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Wstęp: 

Jasna Strona Mocy opublikowała pierwszą książkę. 

Jest to zbiór najciekawszych artykułów.  Artykuły powstały 

z filmów autorstwa Sanjayi. 

Jest słowo mówione i jest słowo pisane, obydwa 

mają swoją moc ale są tacy, że lubią czytać.  

Wychodzimy z nową inicjatywą książek JSM.  

W planie są kolejne książki.     

  Niestety przyszło nam żyć w morzu kłamstwa, 

Ciemne Siły ściemniają. Polacy-Słowianie są pod 

okupacją Watykanu, a my Słowianie-Lehici jesteśmy tym 

pierwotnym, Bożym ludem.  

 Zadaniem naszej działalności JSM jest rozjaśniać 

to co Ciemna Strona Mocy ściemniła i przywracać 

pierwotny porządek.  

 A teraz zapraszamy na lekturę i pozdrawiamy.  
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Rozdział 1 – Sala audiencji papieskiej to 
głowa węża! Gady rządzą religiami 

 

Reptilianie są wśród nas. Plemię żmijowe to nie 

jest żadna metafora literacka, to są jakieś hybrydy, które 

nienawidzą ludzi i tu jest walka o ziemię.  

Cyt. z filmu „Oni żyją”:  „Żyjemy w sztucznie 

stworzonym stanie świadomości, który przypomina … 

Bieda i zubożenie powiększają się.  Równość rasowa i 

prawa człowieka nie istnieją. Oni stworzyli 

http://www.jasnastronamocy.info/artykul-jsm-nr-1-sala-audiencji-papieskiej-glowa-weza-gady-rzadza-religiami/
http://www.jasnastronamocy.info/artykul-jsm-nr-1-sala-audiencji-papieskiej-glowa-weza-gady-rzadza-religiami/
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/04/watykan-sala-konferencyjna-2.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/04/shit.jpg
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represyjną społeczność, a my 

jesteśmy jej nieświadomymi 

współtwórcami. Ich zamiarem 

jest panowanie nad nami 

poprzez zniszczenie naszej 

własnej 

świadomości.  Zostaliśmy 

uśpieni jak w transie.  To oni 

uczynili nas obojętnymi na 

nas samych oraz innych. 

Jesteśmy skoncentrowani 

tylko na własnym zysku. Oni 

dopóki nie zostaną odkryci 

pozostają bezpieczni. To jest właśnie ich sposób na 

przetrwanie, utrzymywać nas w uśpieniu, egoizmie i w 

spokoju. Uśpiona klasa średnia coraz bardziej ubożeje, 

jesteśmy ich bydłem, hodują nas dla niewolnictwa. Bądź 

posłuszny, kupuj, nie podważaj 

autorytetu.” 

I to się toczy dosyć 

długo. Oni chcą przejąć 

całkowitą kontrolę. To co ja 

mówię nie wymyślam niczego 

nowego. We wszystkich 

religiach są jakieś symbole 

ganoidów, węży.  Pełno jest 

tego np. w hinduizmie, 

chrześcijaństwie. 

Najlepszym  fachowcem od 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/04/pobrane.jpg
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reptilian, od tych ganoidów, hybryd jest David Icke. Kim by 

on nie był, jest numerem jeden. To on, jako pierwszy 

zaczął nagłaśniać ten temat. Zachęcam do czytania jego 

książek. 

Papież siedzi w tej sali i jest w głowie gada, bo to 

jest plemię żmijowe. Za religiami stoją hybrydy, dlatego te 

religie są takie pokrętne i ludziom tylko ryją beret, 

zniewalają i robią z nich niewolników.   

Niszczą ludziom zdrowie, okradają ich z pieniędzy, 

także to nie jest przypadek, że ta sala wygląda konkretnie 

jak głowa gada. 

Popatrzcie, plemię 

żmijowe, czyli ci co są 

bliżej gadów mają taki 

obłęd na punkcie 

seksu, dlatego tyle 

tego seksu, tych 

zboczeńców i w tych reklamach tego seksu jak jest 

pełno.  Chcą  po prostu ludziom obniżyć świadomość. 

Skierować na ten seks żeby tymi ludźmi łatwiej można 

było manipulować.  

Gady to są takie istoty, że mogą kopulować całą 

dobę, są rekordzistami. Nawet w naszym języku 

pozostało coś takiego ( z tej wojny ludzi z gadami, to jest 

kilka tysięcy lat wojny), jak kogoś nie lubimy to jak się na 

takiego kogoś mówi? Ty gadzie! Gad jest uosobieniem 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/04/wazzz_1.jpg
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wszystkich najgorszych cech, tak jak ten kościół 

watykański i oni reprezentują  właśnie tych gadów.  

Cyt. z filmu Sala audiencji papieskiej – źródło Inne media:  

„Bez wątpienia, jeżeli tylko ktoś uświadomi sobie 

co takiego może prezentować konstrukcja papieskiej sali 

konferencyjnej w Watykanie może się mocno 

zdziwić.  Jeśli wierzyć pogłoskom budynek zawiera 

elementy, które niektórym kojarzą się z gadami a może 

nawet z reptilianami. Kwestia sporna polega na tym czy 

jest to tylko pareidolia, czy zamierzony fakt. Wspomniana 

wcześniej sala  znana również jako sala konferencyjna 

Pawła Vi lub sala audiencji papieskich. Obecnie znajduje 

się częściowo w Watykanie, częściowo w  Rzymie,  we 

Włoszech.  Obiekt  został nazwany na cześć  papieża 

Pawła VI i zbudowano go w 1971 roku. Jego twórcą  był 

włoski architekt Pier Luigi Nervi. Mężczyzna 

wedle  prostych ale praktycznych projektów, znany z 

solidnoś

ci i 

sumienn

ości 

pracy. 

Jednak 

teraz 

pojawia 

się 

pytanie 

czy jest 

to możliwe, że on sam mógł zawrzeć  w swej bryle jakieś 

http://www.jasnastronamocy.info/jezus-reptylianin-stworzyly-go-gady/
http://www.jasnastronamocy.info/jezus-reptylianin-stworzyly-go-gady/
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przesłanie. Przechodząc  jednak do sedna sprawy, chodzi 

przede wszystkim o kilka zewnętrznych i wewnętrznych 

elementów tej budowli, które zdaniem niektórych 

sprawiają, że przypomina ona głowę węża. Przykładowo 

jak widać na   powyższym obrazku po obu stronach 

budynku znajdują się dwa okna przypominające oczy 

węża. Są one wykonane z witraży i znajdują się w 

przybliżeniu pośrodku długości budynku po obu stronach. 

Na dodatek w samym centrum tego domniemanego oka 

można zobaczyć szczelinę 

przypominającą  źrenice  gada. Aby jednak zrozumieć 

całe ukryte znaczenie tego projektu najlepiej spojrzeć na 

oboje oczu na raz. Dopiero takiej perspektywy można 

zauważyć rzeczywistą formę tego budynku i dostrzec całe 

sekretne znaczenie konstrukcji, Dwoje oczy gada, które 

patrzą na ciebie  gdy obserwujesz scenę. Jeśli to nie 

wystarczyło by was przekonać to nie szkodzi,  ponieważ 

to jeszcze nie wszystko.  W samym centrum tego 

budynku znajduje się dość osobliwy wyglądający posąg. A 

po obu jego stronach  wyraźnie zarysowane dwa ostrza 

które zdaniem niektórych mogą przypominać kły. Dach i 

boczne części  budynku również przypominają łuski węża. 

Skoro cały budynek przypomina głowę węża , można 

przypuszczać że wszystko to zostało zaprojektowane i 

zbudowane celowo. Budynek został zbudowany w taki 

sposób, że papież wydaje się mówić wprost z ust gada. 

Odkrycie to może być dla niektórych trudne do 

zaakceptowania ale symbolika węża jest już ponad to 

oczywista. Jednak jaki może być  powód dla powstania 

tego dziwactwa? No cóż,  zdaniem niektórych 

wyjaśnieniem tej zagadki jest znana teoria spiskowa 
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wedle której światem rządzą jaszczurze istoty zwane 

reptilianami.  I spekuluje się, że kontrolują one polityków 

na całej planecie. Jakkolwiek  dziwnie to brzmi wierzą w 

to całe rzesze ludzi, a niektórzy sugerują, że są to nawet 

istoty po za ziemskie. Opowiada o nich między innymi 

Paul Hellyer były kanadyjski minister obrony narodowej, 

który przyznał kiedyś publicznie, że przynajmniej  cztery 

różne gatunki obcych odwiedzały ziemię w ciągu ostatnich 

tysięcy lat. Poza tym teoria o wpływie gadów na nasza 

cywilizację nie jest nowa i można ją znaleźć w  wielu 

tradycjach  i kulturach. Z resztą jak by nie parzyć znajduje 

się ona również w biblii. Kwestia 

reptoidealnych  humanoidów kontrolujących cały świat 

została spopularyzowana  miedzy innymi w dziełach 

znanego brytyjskiego pisarza Davida Icka. Po części to 

właśnie za sprawą  jego twórczości ludzie zdali sobie 

sprawę  z powszechności tego tupu motywów. Biorąc pod 

uwagę, że funkcjonowała ona już w średniowieczu, w 

starożytności a nawet w prehistorii, papieska sala 

konferencyjna  jest  po prostu kolejnym przykładem. 

Szczególnie biorąc pod uwagę wpływ jaki kościół katolicki 

w dalszym ciągu wywiera na świat. Wydaje się to więc 

logiczne, że taka nie znana opinii publicznej gadzia rasa, 

lub po prostu tajemne stowarzyszenia posługujące się 

jego symboliką mógłby umieścić tego typu motyw w 

samym centrum Watykanu. Oczywiście w sobie tylko 

znanym celu.” 
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Rozdział 2 - Kim jest Bóg? Prawa Życia 
– Logos 

 

Często dostaje pytanie: Czy ja wierzę w Boga? 

Ktoś kto zadał takie pytanie to już widać, że to jest pytanie 

z Ciemnej Strony Mocy, ale on innego pytania zadać nie 

potrafi, więc ja już mówię. Ja się wiarą nie zajmuję. Każdy 

kto mówi o wierze, wiara to jest ciemność (dolny biegun), 

a tu jest wiedza (górny biegun). Życie jest dwubiegunowe, 

to jest Czwarte Prawo Logosu. Tu jest wiara (dolny 

biegun), a tu jest wiedza (górny biegun życia),a między 

tymi biegunami są jeszcze różne stopnie. To nie jest tak, 

że ktoś jest przypuśćmy głupi, a ktoś jest mądry, tam 

jeszcze są stopnie głupoty i stopnie mądrości. 

