
Formowanie nowego reżimu- gdzie 
Prawda jest niepożądana....



Jak już pisałem wcześniej, obserwujemy formowanie się nowego reżimu, który ma z 
góry ustalone 'wartości'. Mówienie Prawdy nigdy nie było popularne. Aby przebywać 
między wronami nowego reżimu, musisz krakać tak jak one. Każdy reżim mówi o 
'wolności' jednak nie jest to wolność by mówić Prawdę!

Ta wolność znaczy, reżim mówi prawdę, a ty mówisz prawdę jak długo mówisz w co 
wieży i co głosi dany reżim! 

Oto przykłady formowania reżimu.

W Ameryce, w 2013 roku, gdy Kongres Amerykański przeżywał 'kryzys długu1' do 
mikrofonu podeszła pewna pani, Dianne Reidy.2 Była to stenografka w Izbie 
Reprezentantów.  3

Wg niej:4

„Duch Święty przez 2 i pół tygodnia wybudzał mnie w nocy i 
przygotowywał mnie aby głosić w Izbie Reprezentantów”

Stojąc tam głosiła:

„Bóg nie da się naśmiewać. Nie możesz Go wyśmiewać. Największym 
zwiedzeniem tutaj jest fakt, ze to nie jest jeden naród pod 
przywództwem Boga...

Konstytucja Ameryki nie zostałaby napisana przez Wolnomularzy. Oni 
występują przeciwko Bogu. Nie możecie służyć dwom panom. Nie 
możecie...Chwała Bogu. Panu Jezusowi Chrystusowi. Chwała niech 
będzie Jezusowi”

1 http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_debt-ceiling_crisis_of_2013  

2 https://www.facebook.com/dianne.fosterreidy  

3 http://pl.wikipedia.org/wiki/Izba_Reprezentant%C3%B3w_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych  

4 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2464079/House-stenographer-starts-yelling-God-right-debt-ceiling-crisis-  
averted.html
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Izba_Reprezentant%C3%B3w_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych


Reidy i jej mąż. Zdjęcie pochodzi z Facebooku

Kobietę odciągnięto na sile od mikrofonu i ponoć poddano ja oględzinom psychiatry!

Inna osoba jest David Silvester z Wielkiej Brytanii, należący do Partii Niepodległości 
Zjednoczonego Królestwa(UKIP5).

David Silvester powiedział odważnie6, ze to poczynania Davida Camerona, 
sprowadziły na Anglię powodzie! 

„David Cameron, Premier Anglii, postąpił arogancko wobec Ewangelii, 
która niegdyś uczyniła Anglię wielka i lekcja, która przyjdzie szybko aby 
pojąc jest taka, ze żaden człowiek ani ludzi, obojętnie jak potężni, nie 
mogą igrać z Bogiem Najwyższym w sposób bezczelny i ujść bezkarnie, 
ponieważ cokolwiek naród czyni jest ważone na skali bożej aprobaty lub 
dezaprobaty”

„Napisałem do Camerona w 2012 r. z ostrzeżeniem ze klęski nastąpią w 
wyniku przejścia dekretu o małżeństwie pedrylów”

„Ale on na to nie zważał, pomimo złożenia petycji podpisanej przez 600 
tys Chrześcijan i więcej niż polowy jego partii mówiącej ze nie powinien 
tego robić”

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/01/18/article-2541774-1AC40D9500000578-
455_306x516.jpg

Niezłe, prawda? Zamiast drobić, postanowił odezwać się i wykorzystać swoja 
pozycje! Nie tak jak Godson, który wykorzystywał swoja pozycje w partii, by 
postawić obok siebie pedała, i udawać, ze wszystko jest w porządku, wprowadzając 
w błąd zarówno Chrześcijan jak i ludzi potrzebujących zbawienia. Po odważnej 

5 http://pl.wikipedia.org/wiki/Partia_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci_Zjednoczonego_Kr%C3%B3lestwa  
http://www.ukip.org/

6 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2541774/UKIP-councillor-David-Silvester-blames-UK-storms-gay-  
marriage-legalised.html
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wypowiedzi pana Silvestra, jego partia go zawiesiła.7

 
David Silvester, fotografia BBC.

