Zatem przychodzi nam odpowiedź na pytanie dlaczego przychodzimy na
świat by urodzić się i pokonywać udręki naszych dziwnych przeżyć.
Zapewne w Królestwie naszego Stwórcy każdy zajmuje swoje stanowisko
wypracowane przez jakiś system. Podobnie jest na naszym świecie z tym, że
osiągnięcie dobrej pozycji można zdobyć przez nieuczciwość, jakieś dziwne
przeznaczenie lub niewyjaśnione szczęście. W Królestwie Stwórcy zapewne
można zmienić swój status poprzez zwycięstwo nad kłamstwem. Kto wie
być może na własne życzenie przychodzimy na świat, by zwyciężyć lub
przegrać spadając ze swojej pozycji w królestwie Bożym. Gdy jesteśmy
przegrani pozostajemy na świecie tak długo aż przytrafi się nam szansa
ponownego zwycięstwa. Zapewne zastanawiasz się jakiego rodzaju może
być te zwycięstwo?
Odpowiedź nie jest prosta! Warto postępować szlachetnie i nie pozwolić się
zakłamać jakąkolwiek fałszywą religią!
Jaki mam dowód na swoje przesłanie? Dowodem jest nieograniczone
działanie zła i jego przedstawiciela który uprosił by nas terroryzować i
nieustannie testować! Odpowiedź w Ewangelii Łukasza rozdział 22 werset
31
NIE MA WĄTPLIWOŚCI MOJŻESZ JEST FAŁSZYWYM DRYGENTEM, DYKTATOREM
NAJWIĘKSZYCH RELIGII: JUDAIZMU, MUZEŁMAŃSKIEJ I PSEUDO
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ORAZ PRAWOSŁAWIA I KATOLICYZMU

Więcej w dalszej treści książki, którą możesz zamówić pisząc na adres:
fakty777@hotmail.com
Przechowanie mojej książki pomoże Tobie i Twoim potomnym zachować
się odpowiednio, by zwyciężyć i powrócić do Królestwa Bożego. Tam jest
inaczej niż na ziemskim padole gdzie ciągle jesteś oszukiwany i
manipulowany, by w końcu w jakiś sposób skrócono Twoje niepewne życie!
W Dalszej części książki, jeśli Bóg Ojciec pozwoli ukażę odkryte kody w
formie kosmicznych wydarzeń związanych z obecną ziemską historią.
Odkryję nieprawdopodobne rzeczy, które pozwolą zrozumieć odległe
starodawne wydarzenia, kiedy synowie Boży zostali wyrzuceni z Królestwa

Bożego przynosząc na świat super nowoczesną technologię. Opisani w
hinduistycznych starodawnych księgach zwalczali się nawzajem używając
broń jądrową, która powtórnie wróciła do naszych czasów. W ten sposób
stracili Boskie Ciała i stali się zwykłymi ludźmi, którzy mino wszystko
dominują nad światem. W czasach drugiej wojny światowej zjednoczyli się.
Rodząc się w narodzie niemieckim, spowodowali rozkwit technologii
zbrojenia jakiej świat jeszcze nie znał. Gdyby nie interwencja naszego Ojca
z Nieba nie wiem czym by się to skończyło. Być może to jeszcze nie koniec
gdyż nie wiemy co zamierza Ameryka. Co zamierza Rosja i czym zaskoczą
nas Chińczycy. Widźmy co czynią złoczyńcy w północnej Korei jak w
również w Iranie. Co robi Izrael i sąsiednie arabskie narody. Terroryzm
kwitnie! Czy to nie znak końca ziemskiej cywilizacji? Pozdrawiam!