Czyli jakie ja mam podejście do Boga? Ktoś kto nie zna 

Logosu trudno jest mu to wytłumaczyć. Ale już tyle o 

Logosie powiedziałem, że  nie będę tutaj o Logosie 

wykładów robić. 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/Kim-jest-Bóg-Prawa-Życia-Logos.jpg
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Więc tak, ja wiem że Bóg istnieje, ja nie jestem 

ciemniakiem żeby mieć wiarę, czy tam jakiś staruszek 

jest, który ten świat stworzył czy nie. Według mojej oceny 

ten świat nie był stwarzany. Religie dosłownie skłamały 

wszystko. A to słowo Bóg jest naszym słowiańskim 

słowem. 

Najkrócej jak by to powiedzieć. Wszystko co tu jest, 

ten cały świat, w którym żyjemy: gwiazdy, drzewa, 

zwierzęta, my, nasz umysł, nasze emocje, ból, radość, 

wszystko co tu jest to jest Logos i nic więcej nie ma. 

Teraz ten Logos ma swoje Prawa i to co jest u góry, 

ten górny biegun, jego można nazwać, że to jest Bóg. 

To są takie przybliżenia  ale tym językiem coś tam 

przybliżyć można. To jest Bóg, czyli Bóg jest Jasną 

Stroną Mocy, czyli wszystko co godne, to jest związane z 

Bogiem bo coś jest „god” - godne, a to co jest niżej, to jest 

Ciemna Strona Mocy, to też jest Logos i wszystkie 

najgorsze rzeczy, morderstwa, złość i tak dalej, to też jest 

w tym Boskim Logosie i to można nazwać diabeł, szatan, 

lucyfer, demon, jak to tam sobie nazwie. Czyli tu jest 

absolutne dobro (górny biegun) a tu jest absolutne zło 

(dolny biegun). Czyli nie ma czegoś takiego, że temu 

Bogu, czy temu Duchowi Najwyższemu wymknął się jakiś 

Lucyfer, to są głupawki religijne, ja już to omawiałem 

wcześniej.  

Ciemna Strona Mocy, czyli ten przeciwny biegun, jest 

potrzebny po to żeby była walka, żeby były warunki 

na rozwój duchowy. 
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Wyobraźcie sobie świat, bo chrześcijaństwo 

pieprzy o jakimś świecie, że będzie jakieś niebo, że nie 

będzie zła czy tu na ziemi czy gdzieś tam, są różne 

koncepcje. Takiego świata sobie nawet nie możemy 

wyobrazić. 

Świat, w którym nie ma zła, nie ma błędu, nie ma bólu, 

wiecie jakie było by to nudne!? Co byś nie zrobił było by 

dobrze, było by fajnie, była by nuda! Było by cały czas 

ciepło, cały czas jasno, cały czas fajnie. Zrzygać by się 

było można. A tak to jest jasność, a potem jest ciemność.  

Jest urozmaicenie, jak się przechodzi wyżej to się szanuje 

lepsze życie. Na tym wyższym poziomie ludzie się 

szanują. Ci, którzy przeszli tą walkę szanują się, a Ci tam 

na dole te orki czy te inne takie ciemniaki, tępaki, oni się 

nie szanują, mają niski poziom, tam jest dużo bólu. 

Cały ten Logos jest po to, że mamy się uczyć. 

Oczywiście tych tajemnic jest wiele. Na tym poziomie, na 

którym my jesteśmy nie da rady tego wszystkiego 

rozkminić. Ale na tyle można zrozumieć żeby duchowo 

wzrastać. Ja nie muszę wszystkiego wiedzieć. Nie ma 

takiej nawet możliwości. Poza tym, po co było by mi 

wszystko 

wiedzieć. 

Wiecie jakie 

życie by się 

stało wtedy 

nudne! 

Wiedziałbym 
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wszystko, kto przyjdzie, kto zadzwoni, co będzie jutro, po 

jutrze, a tak to jest miłe zaskoczenie, potem trochę nie 

pewności, potem znowu coś fajnego i coś się dzieje. 

Także ja mówię, Bóg istnieje. My jesteśmy po 

części Bogiem bo jesteśmy częścią tego Boskiego 

Logosu. Każdy z nas jest również po części diabłem i 

szatanem ale ile, to jest wszystko ważna proporcja. Każdy 

jest Bogiem i każdy jest diabłem. Jak go sklasyfikować? 

Bardzo prosto. Gdzie ma środek ciężkości 

świadomości. Od tej strony do tej, jest Bies. Tu jest bies 

(część od głowy w dół) a tu już jest niebies (głowa), czyli 

nie niebieskie, czyli nie diabelskie.  

Jeżeli kogoś głównym celem jest poznawanie życia, 

poznawanie prawdy to jest najwyższy jego cel, to znaczy, 

że on tą świadomość ma już wyżej. A jeżeli kogoś tylko 

interesuje seks, żarcie, agresja, to znaczy, że on jest 

bardzo, bardzo nisko. On będzie mówić o jakimś Bogu, 

ale to jest taka gadka szmatka, mechaniczna, on nie ma 

pojęcia. 

My jesteśmy częścią tego Logosu i my jesteśmy w 

centrum kosmosu. My dla siebie jesteśmy najważniejsi. 

Nie gdzieś taki Bóg jakiś staruszek z brodą jeszcze 

sadystyczny, który stworzył taki świat. Chrześcijaństwo 

niema w ogóle pojęcia skąd się wziął ból w tym świecie, 

tylko mówią, taki obłęd, że jakiś upadły anioł, to jest po 

prostu wariatkowo. 
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To są Prawa Życia, to jest po prostu bardzo logiczne. Bo 

świat jest logiczny - Logosem. Nawet sobie wzięli to słowo 

Logos, Ci tak zwani ojcowie Kościoła. Na początku jak ten 

Katolicyzm powstawał, jednym z nich był Orygenes i on 

przypiął Logosa do tej fikcji, która się nazywa Jezus. 

Także mnóstwo tego ja stworzyłem, mnóstwo filmów na 

ten temat i nie będę tego rozwijać. Także w Boga nie 

trzeba wierzyć, wystarczy zobaczyć, że my istniejemy 

i istnieje świat. Wszystko to jest Bóg. Jakie to proste. 

Tylko ten Bóg, w którym my żyjemy, i którym my jesteśmy 

jest na różnych poziomach. 

Kolejne pytanie: Czy są ludzie czy jakieś istoty z 

bardzo wysoką świadomością? Oczywiście że są. My 

żyjemy według mojej oceny, na drugim poziomie od 

dołu, czyli na szóstym od góry, czyli jesteśmy nisko, 

czyli jest trzeci poziom czwarty, piąty, szósty, siódmy. 

Ja nie muszę wiedzieć co oni tam robią, jak żyją na 

siódmym, mi to do niczego nie jest potrzebne. Wiem, że 

żyją w takiej szczęśliwości, że my sobie nie możemy tego 

wyobrazić. To są dla nas już super, super, super 

Bogowie. 

Dla nas najważniejsza jest wiedza praktyczna, 

jak żyć żeby nasze życie stawało się lepsze - to jest 

najważniejsze. Trzeci poziom, z którym ja mam trochę 

kontaktów to jest taka różnica, jak pomiędzy nami a 

zwierzętami. Jest ogromna różnica na każdym poziomie, 

jest bardzo duży skok. Są ludzie, którym ten poziom już 

się znudził i szukają wiedzy, szukają wiedzy jak przejść 
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na wyższy poziom. Czyli można powiedzieć tak umownie, 

że to już jest to niebo, ten trzeci poziom. Ale my żyjemy 

na drugim niebie. A Trzeci Poziom to jest od dołu trzecie 

niebo, tam jest szczęśliwość. Oni też tam się uczą, też 

jakieś problemy mają ale my tutaj aktualnie na tej planszy 

to mamy psychiatryk taki satanistyczny: toksyczne 

szczepionki, wojny, straszą nas korporacje, po prostu jest 

siwy dym i białe myszy i jeden wielki burdel tutaj jest. Ale 

jest możliwość nauki, a to cieszy, bo bywały takie okresy 

na ziemi i nawet są w tej chwili na ziemi takie miejsca, że 

nie ma możliwości na żadną naukę, to są takie przeklęte 

miejsca. 

Także uczmy się, bo to co już się nauczymy, jak 

wzmacniamy naszego ducha to nas chroni. Nie 

ochroni nas pistolet, gaz jakiś, nóż, czy ochraniarze, 

kamery, to nas nie ochroni. Ochroni nas nasz umysł, 

bo jesteśmy częścią Wielkiego Umysłu, Wielkiego 

Logosu. 

A takie modlenie się, przypuśćmy, co to jest 

modlitwa? Jest to rodzaj żebractwa jeszcze do takich 

satanistycznych symboli jak na przykład Jezus na krzyżu, 

to ściąga naszą energie, wibracje w dół. Jeżeli by ludzie 

wiedzieli, że gdy skupiają się na rzeczach niskich to, to 

ściąga ich w dół, a te siły tak działają żeby przykuć 

naszą  uwagę do rzeczy niskich. Tak działa Logos i to jest 

wszystko zgodnie z Prawami Życia. Czasami trzeba 

popatrzyć na coś negatywnego, ale najkrócej żeby ocenić 

sytuację. Nie rozpamiętywać, nie rozpatrywać, bo 

ściągnie nas. 
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Problem w tym, że tu nie ma z tego co się 

rozejrzałem porządnej nauki, gadają o jakiejś miłości, 

pieprzą i też się fizycznie seksualnie pieprzą, często też 

jeszcze mięcho jedzą, wciągają jakiegoś trupa, taki nie 

godny pokarm, skrzywdzenie.  

Jeżeli mówimy o jakimś rozwoju duchowym, to 

pierwszy punkt, być wege i czystość seksualna, 

nauka kultury, samokontroli, to jest ważne. 

Oczywiście to nie jest takie proste, bo każdy z nas ma 

tego diabła w sobie, który będzie nam 

przeszkadzać,  wtedy się robi walka. To już jest dłuższy 

temat, będę jeszcze nie raz o tym wspominać. 

Także Bóg istnieje. Wszystko jest, bo niektórzy 

próbują ze mnie zrobić ateistę. Jest ale zupełnie inaczej 

jest to urządzone niż w tych religiach podają, bo tam 

podają jakiś obłęd. Bóg to jest nasze słowiańskie słowo i 

ono opisuje ten Górny Biegun Życia. Chrześcijanie ukradli 

nam to słowo. Dużo rzeczy ukradli, oni mają idee Deusa. 

Deus po łacinie to znaczy demon, tak jak destrukcja, de – 

energia w dół. A w ich teologii, nie ma Boga. Studiowałem 

filozofię, tam jest taka bardzo porozwalana nauka na 

wysokim stopniu pomieszania z poplątaniem, zajmująca 

się pierwszą zasadą, pierwszą przyczyną. Na teologii nikt 

nie uczy o Prawach Życia, nikt nie uczy o Bogu. To 

są  takie łamigłówki, że musiała być pierwsza zasada, że 

ktoś to stworzył. 
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A ja wam powiem, że nikt tego nie stworzył bo nie mógł 

stworzyć. Pieprzą tak, że Bóg stworzy świat żeby się 

cieszyć, to znaczy, że mu czegoś brakowało, a Logos jest 

doskonały i jemu niczego nie brakuje, to na tym niskim 

poziomie czegoś brakuje. Temu Logosowi niczego nie 

brakuje. 