Wg Mirror8, Cameron również ucierpiał od powodzi, które ogarnęły Wielka Brytanie! 
Jednak od dumnie i bez pokuty zwala winę na fikcyjna: zmianę klimatu.9

Teraz, gdy ludzie zostali ostrzeżeni, Bóg może uderzyć porządnie.

Poczytajcie Objawienie Jana i odpowiedzcie sobie na pytanie: Jaka wymówkę diabeł 
wymyśli, gdy niebo będzie się sypać na głowę i słonce się zaćmi, a księżyc będzie 
czerwony? 1/3 słońca ma być urwana! Co powiedzą politycy, naukowcy i globaliści? 
Co usłyszysz w wiadomościach i o czym przeczytasz w gazetach?

Rozzłoszczeni mieszkańcy konfrontują Camerona!

http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=VOBJ9hMoCWc

Niektóre z najbardziej prestiżowych domów w Wielkiej Brytanii 10są pod groźba 
zalania! Agencja ds Środowiska w Anglii11 ostrzega o nienadchodzących 

7 http://www.bbc.co.uk/news/uk-25802437  

8 http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/david-cameron-complains-flood-damage-2981709#.UtwEn3_FLcs  

9 http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/uk-weather-david-cameron-blames-britains-abnormal-winter-  
storms-on-climate-change-as-met-office-warns-of-more-rain-to-come-9045799.html

10 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2536229/Man-pumps-Parky-Celeb-Rivieras-creek-Some-UKs-exclusive-  
homes-threat-flooding.html

11 http://en.wikipedia.org/wiki/Environment_Agency  
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powodziach!12

Oto filmiki:

http://www.bbc.co.uk/news/uk-25785804
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-kent-25783976

Nad Polska również przelewają się 'dziwne' warunki atmosferyczne. Huragan 
Ksawery dal się we znaki Polsce. Czy jednak ktoś powiąże te rzeczy do jej grzechów 
jak: katolickie bałwochwalstwo, ekumenia Protestantów z katolicyzmem i herezja 
czy fakt wprowadzenia do rządu zboczeńców oraz tzw pełnomocnika rządu ds 
równego traktowania.13

„Blisko 300 budynków uszkodził orkan Ksawery14, który szalał nad Polską w zeszłym 
tygodniu. Zniszczonych zostało ponad 120 domów mieszkalnych i około 20 placówek 
oświatowych. Wiatr wyrządził też potężne szkody w energetyce - w szczytowym momencie 
prądu nie miało 720 tysięcy odbiorców. ”

Ten tzw pełnomocnik to nic innego jak promotor obrzydliwego pedalstwa, i ona otwiera Polskę na 
katastrofy. Poczekajcie jeszcze trochę. Sejm ucierpi za to ze toleruje to co jest przeciwne ludzkości.

Leszek Miller powołał tego pełnomocnika i on poniesie konsekwencje z reki Boga. Polska zostala 
sprzedana w rece oprawcow z Unii.

http://www.cvce.eu/obj/meeting_between_leszek_miller_and_gunter_verheugen_warsaw_11_july_
2002-en-650ed869-769e-477b-8edb-413d17e61eda.html

http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/czechs-poles-and-germans-celebrate-at-the-point-where-
their-countries-meet-but-all-in-their-different-ways

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Leszek-Miller-gender-to-jedna-z-obsesji-polskich-
biskupow,wid,16281490,wiadomosc.html?ticaid=1120d4

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania to promotor 
pedałów! Ta osoba chce kłamać ludzi i dopuścić by małe dzieci były robione zboczeńcami! Czy 
jednak w Sejmie, Rządzie są jeszcze normalne osoby? Czy ktoś stanie i powie jej do słuchu?

