
Otwarty dokument strategiczny aby prze-

zwyciężyć faszystowski reżim terroru Covid19
Najniższy wspólny mianownik oporu, aby rozbić faszystowskie zamach stanu rządzących i 

przywrócić porządek w III RP. 

Najważniejsze strategiczne punkty, które muszą być zrozumiane i przestrzegane przez opór, jeżeli 

chcemy mieć szansę, zero tolerancji. 

My = aktywny suweren, opór wobec terroru Covid19, zamachu stanu.

Nielegalny, niezgodny z konstytucją i nieproporcjonalne obostrzenia Lockdown, związane z propagandą 

terroru Covid19, muszą jak najszybciej być zaniechane, przez Sąd Najwyższy i jeśli to konieczne przy 

użyciu przemocy policyjnej, aby nie powstało więcej szkód dla gospodarki i pokojowego społeczeństwa. 

Policja i wojsko ma chronić  wolności i praw człowieka, które nam gwarantuje konstytucja,  a nie chronić i

współdziałać  z zdrajcami i przestępcami rządu, sprawami zamachu stanu. Oni się już w marcu 2020 

obnażyli , de-facto nielegalnym faszyzmem i sabotażem i przestępstwa przeciwko ludziom przez to 

doprowadzili do zamachu stanu, zdrady państwa i zniszczenia III RP.

Ten dokument nie został napisany przez prawników, opieramy się m.in. na dowodach zebranych przez 

adwokata Dr. Reiner Füllmich (punkt 6). To sprawa dla prawników i prokuratorów, uzupełnić podstawy 

prawne i usunąć zdrajców polskiego rządu. My = Suweren żądamy natychmiastowego usunięcia 

obecnego rządu puczu. Przestępstwa rządu są oczywiste i namacalne widoczne dla każdego oka i 

wołają o pomstę do Nieba.

Już nie ma czasu na zajmowanie się błahymi sprawami i sporami.

Główni przedstawiciele i aktorzy ruchu oporu jak Konfederacja, StopNop, Marsz Wolności, organizatorzy

protestów, niezależne media jak wRealu24, NTV, Neos, Tomasz Sommer, Irokez i.in.  już nie mogą 

ignorować najważniejszych agend kryjących się za pLandemią Covid19, ale wspominać przy każdej 

okazji, podjąć niezbędne kroki i pomagać w ich organizowaniu.

Główne zarzuty muszą zostać ujawnione opinii publicznej, w mediach głównego nurtu, na 

transparentach, protestach a przede wszystkim do najwyższej prokuratury i sądu najwyższego za 

zamach stanu, zdradę państwa, sabotaż, ludobójstwo pod Trybunał.

Punkt 1: Rola Policji.  Prognoza oparta na historii: większości państw jak i również 

Polsce grożą krwawe zamieszki albo rewolucja przeciwko temu neofaszystowskiemu 

reżimowi terroru albo oni krwawo i brutalnie powalą powstanie ludowe, ludzi którzy zostali 

pozbawieni i okradzeni egzystencji. Można temu tylko wtedy zapobiec kiedy większość policji i 

wojska stanie po stronie ludności a nie po stronie nielegalnego reżimu.  

Kryminalny neofaszystowski rząd zdrajców dokonał sabotażu  poprzez  Lockdown i 

nieodwracalnych szkód i zniszczeń i o tym wiedzą. #LockdownSabotage

Stąd nasz głośny apel do policji i wojska. Nie zwracajcie się przeciwko własnemu ludowi ale 

przeciwko niekonstytucyjnym zdrajcom rządowym. Stańcie po właściwej stronie historii. 

Posłuchaj swojego sumienia i pamiętajcie o przysiędze, którą składaliście.

-–….---
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Jakie agendy kryją się za plandemią Covid19?