Możecie mi zaufać, zgłębiajcie tajniki Logosu, a 

zobaczycie, że wszystko jest na swoim miejscu, nawet te 

wojny i to, że ludzie tak cierpią, ponieważ  oni się nie chcą 

uczyć. Same na przykład wojny ale nie wszyscy są 

zabijani przecież, czyli jest jakaś taka siła, że niektórych 

chroni, a niektórych nie i ta siła jest w nas. Jeżeli te 

Wyższe Siły, te Prawa Życia, dochodzą do wniosku, bo 

my tu nie jesteśmy wolnościowi, że nasze życie jest 

wartościowe to nas te Siły chronią. 

Jest takie Prawo, życie chroni życie, wiecie co to 

znaczy?  Życie jest dwubiegunowe, tego nie uczą, ale ja 

uczę. Nim na wyższym poziomie jesteście, tym te Prawa 

Życia bardziej was chronią, ten Logos bardziej Was 

chroni, a jeżeli ktoś tylko żyje tak żeby zjeść, dupnąć 

sobie, zabawić się dla przyjemności, Logos go nie chroni, 

bardzo łatwo, traci zdrowie, bardzo łatwo w wypadku 

może zginąć, bardzo łatwo go zabić, do więzienia 

zamknąć i tak dalej. 

Do  odważnych świat należy. Wolność i szczęście 

wynika z wiedzy. Ten świat jest światem duchowym, to 

nie jest świat materialny. On tak jawi się jako materia, my 

żyjemy w świecie ducha. Tu najważniejsze jest szukanie 
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wiedzy, nie szczęścia, pierw szukać wiedzy. Jak 

znajdziemy wiedzę to wtedy dopiero jest szansa, że jakąś 

szczęśliwość będziemy mieć wyższą. Ale naprawdę 

wysoka szczęśliwość to dopiero jest od Trzeciego 

Poziomu, tutaj jest bardzo łatwo o nieszczęście, a 

wszyscy, którzy są ciemni, czyli nie mają wiedzy o 

Prawach Życia a zajmują się jakąś wiarą, modlitwą, czy 

żebractwem to oni idą w otchłań. Prawa Życia ich nie 

szanują. Także dbajmy o wiedzę. 
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Rozdział 3 - Kultura poczęcia. Jak 
godnie przekazywać życie. Seks to 

rozrywka. 

 

     

Energia seksualna, seks i kultura poczęcia, to 

wszystko jest ze sobą związane czyli przekazywanie 

życia. 

 

Bardzo lubię seks, bardzo, najbardziej lubię o nim 

mówić. To co tutaj się nazywa pod pojęciem seks to jest 

niziutko, to jest Ciemna Strona Mocy. To jest deprawacja, 

degradacja, niszczenie energii życia. Żeby o czymkolwiek 

poważnie mówić, tak naprawdę poważnie, ten język się 

do tego nie nadaje. Trzeba wprowadzić pojęcia, czyli 

logiczne znaczenie wyrazów i ich wzajemne powiązanie. 

 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/film-wedding-photographer-cody-hunter-photography-126-600x600-kopia.jpg
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Warto znać podstawowe Prawa Logosu, Wahadło 

Życia, to jest bardzo ważne, znajomość tych Praw. 

 

 

Jak się te rzeczy zna, to wtedy widzimy jak 

straszliwą 

destrukcją jest 

seks. Seks 

oczywiście jest 

bardzo 

przyjemny, bo 

tak jest to 

urządzone ale 

jest bardzo 

niegodny i bardzo szkodliwy. Pierwsze co, to traci się 

energię do kreacji i do logicznego myślenia. Seks jest w 

ogóle takim tematem drażliwym. Narządy płciowe też są 

drażliwe. Jak się je tak rozdrażnia, może inaczej jak się 

psa nawet łagodnego drażni to w końcu ugryzie. Sama 

nazwa wskazuje, narządy kobiece rodne służą do 

rodzenia. A tu z ludzi, z narządów rodnych kobiecych i 

męskich zrobili przyrządy  rozrywkowe to nie ta nazwa, to 

zrobił okupant. 

Dawniej, dawniej, Słowianie o tym wiedzieli bo była 

kultura poczęcia. Nie było seksu przed ślubem, nie było 

seksu w małżeństwie, nie było seksu poza małżeństwem. 

Była prokreacja, czyli było użycie narządów płciowych 

zgodnie z ich górno biegunowym przeznaczeniem.  
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Przy pomocy tych narządów seksualnych 

możemy przekazywać życie i to jest godne lub 

możemy mieć rozrywkę. 

 

To co tu jest powszechne we wszystkich mediach 

to jest nagłaśniane żeby już dzieci wiedziały, pornosów 

jest pełno. Tu się prawie każdy z młodych ludzi 

masturbuje, pornoski włączy i to działa skuteczniej niż 

narkotyki. Potem jak  w to wejdzie to trudno mu z tego 

wyjść. Jemu się wydaje, że to jest dobro. Każde takie 

przeżycie seksualne orgazmu i takiego wytrysku jest to 

przyjemne, ale to jest bardzo duża energia, która 

przepływa przez ciało, przepala ten organizm w jakimś 

stopniu i ta energia idzie w kosmos. 

Zbiorniki energetyczne mamy w ograniczonej ilości 

energii, to ciało też może wyprodukować określoną ilość 

energii i takie wyrzucanie tej energii sprawia, że ciało się 

po prostu szybko zużywa.  To jest przede wszystkim 

energia kreatywności. Zdrowy mężczyzna, tak jak 

zdrowy samiec, nie odczuwa pociągu seksualnego do 

jakichś tam samic. Chyba, że to jest jego kobieta, która 

ma owulację i jest plan przekazania życia i wtedy to on 

czuje taki pociąg i dopiero wtedy jest akt prokreacji i jest 

życie przekazywane. A tu nie założy prezerwatywy, spuści 

się do środka i on jest ojcem. Potem takie byle co się 

rodzi, a jeszcze tam kilka szczepionek dadzą i jest 

problem. 

Samokontrola, bardzo ważna jest 

samokontrola. Tego nie uczą budy tylko 

rozregulowują, to są bardzo proste Prawa. 
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            Kiedyś pradawni Słowianie o tym wiedzieli i jest 

Wahadło Życia. To wynika z Praw Logosu, to działa, to 

nie jest sprawa wiary. Wszystko dąży do równowagi, 

nawet coś tam ludzie wiedzą, że wszystko dąży do jakiejś 

równowagi, 

więc jeżeli 

my 

wyciągamy 

rękę po 

przyjemność 

ale nie 

zapracowaliśmy na nią to od Praw Życia z automatu 

dostaniemy nie przyjemność proporcjonalnie do tej 

przyjemności. Seks jest bardzo przyjemny więc to 

Wahadło się wychyla bardzo mocno w jedną stronę i 

potem z automatu idzie w drugą stronę i jest bardzo 

nieprzyjemnie. I ta nieprzyjemność to jest tak: psucie 

zdrowia, psucie relacji, kłótnie, rozstania. 

 

Jeżeli jest mężczyzna i kobieta i oni się kontrolują i 

nie mają seksu, a to napięcie takie seksualne jest to 

im jest łatwiej z sobą przebywać, a jeżeli to napięcie 

jest rozładowywane to bardzo trudno taką relację 

utrzymać. 

 

Dawniej było tak, że kobietę mężczyzna po to brał, żeby 

mieć z nią dzieci, razem z nią żyć. Potem pojawiły się 

prostytutki takie wstrętne leniwe baby, które się 
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zorientowały, że można zadziałać tym słabym mężczyzną 

na tą sferę seksualną, zrobić mu tam usługę i z tego mieć 

jakąś kasę. One nie chciały pracować zobaczyły, że to 

jest fajny zysk. A mało rozgarnięci faceci zaczęli korzystać 

z usług tych prostytutek. Po jakimś czasie prostytucja 

weszła do małżeństw.  

Popatrzmy sobie, te pary, które tak chodzą, ta 

obyczajność, w tej chwili jest tak niska, że to jest po 

prostu prostytucja. Te pary, które tak ze sobą chodzą, Ci 

nastolatkowie, co to jest? To jest po prostu prostytucja. 

Co tam jest? Tam są prostytutki! Jeżeli oni sobie chodzą i 

zaczynają od lodzików, tak zwana miłość oralna. Jak ja 

byłem dzieckiem, to tak zwana miłość oralna czyli te 

lodziki to były tylko u jakiś zwyrodniałych prostytutek. A w 

tej chwili to jest  normalne, tak jak podanie ręki tak ona 

zrobi lodzika. Tylko ona nie wie, że jak ona robi lodzika 

taka nastolatka, czy jakaś tam inna, że ona się sytuuje na 

pozycji prostytutki, i że to jest pornografia. Nikt nie będzie 

Ciebie za to szanować, że robisz lodziki. To oczywiście 

nie jest tak, że jak się zrobi jednego lodzika to od razu 

wszystko idzie w dół ale to życie idzie w dół. Ktoś  kto 

zamawia sobie lodzika to działa również w drugą stronę 

dlatego mężczyzna też w dół idzie, czyli wzajemnie się 

degradują bo się nie szanują. 

Kobiety to są matki, należy je szanować. Jeżeli 

mamy tworzyć grupy mniejsze czy większe, pierwszy 

podstawowy element musimy się szanować. A tam gdzie 

jest seks, są usługi seksualne, pornografia, a to nie jest 

szacunek, to jest po prostu burdel. A czemu tych burdeli 

jest tyle a tak mało jest tej szlachetnej wiedzy i tak mało 

ludzi godnie żyje? Po prostu nie wiedzą. Okupant 
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wymordował tych mądrzejszych ludzi, mędrców 

wymordował  i cały czas jest ta propaganda tego syfy 

informacyjnego przez te media. Inteligentniejsi ludzie bez 

żadnych mediów, bez żadnych informacji wiedzą, że coś 

tu jest nie tak. Ja się sam zorientowałem, że z tym 

seksem to jest jakaś lipa, że coś jest nie tak. 

Seks, narządy seksualne są najniżej i ktoś kto się 

skupia i to często skupia, medytuje na tych niskich 

punktach w ciele to energie życia wciskają go w dół w 

otchłań piekielną, a za życia to także mu zdrowie siada i 

ma coraz gorszą fabułę wokół siebie i traci kreatywność.  

Mówią, że mężczyzna musi wyrzucać, kto musi to musi, 

zdrowy samiec nie wyrzuca. Po prostu wyrzucanie to jest 

patologia. 

