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Ludzie zyjacy na swiecie sa pelni przesadow. Jak mozna zauwazyc kazdy czlowiek 

na ziemi jest miedzy wplywem czarow a moca Boza I Jezusem. Pytanie tylko do 

ktorego zrodla sie zwroci? 

Celem polegania na czyms innym od samego Boga Nieba jest zaprogramowanie 

czlowieka by zyl w strachu. Moze to byc strach przed ‘nieszczesliwa’ liczba, 

dniem w kalendarzu. Strach oparty na horoskopie w gazecie, czy wrozeniom z 

lini papilarnych.  

Jest to wielka niewola. Sam fakt polegania na rzeczach martwych lub nawet 

ludzi, prowadzi czlowieka do zlego myslenia. Jego umysl zaczyna byc nekany 

przez zasady ludzkie, moga byc to religijne nakazy (Amisze kaza nosic1tylko 

specyficzne ciuchy, brody itd. ). Osoba, ktora czytala ‘horror-skop’ bedzie 

probowala skojarzac rzeczy, wydarzenia I pory z ‘wrozba’. Bedzie wypatrywac 

czarnego kota na ulicy I modlic sie aby nie wylazl gdzies z krzakow. Strach. Samo 

wypelniajace sie proroctwa. Sztuczna kontrola umyslu. Chec dopasowania sie do 

wymogow spolecznych. “Kazdy czyta horoskopy.Tak dla zabawy… ” 

 

To tylko….kot! Gadzina nawiet nie wie o przesadach. 

Ludzie zaangazowani w astrologie, beda zyli wyroczniami. Beda zniewoleni 

dniami,miesiacami I latami. Poganie sa zwiazani kalendarzami, pozycjami gwiazd 

I planet na niebie. Gdy przychodzi pora, oto MUSZA isc I robic rytualy.  

To prowadzi do magicznego umyslu I niewoli. Taki umysl jest latwo 

kontrolowany przez demony. Nie ma bazy- nie ma opoki. Czesto ta baza nie jest 
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Biblia, ale filozofiami do niej sprzecznymi. W taki sposob diabel kontroluje 

rzesze ludzi.  

Osoby kontrolowane przez strach przed pastorem, beda baly sie wyjsc ze zboru 

bo “poza budynkiem nie ma Chrzescijanstwa”.Gdy pastor uwierzy w ekumenie 

czy herezje, ludzie kierowani wewnetrznym niepokojem beda sie bali wyjsc. Co 

bedzie ze mna? Jak sobie poradze?Czy mozna zyc, ja I Jezus? 

Osoby kontrolowane przez katolicyzm, beda bronily tej niebiblijnej instytucji. 

Czlowiek siedzacy tam przez lata nabywa postawy ‘nieosadzajacej’. Ekumenia 

zaczyna to wprowadzac do kosciolow Protestanckich w Duchu Swietym. U 

katolikow np. ksiadz kradnie pieniadze, wierni- to ‘pomowienie’!Ksiadz 

molestuje dziecko- to ‘nagonka mediow’! Ksiadz- homo- to ‘atak na wiare’!Czy 

widzisz czytelniku , ze osoba zaprogramowana dziala bez programisty po 

jakims czasie.   

Osoba kierujaca sie przesadami odrzuca logike. Popatrz na niebo- co wie slonce 

o twojej przyszlosci? Co zmieni kamien (mase ich lezy na drodze), osadzony w 

wisiorku? Powiesz ‘to INNY kamien’. Gdzies to slyszelismy. Powiedz katolikowi, 

dobra- no to ja ci przyniose bele z lasu a ty ladnie przed nia zrobisz nura na 

podloge I zmowisz rozaniec. O nie! Balwochwalstwo! Ratunku! ‘Poganin’ 

prowadzi mnie do ‘czczenia balwanow’…A teraz przynies dwa patyki, na nich 

odlew I popatrz na niego…Aaaaaaa….Teraz sie rozumiemy! Trzeba tak bylo na 

poczatku….Juz myslalem,ze pan cos knuje… 

Jaka jest roznica? Nie kazali mu czcic beli od malego… 

Powiesz- zaraz, zaraz. Chwileczke. Sasiadka sie smiala z czarnego kota, ten 

wylazl I …sie przewrocila….I co na TO powiesz. A jakby upadla w inny dzien to co 

to znaczy? Przypadek. 