Następujące nie są żadnymi domysłami ani teoriami spiskowymi, raczej jest otwarcie przyznane a

odpowiadające mu oświadczenia i pozwy są dostrzegalne i mogą być wniesione do sądu jako 

dowód. Dwie najważniejsze agendy kryjące się za pLandemią Covid19 Corona to:

Punkt 2: “Great Reset” Agenda. Wspierana przez  WEF Davos, Klaus Schwab, IMF 

(International Monetary Fund),  UNO, u.a. klimatyczni  fanatycy i  propagatorzy oszustwa CO2.1)

Deklarowany cel Great Reset: Reset, celowe niszczenie przemysłu i gospodarki bazującej na CO2 dla 

monopolistycznej utopii skorumpowanych miliarderów. Bill Gates również wspiera tą agendę i 

odpowiednio zainwestował   w tzw. zielony przemysł promując monopol. Jest to oczywiste, że nie chodzi 

tu o ratowanie planety,jak udają i kłamią ale o ustanowienie faszystowskiego a nie demokratycznego 

lecz  neomarksistowskiego Nowego Porządku Świata z wywłaszczeniem. Redystrybucja  do ich kieszeni

i zniszczenie poprzedniego przemysłu i rolnictwa w skali globalnej.

To jest prawdziwe de-facto wypowiedzenie wojny suwerenowi, ludowi.

Jeżeli inny kraj np. Rosja, byłby celowo nastawiony na zniszczenie polskiej gospodarki i rolnictwa byłoby

to od razu zrozumiane jako wypowiedzenie wojny Polsce i natychmiast zostałyby podjęte środki aby 

zapobiec temu niszczycielskiemu zagrożeniu. To byłaby wojna.

Ale teraz grupa organizacji pozarządowych, koncerny, skorumpowany komisarz europejski, IMF i 

miliarderzy, dokładnie ta grupa, dąży do zniszczenia, zrobiła już wiele szkód. Zniszczenie pokojowego 

porządku III RP, gospodarki i rolnictwa i dla tej niszczycielskiej neomarksistowskiej, faszystowskiej Utopi

”Great Reset” polski rząd się sprzedał a tym samym dopuścił się 

de-facto zamachu stanu, zdrady i sabotażu.

To jest wojna  hybrydowa bez broni konwencjonalnej, która spowodowała już gorsze 

skutki niż wojna konwencjonalna w tak szybkim czasie.

Polski rząd w zespole z “Great Reset” faszystami za pomocą propagandy terroru wojennego 

poprzez media głównego nurtu przeciwko ludności.

Media głównego nurtu takie jak TVP i TVN i większość gazet już dawno popełniły  przestępstwo przez 

terror i psychoterror, podżeganie i pomoc w zdradzie państwa. Systematyczna dezinformacja przez 

media to ważny instrument tej wojny hybrydowej. My Lud, jesteśmy suwerenem. Taki rząd nie 

reprezentuje już suwerena i musi być postawiony przed trybunał za zdradę.

Punkt 3: Planowane ludobójstwo poprzez nowe szczepienia RNA i i identyfikację 

nanorobotów - Tatuaż we krwi nieodwracalne skażenie i zniszczenie ludzkiego genomu.

Za tymi agendami stoi w pierwszej linii Bill Gates, Fundacja Melindy i Billa Gates, przemysł 

szczepionkowy, GAVI, WHO, UNO i.in. satanistyczne organizacje pozarządowe.

Polski rząd również przez tą złowrogą agendę dał się kupić.

Całkowita liczba śmiertelności globalnie i w Polsce w 2020 dowodzi, że nie ma epidemii i  

pandemii, liczby te nie wykraczają  poza coroczne ramy dotyczące grypy sezonowej i infekcji 

dróg oddechowych. Istnieje tylko fałszywy test PCR. S. punkt 6.

Pomimo tego ludność znowu zostanie zamknięta w 2 Lockdown a rząd terroru i propaganda wykorzysta 

normalną jesienną sezonową grypę poprzez fałszywy test na Covid19 do następnej fali pandemii 
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kłamstw. Zimne wilgotne powietrze na zewnątrz a w domu zestresowane błony śluzowe dróg 

oddechowych poprzez suche powietrze ogrzewania powodują odpowiednie objawy, a nie wirus.

Bill Gates zainwestował miliardy w różne firmy opracowujące szczepionki. On jest ludobójcą. Przykład 

Indie: 400’000 okaleczonych dzieci po kampanii szczepionkowej fundacji Billa Gates, notorycznie 

powtarza w mediach, że dopiero poprzez nową RNA szczepionkę będziemy wolni od maseczek, 

dystansu społecznego  i lockdownu (nowa szatańska norma ) i że nie ma czasu na wystarczające testy. 