 

Są nawet lekarze i to alternatywni, jeden taki lekarz 

Marek pisał, że 

mężczyzna 

żeby nie miał 

prostaty to 

musi z 4 razy 

w ciągu 

tygodnia 

wyrzucić. Nie 

wyrzucam 

już  30 lat według tego co te głupki, nazwę ich  po imieniu 

mówią to ja powinienem się, o ile bym jeszcze żył 

oczywiście, błąkać po szpitalach z prostatą. A ja sobie 

biegam, śmigam, komponuję muzykę, układam filmy i 

mam się dobrze. Mam się lepiej niż jak   miałem 30 albo 

20 lat. 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/4444-—-kopia.jpg
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Także takie bzdury opowiadają. Jak nasz organizm 

działa? Jeżeli zdrowy organizm tego materiału 

genetycznego nie wyrzuca, materiał genetyczny musi być 

świeży, bo to jest tak zrobione, że jak się pojawi samiczka 

i trzeba przekazać ten materiał zawsze plemniczki muszą 

być świeżutkie, więc sam organizm to reguluje. 

Wprowadza stare plemniki, stare takie trzydniowe to już 

są wprowadzane są do krwi i organizm to zjada i to jest 

najlepsze paliwo do mózgu. Dzięki temu jest się zdrowym 

i kreatywnym i ma się dobry nastrój. 

Mężczyzna po wytrysku jest jak balon bez 

powietrza. Chce mu się spać, już ta samica go nie 

interesuje. Na wszelki wypadek, tam jak są takie bliższe 

relacje to się jeszcze przytuli bo wie, że jutro czy pojutrze 

też będzie chciał bzyknąć ale jest to patologia, jest to 

bardzo groźna patologia, mniej groźna od tych 

szczepionek. 

 

Rozregulowana sfera seksualna, to właściwie 

wszyscy ją mają. 

 

Bardzo rozregulowuje myślenie i powoduje to, że 

ludzie są agresywni i tępi, tak  działają okupanci, bo to 

przyszło z Watykanu.  

Watykaniści tu są głównym okupantem żeby 

maksymalnie eksploatować nas i nasze ziemie. 
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Trzeba zniszczyć 

wszystko przede 

wszystkim kulturę 

i skłócić. 

Specjalnie robią 

tak żeby ludzie 

żyli nie godnie bo 

takimi nie 

godnymi ludźmi 

łatwo się 

zarządza. Łatwo 

ich przekupić. 

  

Rozregulowany facet to jest tak, że jak nie wyrzuci 

raz na parę dni materiału genetycznego to mu choćby w 

nocy poleci ale to jest patologiczny organizm. Zdrowy 

organizm nie ma z tym problemów. Energia seksualna 

jest potrzebna tak jak jest potrzebna praca tarczycy, a to 

co jest ten cały seks to jest nadczynność tarczycy. A to co 

już jest tym genderem, to już jest samo dno. Nie można 

mówić pedał bo można wylądować w sądzie, a ten sąd to 

jest prawo morskie, satanistyczne, watykańskie. 

 

 

Oni bronią tych 

różnych 

zboczeńców. 

Jakiś tam 

polityk czeski 

w mediach 

powiedział, że 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/29793588_1861836730494608_3248636716961584125_n.jpg
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geje to są zboczeńcy.  

Ooo jaki problem miał. Oczywiście, że to są zboczeńcy. 

Pomyślcie sobie facet facetowi w odbycie szuka 

szczęścia.  My Słowianie, Polacy mamy taki naturalny 

wstręt do wszelkich zboczeń seksualnych, tylko gdzie jest 

ta granica to ja już powiedziałem. Granica jest bardzo, 

bardzo taka niewidzialna. Ona się zaczyna w momencie 

kiedy zaczyna się seks. A tu gdzie jest prokreacja, to 

jest godne. 

Oczywiście prokreacja też może być na niższym 

czy wyższym poziomie. Tatuś nie założy prezerwatywy, 

spuści się, to też jest prokreacja ale to takie niskie. 

Dawniej małżeństwa, przygotowywały się miesiącami. 

Szły do jakiegoś mędrca, kiedy najlepszy miesiąc, 

odpowiednia dieta, odpowiednia koncentracja. Cały 

obrządek był i potem było przekazanie tego materiału 

genetycznego. Spojrzenie w oczy w momencie wytrysku i 

wtedy rodziło się takie zdrowe, silne dziecko. Dziecko, 

które rodziców kochało i miało naturalny magnetyzm do 

rodziców. 

           Telegonia, jeżeli przypuśćmy, tak jak tutaj te 

kobiety się nie szanują miałaby przypuśćmy dziesięciu i 

jedenasty jest jej mężem, czy tam partnerem ale ma 

dziecko. To te dziecko ma cechy z tych dziesięciu, a on 

ma tylko tyle i te dziecko nigdy go nie będzie kochać ani 

on tego dziecka, bo nie ma magnetyzmu. Ten magnetyzm 

poszedł w kosmos się bujać. Na tych lodzikach  i na tych 

innych, dupcenie, dupcenie, dupa w cenie. 

 

Przyjemność dla nas jest naturalna i powinniśmy do 

niej dążyć ale jeżeli nie zasługujemy na tą 
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przyjemność to potem z automatu dostajemy 

nieprzyjemność. 

 

Jak należy sobie z tym radzić. W pierw należy coś 

pracą wypracować, wysiłkiem a potem z automatu 

dostajemy przyjemność. Na przykład post. Posty są nie 

przyjemne, ale potem mamy lepsze zdrowie i z automatu 

się czujemy lepiej. Obżarstwo jest przyjemne, żreć, żreć 

i  jeszcze się upijać a potem z automatu dostajemy 

nieprzyjemność. I tak samo  z kulturą poczęcia. Mamy 

żonę, budujemy dom, wstrzymujemy się od tych różnych 

pożądań ale zdrowy mężczyzna nie ma z tym problemów. 

To ci mają bo są rozregulowani. Przekazuje to życie ale 

on zapracował na to. 

Zdrowa kobieta nigdy nie powinna do siebie dopuścić 

niezdrowego mężczyznę.  

A tutaj ona jest patologią i on jest patologiem i co 

oni mogą urodzić, tylko patologię. Zobaczmy, jak jest 

wśród zwierząt. Tylko proszę nie mówcie, że ja jestem 

niehumanitarny, ten humanitaryzm to jest po prostu obłęd 

satanistyczny. Zwierzęta mają tak. Są gody, nie, że się 

dupcą na okrągło. Są gody, jest odpowiedni miesiąc, to 

jest najczęściej wiosna. Słabi osobnicy przez 

zimę  musieli odejść. Prawo do przekazywania materiału 

genetycznego mają według Praw Życia najsilniejsi samce, 

wychodzą, rywalizują. Samiczki siedzą przyglądają się. 

Ten samiec, który wygrywa, mistrz, w nagrodę ma 

najlepsze samiczki do przekazania materiału 

genetycznego i jest to piękne i godne. Chodzi o to żeby ta 

rasa się nie wyrodziła. A w tej chwili to się  po prostu 

zdradza w takim tempie błyskawicznym. Słabi samce 
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wśród zwierząt  nie mają prawa do przekazywania 

materiału genetycznego. Żadna samica jak zobaczy, że 

jest słabeusz, ucieknie od niego, wyśmieje go. On nawet 

nie będzie próbował podejść do niej. Dlatego mówi się, że 

zwierzęta się ganiają, sprawdzają się. Jeden sprawdza 

drugiego. Ptaki na przykład śpiewają, latają. 

Chodzi o to żeby przekazać życie a nie patologię. 

 

Jeżeli tacy schorowani rodzice, czyli patologiczni 

rodzice przekazują dziecko to rodzi się patologia i takie 

dziecko jest tylko problemem dla samego siebie i 

problemem dla tych rodziców. Ale szczęściem jest dla 

mafii medycznej, bo trzeba od razu kilka operacji, 

100 000, 300 000 zł trzeba od razu na jakieś operacje. Tu 

na serce to na to, tu na biodra i mafia medyczna się 

cieszy, więc oni będą robić wszystko żeby ta wiedza o 

przekazywaniu życia czyli o kulturze poczęcia, żeby się 

nie rozchodziła, będą to blokować. 

 

Stworzyłem wiele filmów na temat, czym jest Miłość, 

seks, które są dostępne na mojej stronie 

www.jasnastronamocy.info 

 

Jeśli chcecie mieć godne życie, szczęśliwe to 

trzeba zadbać o wiedzę i żyć godnie, szczęśliwie. A 

szczęście i godność samo przyjdzie.  
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Rozdział 4 - TOP 10 – Największe 
kłamstwa Lucyfera. Watykan to NWO! 

 

 Top 10 Lucyfera czyli dziesięć największych 

oszust Ciemnej Strony Mocy: 

 Oszustwo nr 1 

Pierwsze, największe oszustwo Lucyfera to jest to, że 

on nie istnieje. A on istnieje i ma się dobrze. Do tego 

Lucyfer 

zainspirował  stworzenie 

materializmu, ateizmu, 

komunizmu. Jeżeli się nie 

ma wiedzy o  istnieniu 

takiego wroga jak Lucyfer to 

jego moc jest ogromna. 

Ateizm to też jest wiara i 

rodzaj religii. 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/diabel.jpg
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 Oszustwo nr 2 

Kolejnym drugim takim 

oszustwem jest to, według mnie 

największym, to jest moje niedawne 

odkrycie to, że Lucyfer to nie jest 

forma męska, to jest po prostu baba. 

A dokładniej mówiąc to nawet nie 

jest baba, to nie jest zwierze, 

zobaczmy na symbol Baphometa 

trochę ze zwierzęcia, od głowy, 

kobieta i coś z mężczyzny. Czyli teoria chaosu wszystko 

pomieszane, takie po prostu gender.  

Matka Boska, Czarna Madonna, kim ona jest? To 

jest właśnie Lucyfer. To jest matka Jezusa i nic dziwnego, 

że w Watykanie śpiewają, że Jezus jest synem Lucyfera 

bo jest synem czarnej madonny. 

 

Śpiew w Watykanie 

cyt. „O lucyferze 

ogłaszamy wszystkim 

którzy nie wiedzą. 

Chrystus twój syn…” 

 

 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/lucifer.jpg
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Modlitwy do matki boskiej to jest właśnie taki link 

na Ciemną Stronę Mocy. Dowód na to jest taki, 

zobaczcie. W kościele rzymskim najważniejsza jest Matka 

Boska. Do niej się modlą bo dla niej najważniejszy jest 

Lucyfer. 