Czy to znaczy, ze koty nie moga byc uzyte przez zlego? W Biblii pisze, ze 

demony weszly w swinie. Z tego co wiem, niektore czarownice, szamani moga 

‘wlezc’(astralna projekcja) do gadziny (jak wrona, kot) I chodzic po okolicy. 

Piatek 13-ego jest tez dniem, gdzie niektorzy ‘swietuja’, wiec jesli w ten dzien 
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ludzie narobia rytualow, uruchomia sily ciemnosci a ludzie jeszcze sie boja, to 

moze sie cos dziac.  

Czarownice odprawiaja rytualy podczas pelni ksiezyca. Nauka (I niektore 

koscioly) ktore nie rozumieja, ze nie zyjemy tylkow swiecie widzialnym golym 

okiem (pamietasz Szekspira-   Są rzeczy na niebie i na ziemi, o których się 

filozofom nie śniło) nie wie co sie dzieje. Uwolnione rytualy moga spowodowac 

ludzka reakcje, wypadki, itd. 

Numerologia nie pochodzi od Boga! 

 Krolowa Nieba (Jer 44) ukazywala sie ludziom w Fatimie podczas dnia 13. 

 Gdy chlopak osiaga wiek 13 lat w Judaizmie staje sie dorosly. Patrz Bar 

micwa. 

 Szescian Metatrona (kabala) sklada sie z 13 okregow.2 

 W Zaratuszranizmie liczba 13 jest ‘zdradliwa’.Z tego powodu 13 dzien w 

kazdym nowym roku  jest ‘swietowany’ jako Sizdah Be-dar. Ludzie jada na 

wies, bo miasto nie jest ‘bezpieczne’ w tym czasie. 

 Zgrupowanie czarownic (kowen) sklada sie z 13 osob.  

 W Mezoameryce, trwajacy 13 dni okres zwal sie trecena.  

 W kartach tarota, 13 karta to smierc.  

 Triskaidekafobia- strach przed liczba 13. 

 Ludzie unikaja 13 pietra, 13 pokoju w hotelu, natomiast w USA jest wiele 

autostrad oznaczonych liczba 13.3 

 W 1880 zalozyli Klub 13 w celach osmieszenia tego przesadu.  

 Na bankiecie w Walhalli mialo sie spotkac 12 demonow plus Loki. 

 Marcin Luter oskarzal papiestwo o bycie “fonatnna I zrodlem wszelkiego 

przesadu.”. W Babilonian Captivity of the Church Marcin pisze4: 

“Papiestwo jest w istocie niczym innym od Krolestwa Babilonu I TYM 

Antychrystem.Bo kto jest tym czlowiekiem grzechu I synem zatracenia, 
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jak nie osoba, ktora przez swoje nauczania I nakazy zwieksza grzech I 

zniszczenie dusz…podczas gdy siedzi w kosciele5, jak gdyby byl Bogiem?” 

Aby podsycac demona strachu ludziska wynalezli caly szereg przesadow w 

piatek 13 stego6. Piatek 13-stego wypada roznie w danych latach, np:7 

Rok Ile razy 

2011 1 
2012 3 
2013 2 
2014 1 
2015 3 
2016 1 
2017 2 
2018 2 
2019 2 
2020 2 

 