Kozlowska- Rajewicz promuje filozofie która pedały uknuły podczas zbiorowych sesji 
pedałowania. Oto jej cytaty:

„Jest to o tyle istotne, że pojęciu gender, którym już od dawna zajmuje się polska i światowa nauka, 
przypisuje się nieprawdziwe znaczenia i próbuje udowadniać, że gender to niszczenie rodziny, 

12 http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-sussex-25757256  

13 http://rownetraktowanie.gov.pl/  

14 http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-takie-sa-straty-po-huraganie-ksawery,nId,1072038?
utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Leszek-Miller-gender-to-jedna-z-obsesji-polskich-biskupow,wid,16281490,wiadomosc.html?ticaid=1120d4
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Leszek-Miller-gender-to-jedna-z-obsesji-polskich-biskupow,wid,16281490,wiadomosc.html?ticaid=1120d4
http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/czechs-poles-and-germans-celebrate-at-the-point-where-their-countries-meet-but-all-in-their-different-ways
http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/czechs-poles-and-germans-celebrate-at-the-point-where-their-countries-meet-but-all-in-their-different-ways
http://www.cvce.eu/obj/meeting_between_leszek_miller_and_gunter_verheugen_warsaw_11_july_2002-en-650ed869-769e-477b-8edb-413d17e61eda.html
http://www.cvce.eu/obj/meeting_between_leszek_miller_and_gunter_verheugen_warsaw_11_july_2002-en-650ed869-769e-477b-8edb-413d17e61eda.html
http://rownetraktowanie.gov.pl/
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-takie-sa-straty-po-huraganie-ksawery,nId,1072038?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-takie-sa-straty-po-huraganie-ksawery,nId,1072038?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-kent-25783976
http://www.bbc.co.uk/news/uk-25785804
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-sussex-25757256


seksualizacja dzieci, dowolność wyboru płci czy odrzucanie macierzyństwa. ”

Polska jest podstępnie przygotowywana do pedalskich, hiwowych 'reform':

Stanowisko MNiSW w sprawie zajęć i badań dotyczących gender na uczelniach

„MNiSW będzie wspierać wszystkie elementy polityki równości płci, do których 
odwołują się europejskie programy operacyjne i nowy program ramowy Horyzont 2020. 
Zasady polityki równościowej stanowią istotne ogniwo tych programów, a ich odrzucenie 
eliminowałoby polskich uczonych z możliwości korzystania ze środków unijnych, które są 
znaczące. W samym tylko Horyzoncie 2020 fundusze dla bloku tematycznego 
poświęconego wyzwaniom społecznym sięgają 30 mld euro. ”15

Złapali miliardy i teraz będą iść na kompromis by każda sferę życia- szkoły, prace, kościoły, 
radio, TV, podręczniki itd. były 'zreformowane' aby promować pedałowanie!

Ja wam powiem- to ściągnie na Polskę wojnę, duchowa destrukcje i kataklizmy. Nie usłyszysz 
jednak tych ostrzeżeń od czołowych proroków w Polsce!

Program Horyzont 2020

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/281113_Horizon
%202020%20standard%20presentation.pdf

http://rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/oswiadczenie-w-sprawie-nieprawdziwych-
interpretacji-pojecia-gender

KRAJOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA NA LATA 
2013-2016

http://rownetraktowanie.gov.pl/sites/default/files/krajowy_program_dzialan_na_rzecz_rowne
go_traktowania_przyjety_na_rm_10.12.13.pdf

Ten pełnomocnik ma na celu jedno: zamknąć gęby ludziom na mówienie nie wobec pedalstwa. A 
chce to zrobić: prawnie, przez szkolnictwo, miejsca pracy. I zobacz na sytuacje- idziesz do pracy, 
masz kwalifikacje  a tu na rozmowie każą ci podpisać: nie będę nic mówił przeciwko pedałom!

Dobór nauczycieli- warunek- będę głosić kłamstwa i będę tego uczyć dzieci! Nie zgadzasz się- cóż- 
nie możesz być nauczycielem i jesteś fobem.