 Oszustwo nr 3 

Trzecie, kolejne oszustwo, 

że religie 

zostały  zainspirowane, 

stworzone przez Boga. To jest 

kolejna ściema Ciemnej Strony 

Mocy. Wszystkie religie zostały 

stworzone przez Lucyfera. On 

to stworzył, kontroluje i ma z 

tych religii zyski. Religie to jest 

gojoinżynieria. To jest do 

tworzenia niewolników, a 

największym dziełem religijnym Lucyfera to jest 

chrześcijaństwo, a Watykan to jest synagoga szatana. 

 Oszustwo nr 4 

Cztery. 

Pieniądze, 

pieniądze drogą 

do szczęścia, to 

Lucyfer wymyślił 

pieniądze. Za 

pieniądze 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/13502818_1805317306368039_6194764291426921677_o.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/29572434_179729569326358_4069947274485943510_n.jpg
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ksiądz się modli, za pieniądze lud się podli. Ten świat 

jest manipulowany głównie przy pomocy kasy. Cały czas 

jest nagłaśniana w mass mediach, to żeby zdobywać 

kasę. Kasa, kasa, kasa, kasa, że to da szczęście. 

Pieniądze jest to droga do szczęścia ale dla Ciemnej 

Strony Mocy. 

 Oszustwo nr 5 

Pięć. Medycyna. Służba zdrowia. Kolejne oszustwo. 

To jest faktycznie współczesna 

święta inkwizycja. Medycyna, tą 

którą obecnie mamy powstała w 

Rzymie, w Watykanie i służy do 

znęcania się nad ludźmi i 

okradania ich ze zdrowia i z 

pieniędzy i tworzy takich chorych 

przestraszonych niewolników. 

 

 Oszustwo nr 6 

Sześć. Banki. Kredyty, 

które mają dać szczęście i 

możliwość szybszego 

rozboju. Faktycznie jest to 

sposób na okradania ludzi z 

owoców ich pracy. Obecnie 

prawie wszystkie kraje są 

zadłużone i to właśnie  przez 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/700_FO38040356_bdb4e011bd8723f590058fe2023f6438.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/banksters.jpg
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te banki, przez tą złodziejską maszynkę. Ale pytanie gdzie 

są te pieniądze? Oczywiście w Watykanie, w synagodze 

szatana. 

 Oszustwo nr 7 

Siedem. Wojsko, policja. Mówią nam, że to jest po to 

żeby chronić obywateli danego kraju, kolejne kłamstwo. 

Te organizacje militarne, są po to żeby dbać o interesy 

korporacji. A celem 

armii jest ludzkie 

życie. Więc wojsko 

jest po to żeby 

zabijać. 

 

 Oszustwo nr 8 

Osiem. Państwo to są faktycznie korporacje. Polska, 

Francja, Niemcy to są nazwy 

korporacji. Więc państwa te, 

takie firmy satanistyczne, 

maszynki nastawione na 

maksymalny zysk i na 

maksymalne gnębienie 

obywateli. Państwo nie dba o 

swoich obywateli. Wyciska z nich 

maksymalnie kasę. 

 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/64075888541423580677.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/49107_co-korporacja-robi-z-ludzmi.jpg
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 Oszustwo nr 9 

Dziewięć. Watykan 

najmniejsze państwo na 

świecie, ale ściema 

faktycznie jest to imperium 

babilońskie to oni rządzą 

światem. Wszystkie drogi 

prowadzą do Rzymu i tam 

jest wylęgarnia wszelkiego 

zła. Wszelkiej patologii. Znam takie powiedzenie, że tu 

rządzi ku…. i złodziej. Babilon czyli Watykan to jest wielka 

nierządnica. A księża i ten cały aparat kościelny to są 

właśnie złodzieje. 

 Oszustwo nr 10 

Dziesięć. Seks to miłość. Kolejne oszustwo. Energia 

seksualna służy do przekazywania życia a to co jest 

nazywane tutaj seksem to jest demoralizacja, to jest 

niszczenie. Kobiety, które zostały tak zaprogramowane 

przez Ciemne Siły 

żeby niszczyły męską 

duszę. Nim więcej 

seksu tym ta dusza 

staje się słabsza. 

Judeo sataniści 

rozpropagowali tutaj 

pornografię. Obecnie 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/Catholic_church_poland.jpg
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pornosy, są już po prostu czymś zupełnie naturalnym. A 

to jest wielka, wielka, patologia. Te tak zwane pary, które 

chodzą ze sobą zaczynają od pornosów od jakichś 

lodzików a to jest już ciężka pornografia. 50 lat temu 

czegoś takiego nie było. Miłość oralna cóż to za pojęcie, 

gender, to wszystko jest Ciemna Strona Mocy.  

Jest wiele religii, wszystkie one są dziełem Lucyfera. 

Pozornie jest taka różnorodność a faktycznie to 

wszystko  Lucek tym zarządza. Ciemne siły są bardzo 

inteligentne i działają tak żeby te religie i te różne jego 

dzieła, żeby to się kłóciło, nim więcej się kłócą tym mają 

więcej zysku. Główna siła Lucyfera polega na tym, że 

ludzie nie są świadomi jego istnienia i sposobów jakimi on 

się posługuje. 

Stworzyłem wiele filmów na temat czym jest miłość i 

seks.  

Wolność i szczęście wynika z wiedzy. 
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Rozdział 5 - Jezus to reptilianin! 
Stworzyły go gady! DOWODY 

 

Jezus był reptilianinem i to nie jest żart. Udowodnię 

to. 

Jest tak wiele różnych hipotez, teorii na temat 

Jezusa, że był Żydem, że w ogóle był,  że był 

Nazyrejczykiem, Esseńczykiem, Słowianinem, a nawet 

komunistą, rzymianinem, plejadaninem  i tak dalej. Tych 

koncepcji jest wiele, ja na temat Jezusa stworzyłem wiele 

filmów. A dzisiejszym tematem jest, że Jezus 

jest  reptalianinem.  

Jest fikcją, matrycą reptiliańską, bo jego nie było 

ale to w tym momencie nie ma znaczenia. On żyje w 

umysłach ludzi. A my żyjemy w wielkim Logosie, który 

tutaj jest umysłem, więc to działa. 
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Reptylianie stworzyli taką ściemę i mają z tego 

korzyści. Dowodów na to, że za Jezusem stoją repti, czyli 

reptylianie jest wiele. Zacznijmy od pierwszego. 

 

Wszystkie religie są 

stworzone przez repti, tam 

wszędzie są te symbole 

gadów, wężów i te wszystkie 

religie są fikcją. 

 

 

 Dowód 1: 

Wszystkie religie są kłamstwem, są fikcją, zostały 

stworzone przez reptilian czyli 

przez repti. A dowodem na to jest 

fakt, że we wszystkich religiach 

jest mnóstwo symboli gadów, 

węży i tak dalej. Jezus jest 

postacią religijną, jest filarem 

chrześcijaństwa, jednym z 

największych religii więc wniosek 

taki, że Jezus jest repti, czyli Jezus był reptilianinem. 

 

 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/555555555.png
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/ateizm1.jpg
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 Dowód 2 

Religie wszystkie 

nauczają fikcji, Jezus jest 

postacią religijną, więc 

wniosek taki, że je Jezus 

jest fikcją. Ewangelie są 

fikcją literacką. 

  

 

 A teraz  dowód 3 

Reptilianie słyną z tego, że bardzo lubią ludzką krew i 

ludzkie mięso i to im daje życie wieczne. Wieczne to nie 

znaczy w nieskończoność. Wieczne to jest od słowa wiek 

a wiek to jest 100 lat, czyli w takim znaczeniu, że coś 

bardzo długiego. Jezus nawołuje do picia ludzkiej krwi i do 

jedzenia 

ludzkiego 

mięsa. 

Na czarnych 

mszach 

katolickich 

jest tam picie 

krwi 

symboliczne i 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/Jezus-syn-Lucyfera-część-5❗-Uczył-wampiryzmu-i-kanibalizmu.jpg
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jedzenie ludzkiego mięsa, ta hostia. Wniosek z tego taki, 

że Jezus był reptilianinem, ponieważ Jezus uczy właśnie 

reptilianskich zachowań, reptiliańskiej  tradycji. 

A czemu nauczał reptiliańskiej tradycji wampirów, 

gadów? Bo był reptilianinem.  To repti stworzyli ten 

system, stworzyli sobie taką  hodowlę, bo repti 

nienawidzą ludzi, dlatego ten system, w którym żyjemy 

jest tak diaboliczny, tak nieludzki, a te takie mass media i 

religie stwarzają tylko takie pozory normalności, żeby 

ludzie się nie zorientowali i dlatego jest tak diaboliczny bo 

został stworzony przez diablików przez gady czyli przez 

repti.  

Jak popatrzymy czego nauczał repti, co jest w tych 

ewangeliach, to on również nienawidził ludzi. Jest taki 

cytat, jeśli chcesz zostać moim uczniem, mówi Jezus bo 

jemu się to przypisuje ale w tym momencie to nie jest 

ważne bo to jest fikcja: 

Jeśli chcesz być moi uczniem musisz znienawidzić 

swoją matkę, ojca rodzeństwo, wszystkich 

znienawidzić a na końcu musisz znienawidzić sam 

siebie i wtedy będziesz moim uczniem. 
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Tacy ci repti są zachłanni. Jaki z tego wniosek, że Jezus 

nienawidził ludzi, bo był repti. 

W ewangeliach możemy jeszcze coś takiego znaleźć, że 

Jezus powiedział: 

Ludzie myślą, że ja przyszedłem zasiać tutaj pokuj i 

miłość, a ja przyszedłem tutaj rzucić ogień i miecz. 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/44.png
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To jest w ewangeliach ale ludzie w głębokim śnie czytają i 

nie widzą, tak działa czarna magia. 

Jezus jest to jeden z największych i najgroźniejszych 

wirusów. 

Ludzie się boją pomyśleć, że coś jest nie tak. Zawierzają 

czy zawierzyli tej fikcji reptiliańskiej. 

 

 Dowód 5 

Dużo mamy informacji w sieci na 

temat NWO i tam jest dużo 

prawdziwych informacji. 

Chrześcijaństwo to jest właśnie 

początek NWO i za NWO stoją 

repti. Repti tworzą tutaj 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/55.png
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/zdjecienr52.jpg
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kontrolowany chaos, destrukcję i z tego mają korzyść bo 

mogą  ludźmi manipulować. Jak popatrzymy do ewangelii 

to Jezus niszczył stary porządek świata. Było pewne 

prawo, stare i on się do tego nie stosował. On mówił, że 

jest panem szabatu, tam była nierządnica i on się za nią 

wstawił i ciągle mieszał i wprowadzał New World Order a 

dlaczego? Bo Jezus był repti a repti to NWO. 

 

 Dowód 6 

Komnata audiencji papieskiej ma głowę gada, głowę 

węża. 

 

Jak to możliwe? Jest to logiczne, ponieważ papież jest 

reprezentantem repti. 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/maxresdefault-1.jpg
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Jezus jest repti i wszystko jest na swoim miejscu. 