Kazdy czlowiek ma wiare na tym swiecie. Jesli polozysz ja w czlowieku, to tak 

bedziesz funkcjonowal- patrzyl na politykow, prezydentow, ludzi obok…Poloz 

wiare w obiekty, a to spowoduje zycie w chorym swiecie. Przesady sa bardzo 

widoczne u celebrytow, gwiazd muzyki I filmu, u politykow itd. Ludzie czesto nie 

zdaja sobie sprawy jak bardzo ich zycie jest kierowane, ksztaltowane przez 

zabobony I przesady. Poloz wiare w Jezusa, a on uwolni cie od zaleznosci od 

przedmiotow czy ludzi. Falszywa filozofia nie pomoze w chwilach gdzie 

potrzebujemy Boga. Ludzie zamiast wolac do Jezusa, przekopuja pokoj w 

poszukiwaniu amuletow, wisiorkow, ikon, rozancow. Co to pokazuje? Oto bog w 

                                                           
5
 Oczywiscie siedzi w nie prawdziwym kosciele!Oglupia ludzi, ze jest reprezentantem Jezusa. W naszych czasach jednak 

papiestwo jest powolutku I po cichutku wprowadzane do Protestantyzmu. U niektorych on siedzi w sercach. Do niektorych chce 
sie wybrac do budynkow w niedalekiej przyszlosci. Sam, jako uzurpator pozycji Chrystusa chce zasiasc nad Protestantami I 
poganami. Studiuj ekumenie I zobacz wielkie zwiedzenie, ktore nadchodzi pod pozorem pokoju. Oznaka tego, ze SYNDROM 
GALACJAN jest obecny w kosciele Protestanckim mozna udowodnic przez liczbe pastorow, ktorzy przestali atakowac katolicyzm, 
a spotykaja sie z nim. Oni sa pod zakleciem, tak jak I byli Galacjanie! 
6
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ktorego wierzysz. Pokladanie nadziei w przedmiotach, planetach itd jest 

systemem Babilonu I religia upadlego czlowieka8.  

Komu dzis wierzysz? Latwo to sprawdzic w chwilach kryzysu. Do kogo biegniesz 

gdy cos potrzeba? Kto cie chroni na codzien? Kto jest twoim lekarzem? Kto jest 

twoim zaopatrzeniem?  

Biblia uwalnia od magicznego myslenia I filozofii upadlego czlowieka.  

“Tak mówi Pan: Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów, nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody 

się ich lękają! (3) Gdyż bóstwa ludów są marnością. Są dziełem rąk rzemieślnika pracującego dłutem w 

drzewie, ściętym w lesie, (4) które przyozdabiają srebrem i złotem, umacniają gwoździami i młotami, aby się 

nie chwiało. (5) Są jak straszak na polu ogórkowym, nie mówią, trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Nie 

bójcie się ich, bo nie mogą szkodzić, lecz nie mogą też nic dobrego uczynić. (6) Tobie nikt nie dorówna, Panie! 

Jesteś wielki i wielkie jest w mocy twoje imię. (7) Któż by się nie bał ciebie, Królu narodów? Tak, tobie się to 

należy, gdyż wśród wszystkich mędrców narodów i wśród wszystkich ich królów nie ma takiego jak Ty. (8) 

Wszyscy co do jednego są głupi i nierozumni; niedorzecznością jest cześć oddawana drewnu. (9) Srebro 

cienko sklepane, sprowadzone z Tarszyszu, a złoto z Ofiru, to dzieło rzemieślnika i rąk złotnika; ich szata jest z 

błękitnej i czerwonej purpury. Wszystko to jest robota znawców. (10) Ale Pan jest prawdziwym Bogiem. On 

jest Bogiem żywym i Królem wiecznym; Od jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść jego groźby. 

(11) Tak mówcie o nich: Bogowie, którzy nie stworzyli nieba ani ziemi, zginą z ziemi i spod tego nieba. (12) On 

stworzył ziemię swoją mocą, utwierdził okrąg ziemi swoją mądrością, a swoim rozumem rozpostarł niebiosa. 