Kościoły- aby kościół istniał- musi dostosować się do wymogów reżimu. Jeśli głoszą przeciwko 
zboczeńcom- nie mogą mieć budynków i dopuszczają się jawnej działalności wywrotowej 
względem 'Państwa'. 

Jeśli myślisz,ze to przejdzie samo, poczytaj o finansach. Miliardy kusza wielu. Oni sprzedali dusze, 
aby się wzbogacić i za nic ich nie interesuje co stanie się z dziećmi i młodzieżą. Nie słyszysz tez 
ewangelistów w Polsce aby głosili coś przeciwko! Oni nigdy nie chcą nic powiedzieć. Dlaczego? 

15 http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/stanowisko-mnisw-w-sprawie-zajec-i-badan-dotyczacych-  
gender-na-uczelniach.html
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Sa pełni obaw a nazywają to 'miłością'. Kombinują tak samo jak ten pełnomocnik.

Ten reżim to nie koniecznie od razu obozy, ale usuniecie ze społeczeństwa. To praca nad przejęciem 
kontroli nad umysłami Polaków. To przymus- chcesz żyć, to zamknij dziob i udawaj ze to ok! 
Chcesz pastorku mieć kościół? To siedź cicho lepiej i promuj pedałowanie wśród młodzieży i 
zboru!

Oni chcą sfinansować fałszywe badania aby próbować 'naukowo udowodnić ' to co wszyscy 
wiedza ze jest nienormalne!

http://rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/rzad-zapoznal-sie-z-programem-na-rzecz-
rownego-traktowania

Polskę czekają lata horroru. 

„W programie przewidziano m.in. poprawę sytuacji na rynku pracy grup narażonych na 
dyskryminację ze względu na wiek, niepełnosprawność, pochodzenie narodowe i etniczne, 
orientację seksualną oraz migrantek i migrantów, przeciwdziałanie przemocy fizycznej i 
psychicznej oraz mowie nienawiści wobec osób z grup narażonych na dyskryminację, 
eliminowanie przejawów nierówności i dyskryminacji występujących w procesie edukacji, 
doskonalenie prawa w zakresie ochrony praw człowieka w odniesieniu do zastosowań 
biologii i medycyny, przeciwdziałanie nierównościom w dostępie osób starszych do usług 
medycznych, podniesienie standardów nauczania lekarzy oraz pielęgniarek i położnych o 
zagadnieniach dotyczących LGBT, zwiększenie udziału kobiet w procesie podejmowania 
decyzji, równe traktowanie kobiet i mężczyzn, osób starszych i niepełnosprawnych w 
sporcie, przeciwdziałanie dyskryminacji w mediach. ”16

To proces rozbicia kraju. Napływ nielegalnych migrantów, by zniszczyć miejsca pracy i położyć 
kraj w nieład, a tam już czyhać będzie Unia, by pomachać Euro... jeśli przyjmą ich reżim!

Edukacja- pedalowie nauczyciele i pedalowie ucznie.
Usługi – pedalowie będą zadać małżeństw, ulg, przywilejów!
Lekarze i medycyna- pedał lekarz i kłamliwe nauki! Marnowanie pieniędzy na leczenie chorób 
jawnych pedalow!
Sport- pedał piłkarz, pedał kibic, pedał sędzia i pedał Olimpijski, pedał żużlowiec, pedał siatkarz, 
pedał trener.

Widzę zamieszki i nieład w Państwie. Widzę ciężkie lata dla Polski, Europy i USA. Czytasz w 
Biblii- zamieszki, powstania, nieład, epidemie itd. Czy rozumiesz? To przez te demoniczne zmiany. 
Jeśli prawo w państwie narzuca te ohydy, to otwiera to drogę dla demonów aby demonicznie 
nawiedzić mieszkańców oraz zniszczyć kraj. Widzę ciężkie lata dla wierzących dookoła świata. 
Male dzieci nie mogą wzrastać w normalnym otoczeniu. To co nienormalne wychyla łeb i 
prowokuje aby użyć siły przeciwko nim. Zamieszki tłumione silą. Policja stojąca i atakującą 
rozwścieczone tłumy. Strajki. Ławice demonów przelewających się nad Polska i atakujących ich 
mieszkańców. Nienormalne anomalie. 