Mówią, że Kościół Katolicki to jest mistyczne ciało Jezusa 

i dobrze mówią, w chrześcijaństwie najważniejszy jest 

Jezus i ta sala audiencji papieskiej ma kształt gada, a 

gady to są repti, dlaczego? Wniosek prosty, ponieważ 

Jezus był Repti.  

 

 

 

 

Anglicy tutaj bardzo dużo złego 

robią na ziemi, są bardzo 

agresywni, mają bardzo 

destruktywne działanie i 

destruktywny język. Oni się 

modlą „Oh my gad” modlą się do 

repti. A stopniowanie po 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/5.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/images-3.jpg


45 
 

angielsku jest good, better, the best.  Bestia jest najlepsza 

dla Anglików bo ten język jest językiem repti.  Oh my Gad 

- Oh mój Gadzie. Tak się Anglicy modlą albo ci co się po 

angielsku modlą, to łączą się z repti. 

 Dowód 7 

Po owocach ich poznacie. 

Mówią, że kościół to mistyczne ciało Jezusa. Jakie 

owoce, jaka destrukcja, ile  mordów, wyprawy krzyżowe, 

święta inkwizycja, 

święta tak jak ten 

kościół. Najbardziej 

okrutna instytucja, 

najwięksi mordercy, 

zalegalizowana 

przestępcza  organi

zacja działają do 

dzisiaj. To oni tutaj 

wprowadzili to 

NWO do Europy, burdele, przekręty, korporacje. Święta 

inkwizycja tak sobie to nazwali. Sama święta inkwizycja 

wymordowała około  50 miliomów Słowian, gdzie ludzi 

obdzierali ze skóry i palili. 

Dlaczego tak działali? Bo oni 

reprezentują repti, a repti 

nienawidzą ludzi i repti również 

są wampirami, dlatego ciągle jest 

pobieranie krwi, a repti lubią 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/4-Wyprawy-Krzyżowe-Cz.2-Pogoń-za-władzą-kosztem-ludzkiego-życia.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/Torture_Inquisition.jpg
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świeżutką krew.  To honor oddać  krew. Oddając krew 

ratujesz repti.  W religiach również w chrześcijaństwie 

dużo mówią o miłości ale to jest tylko takie  puste 

pieprzenie a faktycznie rozsiewają nienawiść, bo repti 

nienawidzą ludzi. 

 

Jak my kogoś  bardzo nie lubimy to mówimy na niego „ty 

gadzie!”, bo to w nas pozostało, bo oni nam zrobili dużo 

krzywdy.  

Repti główną siłę biorą ze strachu.  Dlatego bój się 

Boga, stworzyli takie coś cały czas strach.  Ta 

kontrolowana  agentura tylko rozsiewa strach, bo za nimi 

stoją repti. Strach, cały czas strach bo człowiek, który się 

boi nigdy logicznie nie pomyśli. W religiach mówią o 

miłości, o  jakimś Bogu, o świetle, o jakichś wibracjach 

mówią o tym i o tamtym,  te wibracje to w ezoteryce. Ale o 

czym nie mówią? O logicznym myśleniu nie mówią!   

Naszą największą bronią jest logiczne myślenie i 

tego repti się najbardziej boją. Repti sami żyją w 

strachu i bardzo lubią wszystkie formy seksu. 
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 Dowód 8 

Kolejne takie kłamstwo. Była druga wojna światowa, 

były obozy koncentracyjne, obozy zagłady i poszła 

informacja co tam się działo i tak wszystkiego nie 

przekazali co się tam wydarzyło. Tam były straszliwe 

rzeczy i pamiętam jest takie hasło: „To  ludzie ludziom 

zgotowali ten los” - To jest kłamstwo. To repti ludziom 

zgotowali ten los!  Człowiek człowiekowi czyli  ludzie 

ludziom nigdy by czegoś takiego nie uczynili. 

Repti reprezentują najbardziej Ciemną Stronę 

Mocy i żywią się ludzkim nieszczęściem, dlatego tak 

dbają by tego było jak najwięcej. Choćby za 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/1.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/reptiobz.jpg
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medycyną jest ten wąż - symbol repti, bo medycyna 

służy do powolnego uśmiercania ludzi. 

Przez syna do Ojca.  Głównym Ojcem, który 

stworzył Jezusa to byli repti. Każdy kto się modli, skupia 

swoją uwagę na Jezusie łączy się z umysłem repti. Karmi 

ich swoją energią życiową, daje im siłę a sam słabnie. 

Wystarczy zobaczyć jak wyglądają ludzie, którzy chodzą 

do kościoła. Jaki niski poziom mają energetyki, jacy są 

smutni i przestraszeni. 

Fikcja jest potężną siłą. W Hollywoodzie tam też 

stoją repti i są bardzo przebiegli i inteligentni. Tworzą 

różne fikcje, ludzie oglądają te filmy są takie ładne i 

kolorowe i wiedzą, że to jest fikcja ale wzruszają się, bo ta 

fikcja żyje w ich umysłach. 

Także Jezus jest fikcją ale faktycznie żyje w umysłach 

ludzi. A my mamy sprawy brać w swoje ręce i nie być 

tępą przestraszoną owcą, tylko mamy nabierać 

ludzkich cech. My mamy być odważni i mamy 

logicznie myśleć. To jest nasza największa broń 

czego repti się boją. 

Jeśli chodzi o repti, to repti są wśród nas i niektórzy 

mają duże domieszki genów repti i to po twarzach widać. 

Ktoś kto ma dużą domieszkę repti bardzo jest skłonny do 

złości, nienawiści i ma  problem żeby przejść na ludzką 

dietę czyli dietę wege.  Ktoś kto ma dużo repti, jak 

przestanie dostarczać to mięso tam gdzie jest ta agresja, 

ta przemoc, krew, to  mu się zdrowie sypie. 
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Repti 

nie są 

przystosowani 

tutaj do końca 

do tej naszej 

planszy, do 

naszej ziemi i 

oni cały czas 

potrzebują ludzkiej krwi żeby mieć te hormony żeby móc 

tutaj funkcjonować. Dlatego wymyślili sobie te krwawe 

ofiary a teraz ten pobór krwi. I stworzyli również sobie 

taką hybrydę świnię ale tam jest 90% genów ludzkich 

żeby mieli dużo, dużo krwi ale świńska krew ma niższą 

jakość niż ludzka ale od biedy może być dla repti. 

Człowiek, który 

żyje godnie, żyje  

wege, żyje w 

czystości 

seksualnej, żyje 

logicznie, to mu 

daje siłę. 

 

Wniosek taki: Jeśli ktokolwiek modli się do 

Jezusa modli się do repti, a repti to tak zwany Lucyfer, 

diabeł, Szatan, Ciemna Strona Mocy czyli zło. Wolność 

wynika z Wiedzy i Szczęście wynika z wiedzy. 

 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/3779459-mieso-w-rzezni-900-598.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/PIC_1023-—-kopia-2.jpg
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Rozdział 6 - Boże Narodzenie 25 grudnia 
to urodziny Słońca! To prawdziwy Nowy 

Rok 

 

Boże narodzenie - Bóg CHRYSTUS czyli Słońce 

ZBAWICIEL odradza się. 

Od 25 grudnia dzień staje się dłuższy. Słońce - 

Jasna Strona zmartwychwstaje, to nadzieja na lepsze dni 

na więcej światła. 

Wszystkie pradawne kultury a w tym i Słowianie, 

Lehici wiedzieli, że nasze życie zależy od Słońca, światła, 

ciepła i dlatego czcili ten szczególny dzień. 

Słońce nas wszystkich ludzi łączy, wszyscy na świecie 

jesteśmy bożymi dziećmi. Wszyscy ludzie żyjemy pod 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/hqdefault-5.jpg
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Słońcem i dzięki Słońcu żyjemy, a naszą Matką jest 

Ziemia, na której żyjemy i to jest takie oczywiste. 

To są Prawa Życia, 

to żaden dogmat. 

Wszyscy kochamy 

nasze Słoneczko. 

Matkę Ziemię też 

należy kochać i 

szanować, to są nasi 

Boscy Rodzice. 

Ludzie, którzy szanują Świat, w którym żyją: słońce, 

ziemię tylko tacy mogą się szanować nawzajem. 

Kto nie szanuje życia, nie podtrzymuje go nie 

zasługuje na życie. 

Ojciec - Bóg Słońce,  Bogini Matka Ziemia i My jesteśmy 

Bożymi Dziećmi i razem tworzymy Życie, bo Życie jest 

Bogiem. 

Ewangelia to znaczy dobra nowina, że Słońce się 

odradza, jest z czego się cieszyć. 

A 24 grudnia jest wigilia czyli oczekiwanie na odrodzenie 

Słońca. 

Życie jest wieczne, ma charakter falowy, raz jest 

dzień raz jest noc, raz jest lato, raz zima itd. to Wahadło 

Życia, puls Ducha - Świata, zgodnie z Boskim Prawem 
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Logosu, z Boskim Duchem, który jest Wszystkim we 

Wszystkim. 

A My jesteśmy jego częścią. 

Najważniejszym celem w życiu jest Szczęście, więc 

cieszmy się Słońcem, Ziemią , Wiatrem, czyli Życiem. 

Jasna Strona Mocy życzy Wszystkim Szczęścia i Życia po 

stronie Światła bo tam 

jest Życie. 

Pozdrawiamy 

Centrala JSM 

Sanjaya, Miłar i 

Barmir 

Wiedzy i mądrości życzymy, bo to gwarantuje trwałe 

szczęście. 
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Rozdział  7- Kto tak naprawdę napadł na 
Polskę? Niemal 80 lat ukrywania prawdy 

 

 Nóż w plecy, czyli agresja Rosji sowieckiej na 

Polskę. Choć od tamtych czasów minęło ok. 80 lat, dalej 

społeczeństwo polskie nie wie  do końca co tam się działo 

i o co tam chodziło. 

A tu widzimy kto 

naprawdę jest 

przełożonym a kto 

podwładnym. 
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Niestety nie żyjemy w 

wolnym kraju. Jesteśmy 

pod okupacją Watykanu.  

 

 

Tzw. Andrzej Duda wybrany na prezydenta Polski przez 

Kneset. promuje Polin. 

Aaron Duda  powiedział: 

cyt. "Polin, ziemi 

przyjaznej narodowi 

żydowskiemu. Polin tu 

spocznij."  

 

 

 

Ludzie nadal wierzą 

informacją w TV i są 

manipulowani. 

A te media, to są media 

okupacyjne i one na 

przykład podają taką 

informację: „Wybuch 

drugiej wojny światowej”, 
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nie podadzą, że była agresja Niemców na Polskę, tylko 

wybuch drugiej wojny światowej, obchody jakieś tam … 

tratata. 

Ale jak 17 września to agresja Rosji sowieckiej. 