(13) Na jego głos szumią wody na niebie; On sprawia, że obłoki podnoszą się z krańców ziemi, On z błyskawic 

wyprowadza deszcz i wypuszcza wiatr ze swoich komór. (14) Głupi jest każdy człowiek i bez rozumu, na 

wstyd naraża się każdy złotnik z powodu bałwana, gdyż złudą są i bez życia jego odlane bożki. (15) Są 

nicością, dziełem wartym śmiechu, które w czasie swojego nawiedzenia poginą. (16) Nie takim jak oni jest 

dział Jakuba, gdyż On jest stwórcą wszechrzeczy, a Izrael jego dziedzicznym plemieniem. Pan Zastępów jest 

imię jego.” Jer 10 

“Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie 

uczniami moimi będziecie (32) i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.” Ew. Jana 8 

“Któż wytwarza bóstwo i odlewa bałwana, który na nic się nie zda? (11) Oto wszyscy jego towarzysze 

narażają się na wstyd, a rzemieślnicy - wszak to tylko ludzie; niech się zbiorą wszyscy i staną, a przelękną się i 

wszyscy się zawstydzą. (12) Kowal wytwarza je pracując przy żarze węgla, nadaje mu kształt uderzeniami 

młota i robi go za pomocą swojego ramienia; gdy jest głodny, traci siłę, gdy nie pije wody, omdlewa. (13) 

Snycerz rozciąga sznur, kreśli zarysy czerwonym ołówkiem, wycina go dłutem, wymierza go cyrklem i 

wykonuje go na podobieństwo człowieka, jako piękną postać ludzką, która ma być ustawiona w domu, (14) 

narąbie sobie cedrów lub bierze cyprys albo dąb i czeka, aż wyrośnie najsilniejsze pośród drzew leśnych, 

sadzi jodłę, która rośnie dzięki deszczom. (15) Te służą człowiekowi na opał, bierze je, aby się ogrzać, 

roznieca także ogień, aby napiec chleba. Nadto robi sobie boga i oddaje mu pokłon, czyni z niego bałwana i 

pada przed nim na kolana. (16) Połowę jego spala w ogniu, przy drugiej jego połowie spożywa mięso, piecze 

pieczeń i je do syta, nadto ogrzewa się przy tym i mówi: Ej, rozgrzałem się, poczułem ciepło! (17) A z reszty 

czyni sobie boga, swojego bałwana, przed którym klęka i któremu oddaje pokłon, i do którego się modli, 

mówiąc: Ratuj mnie, gdyż jesteś moim bogiem! (18) Nie mają poznania ani rozumu, bo zaślepione są ich 
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oczy, tak że nie widzą, a serca zatwardziałe, tak że nie rozumieją. (19) A nikt tego nie rozważa i nikt nie ma 

tyle poznania i rozumu, aby rzec: Jedną jego połowę spaliłem w ogniu i na jego węglach napiekłem chleba, 

upiekłem też mięso i najadłem się, a z reszty zrobię ohydę i będę klękał przed drewnianym klocem? (20) Kto 

się zadaje z popiołem, tego zwodzi omamione serce, tak że nie uratuje swojej duszy ani też nie powie: Czy to 

nie złuda, czego się trzymam?” Ks. Izajasza 44 

Co wiec zrobic teraz? Wyznaj Jezusowi w czym polegales I czego sie bales! 

Uwierz, ze Jego ofiara sprzed 2000 lat moze teraz, tam gdzie siedzisz obmyc 

twoje grzechy! Modl sie: Jezus, wejdz do mojego serca! Obmyj moje grzechy I 

zabierz strach przed zabobonami, przesadami. Przywroc mi zdrowy umysl. Lamie 

teraz klatwy zwiazane z przesadami- balwochwalstwo, czary, bunt, zwiedzenie, 

falszywy bog, zabobony, zaklinania, odklinania, odczyniania, kontrola umyslu, 

zwiazania. Pokutuje z lamania 1 przykazania. Od teraz, dzis jestes moim Bogiem, 

Jezus. Zobowiazuje sie ufac Ci w kazdym czasie. Zwiazuje teraz w Twoim imieniu 

wymienione wczesniej demony I nakazuje im wyjsc! Won! W imieniu Jezusa! 

Zobowiazuje sie tez wywalic wszelkie obiekty mojego buntu- karty, wisiorki, 

amulety, horoskopy, narzedzia wrozbiarskie, tasiemki, breloczki, idole, ikony, 

obrazy itd. Napelnij mnie Twoim Duchem Swietym! 

Chwala Jezusowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