To czeka Polskę na najbliższe lata, JESLI wierzący nie powstaną z Ewangelia i Bóg nie 
zainterweniuje. Protestanci zostaną ukarani za unie z bałwochwalstwem katolickim. Za brak 
standardów, by przywieść ten nieszczęsny kraj do pokuty!

16 http://rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/rzad-zapoznal-sie-z-programem-na-rzecz-rownego-traktowania  
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Chcesz pokazać palcem skąd się wezmą klęski? Popatrz na pełnomocnika i 2 pedałów w Sejmie. 

'Poprawa', 'podniesienie standardów' to kłamstwa i chodzi tu o przymus leczenia i 
przyjmowania hiwowcow!

Słowa hipnotyczne używane przeciwko społeczeństwo to:

Poprawa
Polepszenie
Przeciwdziałanie
Podniesienie standardów

Nie, drogi czytelniku. To kłamstwa oznaczające narzucenie zboczenia we WSZYSTKIE 
DZIEDZINY ZYCIA narzucone prawnie i egzekwowane przez prawodawców i egzekwujących 
prawo- policje, wojsko. Te 4 rzeczy są nie dla ciebie, tu nie chodzi o twoje dobro czy rodzin w 
Polsce. Te 4 rzeczy są TYLKO I WYLACZNIE po to aby zboczeńcy byli wprowadzeni i normalne 
społeczeństwo było rozbite. Tu chodzi o rozbicie normalności. Tu chodzi o zmiane paradygmatu.

Mieliśmy w historii rusyfikacje, germanizacje, a dziś, diabeł przy użyciu ofiar z ludzi i czarnych 
mszy , chce wprowadzić pedalizacje. Mamy tu obraz MK-ULTRA, projektu CIA i FBI który 
poszedł parę kroków dalej. On jest stosowany na niczego się nie spodziewających mieszkańców 
Polski, Europy, Afryki, Azji i Ameryki!

Czas ucisku jakiego nie było i nie będzie....

Diabeł wie,ze czasu ma MALO...wiec daje w żyłę i biega 24 na dobę. 

Co jednak robią wierzący, Protestanci?Czemu nikt nie trąbi z pulpitów: to jest czas 
PRZYGOTOWANIA! To jest czas bliskości z Bogiem i uczenia się Pisma. To jest czas głoszenia 
Ewangelii KAZDEMU! To jest czas postu, intensywnej modlitwy, wstawiennictwa i bezpardonowej 
walki duchowej!

Co mamy tymczasem? 

Wierzący nie są gotowi na przyjście Jezusa. Wierzący nie są gotowi na to co nadchodzi. 
Wzmocnijcie małżeństwa. Bądźcie jak strażnicy na murach. Bądźcie meczycielami diabłów i 
stojący na straży Pisma :

„Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą 
do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. ” Dan 12

Tu nie czas na zabawę w zbór! Mezowie, bądźcie ojcami. Zony bądźcie posłuszne mężom i 
przynoście chwale Chrystusowi. Wierzący, głoście Słowo, niesfałszowane doktryny i naukę o 
świętości! Nasz Jezus się nie zmienił! Jezus nie zaakceptuje nauk szatana, które są głoszone przez 
rządy na świecie, pod nagłówkiem- dla dobra społeczeństwa! Niech popłynie wstawiennictwo, 
inspirowane przez Ducha Bożego, aby Jezus nawrócił mieszkańców zanim przyjdzie reżim!

O, kto ma uszy do słuchania niechaj słucha! Kto chce się bawić w kościół, niech zaniecha!

Jezus przyjdzie niedługo! Nie marnuj czasu na koscielnictwo i religijne zabawy! Wykorzystujcie 



dobrze czas!Wzmacniajcie się w Jezusie!

Amen!