Podjudzają,  podpuszczają i dezinformują. 

1 września to był napad Niemców na Polskę, a 

potem z drugiej strony Rosja sowiecka, faktycznie 

to były te same siły. To byli Żydzi chazarscy. 

Bankierzy żydowscy sponsorzy krwawych wojen. 

Na wojną najlepiej się zarabia. 

 

Jedni użyli Niemców żeby napuścić na nas, a z drugiej 

strony Żydzi chazarscy, którzy zdominowali Rosję. 

Chodziło o to, że po pierwszej wojnie światowej Polacy 

odzyskali jakimś cudem wolność w jakimś tam stopniu 

oczywiście i te polskie państwo zaczęło się  szybko 

rozwijać  i trzeba było natychmiast je 

zniszczyć,  zaatakować z dwóch stron. 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/jewish-fed.jpg
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Spotkanie dwóch frakcji żydowskich - armii 

niemieckiej i 

rosyjskiej. Oba 

nacje 

sterowane były 

przez 

Chazarów. Po 

prostu oni się 

umówili. 

 

Jak media 

działają? Wystarczy 

zobaczyć  TVP, oni to 

nazwali wybuch tak 

jak wielki wybuch czy 

coś tam. Coś tam 

wybuchło pierwszego 

września ale jak już Ruscy to już agresja. 

Holokaust Słowian - o tym się w tv nie mówi. 

Druga wojna światowa została  wywołana po to żeby 

wymordować jak najwięcej Słowian i był holokaust 

Słowian. 
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Film przedstawiający fakty, że Polska została 

sprzedana. POLECAM OBEJRZEĆ! 

Obecnie prezydent 

Duda świętuje 

dożynki. Druga 

wojna światowa to 

też były dożynki. 

Dożynali Słowian. 

Cały czas toczy się 

wojna przeciwko 

życiu, przeciwko Słowianom. 

Sataniści światowi zdominowali wszystkie 

dziedziny życia. Tu na terenie Lehji mamy dwa czakramy 

we Wrocławiu i w Krakowie. Ciemne Siły obawiają się, że 

tu  Słowianie mogą się odrodzić, dlatego tak bardzo 

chcą  nas wymordować. 

17 września  1939 roku agresja sowietów na 

Polskę, czyli nóż w plecy. Przed nami jest 79 rocznica 

ataku komunistycznej Rosji na Polskę. W czasach PRL-u 

o tym wydarzeniu nie wolno było rozmawiać, ponieważ to 

była bardzo niewygodna prawda, bo wtedy Rosja grała 

rolę przyjaciela polskiego narodu. Propaganda 

komunistyczna przedstawiała to wydarzenie jako coś 

neutralnego lub coś pozytywnego dla narodu polskiego. 
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Żydzi mordują kierownictwo 

i inteligencję Polską. 

O zbrodniach katyńskich 

też nie było można mówić. 

Po prostu armia rosyjska 

zajęła wschodnią część 

Polski. Faktycznie to był 

napad, agresja  i ludobójstwo 

na narodzie polskim. I dopiero w roku 1989 a więc 50 lat 

po tych wydarzeniach można było cokolwiek więcej na ten 

temat się dowiedzieć i mówić ale i tak nie za wiele. 

A dzisiaj, choć minęło już prawie 

80 lat od agresji dalej jest wiele 

niewyjaśnionych tajemnic. Żeby 

móc zrozumieć wydarzenia z 17 

września 1939 roku należy 

wiedzieć kto tak naprawdę 

wywołał druga wojnę światową i 

po co. 

 Agent Syjonu Lenin 

 

Jak również kto stworzył 

komunizm, wywołując 

rewolucję październikową 

w roku 1917 w Rosji.  
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Syjonistyczny bank Rezerw Federalnych sponsorował 

II wojnę światową. 

Ta sama siła, która umożliwiła 

Niemcom po drugiej wojnie 

światowej stać się potęgą 

gospodarczą i militarną w 

Europie, ta sama siła 

wcześniej dokonała przewrotu 

w Rosji wywołując rewolucję 

październikową.  

Ta sama siła również wywołała 

drugą wojnę światową i 

kontrolowała wszystkie strony 

konfliktu. Druga wojna 

światowa to była realizacja 

planu New World Order, czyli 

NWO. 

 

NWO - Jeden Światowy Rząd w rękach Syjonistów. 

Głównie akcent był 

postawiony na 

depopulację Słowian, 

których wymordowano 

około 35 milionów i 
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jakoś nikt nie mówi o ich holokauście. 

Druga wojna światowa była realizacją planu zawartego w 

protokołach mędrców Syjonu, który zakłada również 

trzecią i ostateczną wojnę światową i stworzenie jedynego 

wielkiego totalitarnego super państwa.  

Protokoły mędrców Syjonu były spisane około 100 

lat temu, przez 

Iluminatów czyli przez 

reprezentantów 

tajemnego światowego 

rządu. Warto zapoznać 

się z tymi protokołami, 

które są w Internecie, to 

powinna być lektura dla 

każdego myślącego 

człowieka. Wszystkie 

ważniejsze światowe 

wydarzenia są zgodne z 

planem protokołów. 

 Pakt Ribbentrop Mołotow, 

przed wybuchem drugiej 

wojny światowej 22 sierpnia 

1939 roku, ministrów spraw 

zagranicznych Związku 

Radzieckiego i Trzeciej 

Rzeszy Niemiec podpisali 

tajne porozumienie o wspólnej 

agresji na Polskę. Faktycznie 
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ukartowano rozbiór polski. Po kilku dniach sowieckiej 

napaści dochodzi do pierwszych kontaktów armii 

czerwonej z Wermachtem. Propagandziści obu zaborców 

starają się rejestrować przyjazną atmosferę tych spotkań. 

Hitlerowcy wszystkiego co najgorsze nauczyli się 

od sowietów,  jeździli tam na szkolenia. Były tam już 

obozy koncentracyjne na terenie Rosji  przed drugą wojną 

światową. Aby Niemcy zaraz po pierwszej wojnie 

światowej w krótkim czasie mogli stać się potęgą 

gospodarczą i militarną potrzebowali o ogromnych 

pieniędzy, które udzielił im amerykański bank Morgan 

czyli syjoniści. 

Potrzebowali 

również najnowszej 

technologii 

wojskowej, którą 

również dostali od 

rządu USA, a z kolei 

surowce naturalne 

węgiel, ropa, rudy, 

żelaza i tak dalej, 

dostali od Stalina. 

"Nie przerywanie trwają dostawy radzieckiej ropy. 

Nieoceniona pomoc dla Niemiec." 

Jak to możliwe? Hitler od samego początku zapowiadał 

agresję na Rosję sowiecką a tu Stalin dał mu wielkie 
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wsparcie w złożach naturalnych. Jeśli zna się  Protokoły 

Mędrców Syjonu to jest to łatwe w zrozumieniu. 

Syjoniści kontra Słowianie. Stworzyli i sponsorowali 

dwie strony konfliktu w celu depopulacji Słowian - 

Ariów. 

Hitler i Stalin byli reprezentantami światowego rządu i 

ich zadaniem było wywołanie drugiej wojny 

światowej. 

 

Tzw. Hitler należał do klubu iluminatów 

Hitler  nie reprezentował  interesu narodu niemieckiego, a 

Stalin nie dbał o naród rosyjski. Oni działali wspólnie dla 

interesu światowego rządu NWO. Adolf Hitler nie był 

żadnym Niemcem czy Austriakiem. 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/3.jpg
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Tak naprawdę był Żydem z rodu Rothschildów 

iluminatem, a Adolf Hitler to był tylko jego 

pseudonim. 

Stalin pokazujeWszystkie takie  ważne funkcje 

polityczne, a Hitler dostał bardzo 

ważną rolę do odegrania, 

iluminaci zlecają swoim 

zaufanym ludziom.  

Z kolei Józef Stalin to też kolejny 

pseudonim. Faktycznie on się 

nazywał Judasz Fili, to znaczy 

syn Judy, też by Żydem, 

iluminatem. 

Wniosek taki, że to nie Hitler wywołał wojnę tylko 

Iluminaci, a Hitler był tylko podwykonawcą i ważną 

postacią w tej wojennej grze. A teraz nam wciskają, że to 

jakiś jeden człowiek Hitler wywołał drugą wojnę, i że to on 

jest za to wszystko odpowiedzialny ale ściema.  

Kolejnym oszustem jest 

to, że Rosjanie nas 

zaatakowali  17 września, i że 

to oni mordowali Polaków. 

Pytanie kto Rosją zarządzał po 

rewolucji październikowej? Na 

pewno nie Rosjanie. 

 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/Voroshilov_Molotov_Stalin_with_Nikolai_Yezhov_.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/in.jpg


64 
 

Komunizm to narzędzie stworzone przez Żydów 

Chazarskich do depopulacji Słowian. 

W tamtejszym aparacie władzy ponad 90% to byli Żydzi. 

Jaki z tego wniosek? Że to rosyjscy Żydzi napadli na 

Polskę 17 września 1939 roku. A wcześniej dogadali się z 

niemieckimi Żydami w celu wspólnego działania. Ale tego 

w mediach nie usłyszymy. Cały czas wciskają nam 

dezinformację, że to Rosjanie nas napadli, i że nas 

mordowali. Ciągle podsycają nienawiść do Rosji. 

Chodzi o to żeby skłócać Słowian. Zasada dziel i 

rządź. 

W 1920 roku był cud 

nad Wisłą i już wtedy 

był plan, komuna 

miała zalać Europę 

ale niestety plan 

światowego rządu się 

nie udał. 

Polscy żołnierzy powstrzymali potop komuny na 

Europę. Światowy rząd poniósł klęskę. Jak to mówią 

wypadek przy pracy, armia czerwona  zbierała siły. 

Atakuje 7  dni jest już pod Warszawą i chce przejść dalej i 

nieść komunizm w Europie. Bohaterska obrona stolicy i 

wielkie polskie przeciwnatarcie zaliczone do 

najsłynniejszych bitew świata. Ówcześni władcy Rosji  nie 

chcieli się jednak pogodzić z tym, że traktat ustalając 
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wschodnią granicę Polski zagrodził im drogę to 

światowego komunizmu. 

Całe pokolenie ZSRR wychowano w poczuciu zawodu i 

żądzy odwetu. Współpraca między, Niemcami a 

Sowietami skierowana przeciwko Polsce, rozpoczęła się 

po pierwszej wojnie światowej. 

Czołgi sowieckie jadące na Polskę 

Wyciągnęli wnioski i w 1939 roku znacznie lepiej 

się przygotowali. Wiedząc o tym jak waleczny jest polski 

żołnierz, tym razem zaatakowali z dwóch stron.  Dwa 

mocarstwa, zaatakowały młode państwo polskie. Choć 

hitlerowcy mieli ogromną przewagę ilościową i jakościową 

nad polskim wojskiem, to i tak w kampanii wrześniowej 

ponieśli bardzo duże  straty, do których nawet w 

obecnych czasach nie chcą się przyznać. Oficjalnie 

podaje się, że w kampanii wrześniowej zginęło 16 tys. 