W ARD niemieckiej stacji telewizyjnej powiedział, że chce zaszczepić 7 miliardów ludzi. To zagrożenie  

podejmowane jest przez większość rządów i wdrażane w odnowionych blokadach, wiedząc, że poza 

normalną sezonową grypą nie było żadnej Corona epidemii ani pandemii.

Groźba obowiązkowego szczepienia, ażeby wyjść z niewoli  lockdownu i tortury noszenia 
maseczek jest de-facto wypowiedzeniem wojny przeciwko wolności ludzi i planowanym 
ludobójstwem. Sam przymus noszenia maseczki i izolacja już teraz stanowią dowód 
przestępstwa  w ramach konwencji o ludobójstwie Art. II sekcja b, c i e  2) 

i Kodeks karny Art. 118a. [Zbrodnie przeciwko ludzkości] § 1 - 3

Szczepienie przeciwko Covid19, które za pomocą terroru, kłamstw o Covid19 namawiają,  przekonują 

lub nawet zmuszają ludzi do szczepienia jest dostatecznym dowodem o popełnieniu przestępstwa 

ludobójstwa w ramach konwencji o ludobójstwie  Art. II. A-e 2) i i Kodeks karny Art. 118a § 1 - 3

Poprzez to, że te szczepionki mają określony cel a jest nim zmiana masy naszego genomu, 

muszą być sklasyfikowane jako zagrożenie dla ludzkości na najwyższym poziomie. 

To jest de-facto wojna hybrydowa przeciwko integralności ludzkości co w najgorszym przypadku 

może doprowadzić do eksterminacji Homo sapiens. 

Obowiązuje tu bezwzględny opór i samoobrona:

Szczepienie RNA tylko po naszym trupie! 3)

Punkt 4:  Lockdowny planowane są do czasu zalegalizowania zamachu stanu i III RP będzie już 

tylko historią (przeszłością). Surowe lockdowny, są stosowane żółte i czerwone strefy, żeby 

wykluczyć protesty, zamieszki ludzi, których egzystencja została zniszczona.

Rząd, który się sprzedał dla powyżej wymienionych agend, definitywnie okazały się jako: 

skorumpowane, niezdolny aby rządzić, niszczyciel własnej gospodarki i pokojowej kultury, zdrajcy, 

terroryści i zagrożenie dla ludności, podli, sadystyczni, bezwzględni. Już nigdy nikt nie wybierze tych 

satanistów, dlatego lockdowny są wykorzystywane aby stłamsić i zadusić każdy opór w zarodku, 

niezależnie od pozostałości po zniszczonej gospodarce . I tak poprzez współprace międzynarodowych  

wysokich finansów i koncernów  zostanie zbudowana faszystowska dyktatura. Obecny rząd 

zdradził własną partie a nieaktywna opozycja w sejmie zdradza tak  samo podstawy własnej 

partii.

 Istnieje duże podejrzenie, że gangsterzy w rządzie otrzymali tzw. złote parasole i zostali przekupieni 

milionami dolarów  od mafii Great Reset i szczepionkowej mafii . Żądamy zablokować i przeszukania 

wszystkich kont bankowych u  urzędujących przedstawicieli rządu, ministrów zdrowia, Sanepidu, liderów 

partii i najwyższych komendantów policji.

Punkt 5: Co musi być od razu zrobione, aby zapobiec definitywnemu rozpadowi III RP i 

pokojowemu społeczeństwu w Polsce?
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Należy niezwłocznie formułować zarzuty karne i roszczenia odszkodowawcze, 

organizować masowe pozwy zbiorowe, na lokalnych komendach policji, które maja być 

przekazane prokuraturze generalnej. Jest ważne aby policja potwierdziła przekazanie 

prokuraturze pozwów.

Do tego są nam potrzebni prawnicy, którzy przedstawią artykuły prawnokonstytucyjne wyżej 

wymienionych przestępstw rządu i ministerstwa zdrowia. 

Jednak to są przestępstwa ścigane z urzędu i są dla wszystkich oczywiste.

Rząd, ministerstwo zdrowia i media (TVP, TVN itd.) 

są niniejszym oskarżone o:

Zdradę i Zamach stanu przeciwko suwerenowi III RP, 

Ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, terroryzm.

Celowe wprowadzanie w błąd poprzez fałszywe liczby i wyniki testu PCR 

= Terror psychologiczny

Okaleczenie (Maseczki, trucizny dezynfekujące, terror psychologiczny, etc.. )

Przymus, korupcja: łapówki za pozytywne wyniki na  Covid19

Zniszczenie społecznego pokoju i kultury, celowe zniszczenie gospodarki, 

ekonomii i przemysłu.

Naruszenie gwarantowanego praw wolności takich jak: wolność religijna, wolność

zgromadzeń, wolność handlu, naruszanie godności ludzkiej.

Szczepionka =  Uszkodzenie człowieka, który został stworzony na obraz Boga = 

bluźnierstwo.

Korupcja (międzynarodowe łapówki za lockdowny i szczepionki)

Spisek i sabotaż przeciwko narodowi polskiemu i III RP razem z IMF, WEF, WHO, 

Komisarz EU, Fundacja Bill & Melinda Gates i inne.

Wymuszenia pod groźbą nielegalnych mandatów i innych przestępstw.

Zdrajcy w rządzie i w Sejmie, zmuszający lekarzy, i przemysł szczepionkowy chą być bezkarni. 

Obnażają przez to jacy naprawdę są źli. To jest piekło na ziemi, ale ludobójstwo zgodnie z konwencją , 

zbrodnie przeciwko ludzkości i sprawiedliwości Bożej nie ujdzie bezkarnie!

Żądamy, aby prokuratur generalny , sąd najwyższy, policja i jeśli to konieczne 

wojsko pomóżcie nam suwerenowi i podejmijcie natychmiastowe działania aby 

wyeliminować zdrajców rządu i odbudować III RP i przywrócić swobody 

obywatelskie! Suweren został zdradzony przez rząd, rządy i duże partie opozycji w

 sejmie i przez mediów terroru głównego nurtu.

W historii ludzkości nie było nigdy bardziej ohydnego reżimu jak te zdradzieckie rządy 

terroru Covid19 przeciwko własnemu narodowi.
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Niniejszym Prokuratura Generalna w pełni zostaje poinformowana o wadze tych 

przestępstw i wezwana do działania przez suwerena.

To są przestępstwa ścigane z urzędu i są dla wszystkich oczywiste.

Prokuratura generalna na pewno nie będzie brała udziału w zamachu stanu, przez swoją 

pasywność.

……….

Ważne podstawy naukowe, które można zweryfikować, stanowiące dowody w sądzie:

Punkt 6: PCR Test jest oszustwem

Grupa prawników zbierająca dowody dla Dr. Rainer Füllmich, które będą dowodem w sądzie jako zarzut 

do odszkodowania w wysokości miliardów, przeciwko Prof. Drosten, sprawcy oszukańczego i 

podstępnego testu PCR na Covid19, przeciwko Dr. Wieler z Instytutu Roberta Koch (RKI). Już przed 

pLandemią Corona Covid19 było dawno faktem, że test PCR nie jest w stanie zdiagnozować infekcje 

wirusa.

Zostało udowodnione temu oszustowi  Prof. Drosten, że test PCR nie są w stanie stwierdzić infekcji. On 

wiedział również, że w czasie wydania testów, 21 stycznia 2020, nie powstał żaden izolat wirusa Corona 

Covid19. (Do dzisiaj się to nie wydarzyło).Tak samo podczas porażki świńskiej grypy z 2009/2010, której 

inicjatorem było Prof. Drosten i WHO zwiodło ludzi przez panikę kłamstw do szkodliwych szczepień z 

fatalnymi skutkami = Ludobójcy.

Rainer Füllmich oryginał, zbioru dowodów:
english:  https://brandnewtube.com/watch/misuse-of-pcr-tests-worst-crime-against-humanity-
ever_jIEzyvxLUfKKocD.html 

Po polsku: https://www.bitchute.com/video/y69CT0xXDRIo/

Każdy rząd musi niezwłocznie się dowiedzieć, że PCR Testy nie nadają się do zdiagnozowania 
niebezpiecznej infekcji Covid-19 albo wykazania, stwierdzenia jakiegokolwiek innego wirusa. 

Epidemie są ogłaszane poprzez masowe symptomy a nie bezobjawowe masowe testy.

Rządy i ministerstwo zdrowia od miesięcy codziennie, skrupulatnie, podaje nowe liczby tzw. nowo 
zarażonych. To jest oszustwo. Pozytywny wynik testu na  Covid-19  nie ma żadnych podstaw i w 
każdym czasie może być to udowodnione w sądzie. Ten test nie jest przeznaczony i nie jest w stanie 
rozpoznać epidemii. Nie było i nie będzie epidemii Corona Covid19 w 2020, poza zwykłą normalną falą 
grypy. Jest tylko jedna epidemii, jest nią oszustwo fałszywego testu i państwowy terror. Do tego są
potrzebne tylko podstawy matematyczne.

Punkt 7: Narracja o wirusach zakaźnych jest przesadzona

Suma zgonów we wszystkich państwach w 2020 bez wątpliwości dowodzi, że nie było żadnej 
niebezpiecznej pandemii. Była to, tylko coroczna fala tzw. sezonowych zachorowań związanych z 
infekcją (nawet poniżej normy).Te zachorowania mają zawsze specyficznie podobne sezonowe 
symptomy, dlatego jest to zadziwiające, że nawet wtedy zewnętrzne wirusy uznane są za sprawce tych 
zachorowań. Przeróżni naukowcy już dawno odkryli, że to co nazywamy wirusami, jest niczym innym jak
częścią własnego ciała tzw. eksosomy i endosomy. (exosom and endosom) Te eksosomy usuwają 
obumarłe komórki  z powodu stresu, toksyn, elektrosmogu, wieku, niedożywienia, prawdziwe 
przeziębienie albo innych faktorów.
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Nadszedł czas aby się pożegnać z przesadzonymi teoriami na temat zachorowań, którym przypisują 
wirusy jako, że są  głównym sprawcą tychże zachorowań.

Fałszywa pandemia czyli pLandemia Corona Covid19 jest kolejną miliardową falsyfikacją teorii infekcji.

To jest kontra produktywne i bezsensu, jako ludzie protestujący przeciwko faszyzmowi Covid19, i 
notorycznie powtarzają, że Covid19 istnieje, jest niebezpieczny i musi być traktowany poważnie.
To prawie to samo jeśli ktoś ciągle by twierdził, że to, że żaby przechodzące wiosną jezdnię, mogą 
prowadzić do wypadków samochodowych.

 CDC w USA przyznało, że do tej pory nie wyizolowano pełnego wirusa!!! Czyli jaką tzw. Covidiotą, 
zaprzeczającym istnieniu wirusa, jesteś wśród najlepszym społeczeństwie,najważniejszych światowych 
elit  instytutów epidemiologicznych!!!

Wirus = złe słowo = części ciała = Exosomy und Endosomy

Gdy tylko większa część populacji będzie miała tę wiedzę, wynalazcy plagi nie będą 
mogli używać już tych kłamstw, okłamując ludzi i utrzymywać ich w strachu, 
bezwzględnie zarabiając na tym miliardy.

Punkt 8: Oddzielenie państwa od służby zdrowia
To że większość ludzi zrobiło medycynę swoją nową religią a lekarzy swoimi Bogami, należy oddzielić 
państwo od medycyny.
Więc jeśli nam się uda przywrócić porządek wolności w III RP i terroryści rządowi zostaną aresztowani, 
wtedy  będziemy w legalnym i demokratycznym państwie wnosząc poprawkę do konstytucji:
Nigdy więcej pLandemi państwowego terroru.
W tym celu należy oddzielić państwo od medycyny.
Zdrowie nie potrzebuje państwa.

Odpowiedzialność indywidualna: każdy powinien sam zdecydować, której ideologii medycyny chce 
zaufać, albo zaufa Bogu i własnej samoodnawiającej naturze.

-------------………………..--------------

Dalsze ważne punkty dotyczące w skali europejskiej i światowej, żeby zrozumieć dlaczego tyle 

rządów podąża za tą satanistyczną agendą: Zachodni socjalizm upadł, jest bankrutem, a 

Europejski Bank Centralny praktycznie jest niezdolny do działania, ponieważ zniszczył rynek 

obligacji z powodu ujemnej stopy procentowej od 2014.  Zbankrutowane Rządy próbują ukryć ich

niezdolność za obostrzeniami lockdownu «Great Reset» Agendy, jako wymówkę dlaczego upadla

gospodarka. Dlatego planują przejść na walutę cyfrową w Unii Europejskiej i w innych krajach 

pomimo, że brakuje infrastruktury bo im się skończyła gotówka i mają nadzieję, że przejmą 

kontrole nad każdą transakcją. IMF chce zastąpić dolara amerykańskiego globalną walutą 

rezerwową SDR (Special Drawing Rights).

Więcej informacji na ten temat tu: http://armstrongeconomics.com . https://www.corbettreport.com/ 

---….----

Lista nie jest wyczerpująca, zawiera raczej absolutnie minimum strategicznie ważnych punktów, które 

powinny być wzięte pod uwag, żeby walka o naszą wolność mogła być wygrana szybko ale też  

długotrwale. Możliwe, że nie wspomniano o innych ważnych kwestiach i należy je dodać. 

#CoronaZradaStanu #CoronaZamachStanu 

20.10.2020,  Ambasadorowie Królestwa Niebieskiego,  L. Jamin
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Film i download tego dokumentu strategicznego na:

https://jesus4you.ch/content/polska/stop-corona-terror/dokument-strategiczny-ws-covid-terror.html

więcej na temat #NowaBożaNorma ws szatański nowa NIEnorma:     jesus4you.ch --» polska

………...----------------…………..

Notatka:

1) Łatwe do przejrzenia kłamstwo, że Co2 wytworzone przez człowieka jest odpowiedzialne za zmiany 
klimatyczne, pomimo Co2 stanowi 0,4% atmosfery. Zmiana proporcji z 0.399% na0.4%  = 0.001% nie może 
mieć wpływu na zmiany klimatyczne. Jest to znane i sprawdzone, że cykle słonecznie i erupcje wulkanów 
maja znaczący wpływ na zmianę klimatu.
-...--

2)  Artykuł II Konwencji definiuje ludobójstwo jako czyn „dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub 
części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich:

a) zabójstwo członków grupy

b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy

c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego 

lub częściowego zniszczenia fizycznego

d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy

e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy.

Takie zbrodnie ludobójstwa na ludzkości nigdy nie wygasają.

---…

3) Jezus ostrzega, że w czasach ostatecznych, będzie tak samo  jak za czasów Noego, gdzie ludzie poprzez 

krzyżowanie genetyczne staną się hybrydami stworzeniami jak (Nephilim) gdzie rządziło tylko zło, dlatego 

oprócz 8 nienaruszonych dusz reszta została zniszczona. Nadal jeszcze  możemy to odeprzeć!

………...----------------…………..

Wezwanie wszystkich prawdziwych chrześcijan, odzyskajcie swoją kraj dla Boga.

Przejmijcie władze i autorytet jako Ciało Chrystusa tu na ziemi i odzyskajcie swoją ziemię dla Boga, Ojca

Niebieskiego i Króla, i dla Jezusa Króla Królów.

Nie chowajcie się bezczynnie i tchórzliwie pod niezrozumianym słowem- mamy podlegać władzy. W 

demokracji i republice rząd nie stanowi władzy, tylko aktywny suweren. Chrześcijanie powinni się 

podporządkować  ruchu oporu = Suweren= władza wyższa,  który przeciwstawia się antychrześcijańskim

faszystowskim zdrajcom narodu. Władza tak samo, jak prawo Boże, karze zło, jeżeli tego tak nie robią 

lecz sami są złem, nie są już wtedy władzą.

Jako Ciało Chrystusa jesteśmy ambasadorami Króla Jezusa i nowymi szeryfami w kraju! Jezus mówi: 

„Bo cokolwiek zwiążecie, zakażecie, nie dopuścicie na ziemi , będzie związane, zakazane, nie 

dopuszczone w Niebie 

i cokolwiek rozwiążemy, dopuścimy albo tolerujemy na ziemi, będzie rozwiązane, dopuszczone i 

tolerowane w Niebie.”

Za naszym słowem, spełnia się Wola Ojca i posyła swoje potężne Anioły aby wypełnił Jego wolę. 

Musimy bardzo uważać aby nasze słowa i pisma nie potwierdzały planów, intencji i dzieł szatana i przez 

to zablokujemy i sabotujemy wypełnienie Bożej Woli. Jezus dał władze i autorytet nowemu człowiekowi 

w Jezusie Chrystusie jako głowie. Bóg przez czynne ciało Chrystusa depcze obecnego władcę tego 

świata, szatana, pod naszymi stopami  i stopami Jezusa. Jezus nic bez nas nie zrobi bo nam oddal 

autorytet tu na ziemi w Imieniu Jezusa. Z powodu naszej bezczynności i tolerancji  i braku
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 odpowiedzialności w stosunku do tego zła wygląda to tak jak wygląda. Ale teraz to zmienimy.

Módlcie się i ogłaszajcie razem z nami  w Imieniu Jezusa :

Ojcze nasz, który jesteś w Niebie, niech świętość otacza Twe Imię. niech Twoje Królestwo nastanie i 

Twoja wola ziemią zawładnie i naszym krajem Polską tak jak włada Niebem.

Ojcze Niebieski Ty chcesz aby naród polski nawrócił się do Ciebie, dobry Ojcze. Ty jesteś dobrym 

Bogiem i nie wysyłasz nam żadnej zarazy. Pojednałeś nas ze Sobą przez swojego Syna Jezusa, 

Mesjasza. Ten cały terror fałszywej pandemii pochodzi prosto z piekła szatana. Żałujemy z powodu 

naszego zaniedbania, że dopuściliśmy do tego zamachu stanu poprzez tych sług szatana, żałujemy za 

bezbożność, przemoc, znęcanie się nad dziećmi, handel dziećmi, kult Maryi i papieża, alkoholizm, 

tchórzostwo, brak odpowiedzialności, pasywność, i korupcję rządzących polityków, sędziów i 

prokuratorów. Ojcze Niebieski uzdrów nasz kraj  z ducha niższości, odrzucenia i nicości.

W Imieniu Jezusa kładziemy teraz miecz sprawiedliwości u

korzeni tego zdradzieckiego rządu, zamachu stanu. Niszczymy

i zabraniamy wszelkiego demonicznego wpływu rządu, sejmu,

prokuratorów, komendantów policji, służb specjalnych, sędziów.

Zabraniamy wszelkich łapówek z zagranicy od IMF, wysokich

finansów, UNO, Bill Gates, Soros, WEF, WHO, przemysłu

farmaceutycznego i wszystkich sług szatana. Nakazujemy

Jezu, aby Twoje Słowo się wypełniło przeciwko tym

satanistycznym Covid19 terrorystom, faszystom rządowym: «nic nie jest ukryte co nie zostanie 

ujawnione; to co mówicie w tajemnicy będzie wygłoszone na dachach (w TV)» 

Żądamy w Imieniu Jezusa ażeby ci zdrajcy rządowi zostali usunięci, żądamy aby odważni prokuratorzy i 

sędziowie i uwolnili suwerena od tych tyranów.

Żądamy w Imieniu Jezusa, żeby policja i wojsko jako jedność stoją z ludem, suwerenem i mu pomagają, 

postawić tych zdrajców rządu pod Trybunał.

Modlimy się aby to ślepe społeczeństwo obudziło się z tej medialnej ściemy. Miej litość Boże nad 

naszym narodem i Europą. Uratuj nasz kraj od konieczności krwawej rewolucji do pozbycia się tej 

satanistycznej tyranii. Obudź  mądrych pobożnych polityków w rządzie i pobożnych prokuratorów i 

sędziów abyśmy mogli Tobie  służyć  w wolności i pokoju. Dziękujemy Ojcze Niebieski. Depczemy w 

imieniu Jezusa szatana i jego demony, które stoją za tym antychrześcijańskim faszyzmem. Amen.

Módl się codziennie co najmniej 10 minut w Duchu Świętym,innymi językami aby zniszczyć Covid NWO 

agendę.

-------

27.8.2020  NATYCHMIASTOWY ZAKAZ PRZECIW TERROR COVID-19 #zakazpreciwCovid19          

Jako pełnomocne Ciało Mesjasza... jednoczymy się w harmonii i modlimy,

żeby ta diaboliczna Corona Covid 19 agenda i zaplanowane przymusowe szczepienia

przy użyciu Nano RNA oraz wymuszone ID została zatrzymana. .....… cały zakaz pdf: 

https://jesus4you.ch/assets/downloads/Zakaz-CoronaAgendastoppen.pdf
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