żołnierzy niemieckich. Faktycznie tych strat było dużo, 

dużo więcej. 
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Bitwa pod Wizną zyskała miano polskich 

Termopili,  na jednego zabitego polaka przypadało 40 

Niemców. Hitler domagał się od Stalina żeby Armia 

Czerwona ruszyła natychmiast bo jego ofensywa nie była 

tak błyskawiczna. Władze sowieckie dobrze pamiętały 

swoją klęskę w 1920 roku i po 19 latach mieli okazję się 

zemścić. 

22 000 a w tym 

10 000 oficerów 

zostało 

zamordowanych 

przez żydowskie 

NKWD w Katyniu.  A 

kolejnych kilkaset 

tysięcy Polaków wywieziono na Sybir. 

Druga wojna światowa miała charakter  typowo 

ludobójczy. Hitler współorganizator drugiej wojny 

światowej przyczynił się do wymordowania 9 

milionów  obywateli 

niemieckich. 

Natomiast Stalin 

odpowiedzialny jest 

za wymordowanie 40 

milionów Rosjan 

przed  i w czasie II 

wojny światowej ale 

to jest właśnie depopulacja ludzi, program NWO. 
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Żeby ze zwykłych 

ludzi zrobić morderców to 

nie jest taka prosta 

sprawa. I tak na przykład 

żołnierze niemieccy żeby 

mieli większą ochotę 

mordowania byli 

szprycowani narkotykami. 

Także nie tylko Hitler ciągnął kreskę. 

Z kolei w rosyjskiej armii stosowana była wódka z 

pewnością z dodatkami. 

Dowództwo polskie po agresji sowietów 17 września 

zalecało dla polskiej armii żeby nie stawiali Sowietom 

oporu, czyli tamtejsza władza sprzedała polski naród. 

Marszałek Rydz śmigły był wówczas jeszcze na terenie 

Polski i stamtąd wydał dyrektywę nakazuje ogólnie 

wycofanie na Rumunię i  Węgry: „Z Sowietami nie 

walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony albo próby 

rozbrajania oddziału”. 

A kto był u steru władzy w 

drugiej Rzeczypospolitej w 

1939 roku? Ignacy Mościcki 

mason. 

Zaraz po wybuchu wojny tak 

zwany polski rząd uciekł z 

kraju i zabierając  złoto i 

zostawiając polski naród na 
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pastwę agresora niemieckiego i sowieckiego. Uciekli  do 

Londynu tam gdzie jest główne siedlisko światowej 

Masonerii i utworzyli tak zwany polski  rząd na emigracji. 

Pomimo  paktów militarnych Polski z zachodem nie 

udzielono nam obiecanej pomocy. 

Zachód jak zawsze nas Polaków Słowian oszukiwał. 

A jak jest teraz w Polsce? Właściwie to samo. Dalej 

rządzą Żydzi chazarscy. 

Czy to są zdrajcy? Nie to patrioci światowego rządu.  

Obecnie rocznica 17 września przez naszą  władzę jest 

wykorzystywana do podsycania nienawiści do Rosji.  

 

Antonii Macierewicz, czyli Izaak 

Singer powiedział,  że Federacja 

rosyjska to państwo zbójeckie, 

bandyckie. 

 

 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/macierewicz-angry.jpg


69 
 

Żydzi chazarscy 

główni reprezentanci 

światowego rządu 

mają plan stworzenia 

z Polski Judeo 

Polonii. 

Oni traktują Polskę jako 

swoją ziemię obiecaną. 

Obecnie sytuacja jest podobna. Iluminaci, masoni są 

władzą ponad narodową i nie dbają  o interesy 

pojedynczych państw. Lecz o interesy światowego rządu. 

 

 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/45dfedbed0a6840499b28f75cf5abbe0.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/19748409_10208858498609839_6065312051196325923_n-—-kopia.jpg


70 
 

Rozdział 8 - Co to jest Miłość – Część 1. 
Seks to rozrywka i degradacja 

 

Miłość to ważny temat. Co to jest miłość? Siwy 

dym, nie wiadomo, definicji jest mnóstwo. Różni ludzie 

różnie widzą miłość, także nie wiadomo co to jest ,więc 

wytłumaczę. 

Miłość to nie jest uczucie tylko to jest emocja. 

Można powiedzieć, że emocja też jest uczuciem ale to 

jest przede wszystkim emocja. 

Mówią, że miłość jest ważniejsza od rozumu i kłócą się 

już setki lat. 

„Miej serce, patrz w serce” i tak dalej. I książki piszą, że 

rozum jest głupi, że najważniejsze jest serce i tak dalej. 

Takie dorosłe chłopy. Słyszałem takie teksty, że umysł 

jest głupi. To ten kto to powiedział jest  głupi. 

Powiem krótko, zobaczcie na budowę naszego 

ciała. Miłość czyli emocje związane są z sercem. W pierw 
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jest rozum potem jest serce. Powinniśmy się w życiu 

kierować nie sercem tylko głównie kierować się 

rozumem, tak jak nas Bóg stworzył, albo Prawa Życia 

jak kto woli. 

Emocje są bardzo ważne, także miłość jest bardzo 

ważna w życiu. Jeżeli nie ma emocji, nie mamy myśli w 

danym kierunku, nawet one się 

nie chcą pojawiać, nie ma 

działania. Ci miłośnicy miłości i 

Ci, którzy nie lubią rozumu, 

umysłu argumentują to tak, że w 

sercu jest dużo energii, ktoś to 

zmierzył, a w mózgu jest tylko 

tyle, tak malutko. Bo właśnie 

tylko tyle ma być według znaku trójkąta, bo tu są emocje, 

to daje moc. A tu jest dowództwo (głowa). Dowództwo nie 

musi mieć  wcale tak dużo energii. Tych dowódców jest 

mniej. A tu jest sztab, a w tym sztabie jest tam jeden 

główny, który ma zarządzać, także jedno ważne i drugie 

ważne, ale najważniejszy 

jest rozum. 

 

 

 

 

 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/69-25229_large.jpg
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Nas tutaj rozumu nie uczą, powiem więcej oduczają. 

 

Głupawki mamy tyle, że można godzinami mówić 

jak ludzi ogłupiają. To, że przypuśćmy te dzieci, w 

pierwszej godzinie po porodzie od razu im tam ładują 

dwie szczepionki to jest po to żeby zniszczyć mózg, 

zniszczyć  racjonalne myślenie. 

Powiem, że ja miałem to szczęście, że pierwszego dnia 

po porodzie, nie dostałem szczepionek bo zostałem 

narodzony w domu a nie w szpitalu. Także ja już od 

samego początku byłem poza, jakby poza tym systemem. 

Nie miałem tu żadnych nauczycieli, sam się tego 

wszystkiego uczyłem. 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/50437fd65eca3_osize969x565q71h425ebf.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/large_1238229821.jpg
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Jest pięć 

Pędów Życia. 

Najważniejszy pęd to 

jest pęd szczęścia. 

Emocje dają nam, 

jeżeli są takie miłe bo 

też mogą być 

negatywne, bo świat 

jest dwu biegunowy (z 

godnie z Drugim 

Prawem Życia). Więc te emocje mogą być bardzo 

milutkie, przyjemne, a mogą być też ohydne. Tu jest 

przypuśćmy miłość [Sanjaya pokazuje górę] a tu jest 

strach [Sanjaya pokazuje dół], przerażenie i to są emocje, 

także to nie jest tak, że miłość to jest tylko pozytywna. 

Najważniejsze jest szczęście, to jest główny cel 

naszego życia. To jest główny pęd motywujący nas do 

wszelkiego działania i my chcemy się tak milutko czuć. 

Ciemne Strony, okupanci i tak dalej, oni zadbali o 

to żeby ludzie nie myśleli. Żeby 

ludzie nie znali tych Praw Życia, 

Pędów Życia i żeby szybko 

chcieli mieć przyjemność. Tak 

jak  na  przykład działają banki, 

szybko dają kasę, czyli jakby 

dają taki miły stan, że jest dużo 

kasy i można działać, ale to tak 

nie ma. 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/ateizm1-1.jpg
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Na miłość trzeba sobie zapracować. 

Jak się wzięło pieniądze to potem trzeba spłacać. To jest 

związane z Wahadłem Życia. Nie ma tak, że gratis od 

życia możemy dostać coś wartościowego, nie ma tak. 

Życie to walka i trzeba sobie wypracować, wywalczyć, a 

najważniejsze jest myślenie. 

Jak znamy te Prawa 

Życia, tak jak ktoś zna prawa 

ruchu drogowego to wie, 

że  jak jest czerwone światło 

to trzeba się zatrzymać jak 

jest zielone to można iść, jak 

jest ograniczenie prędkości 

lepiej zwolnić bo będzie 

policja można zapłacić mandat i jeszcze mogą prawo 

jazdy zabrać. 

Życie jest jeszcze bardziej skomplikowane. Tego nie 

uczą, budy jedynie odmóżdżają. A religie nie dają 

żadnej wiedzy, też odmóżdżają 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/12307606_694174024052742_2302549325973694876_o.jpg
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Dążenie do szczęścia jest czymś naturalnym i nam 

się szczęście należy ale tylko wtedy kiedy my to 

wypracujemy. Jeżeli ktoś nam da tak gratis i jeżeli ktoś 

nam da te szczęście bez naszego wysiłku, to my musimy 

za to zapłacić. To jest dług. A jeżeli ktoś wypracowuje 

sobie szczęście latami i swoim wysiłkiem i swoją walką, 

swoją pracą, to te szczęście może mieć. 

To, że ja ostatnie lata mam takie 

spokojniejsze bo sobie je 

wypracowałem.  Mam dużo 

czasu, mogę kreować filmy. 

Mam wokół siebie coraz 

więcej  godnych inteligentnych 

mocnych ludzi. Dlatego się 

cieszę i już nie jestem taki 

samotny. Ale początki były 

straszne  i to się ciągnęło latami 

długimi. Samotność, nie 

sprzedałem duszy. 

Przypuśćmy tacy, te tak zwane 

gwiazdy show biznesu 

podpisują cyrograf, rok dwa 

kupę kasy, sławni są, ale potem trzeba zapłacić. A ja to 

sobie wypracowałem. To jest moje i Ciemna Siła mi 

tego nie odbierze. 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/PIC_1023-—-kopia.jpg
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Oni w ogóle nie są w stanie zdefiniować kim ja jestem i z 

tego powodu się bardzo cieszę, bo to jest wojna. Wróg nie 

jest mnie w stanie rozpoznać. A ja wiem kim oni są. Oni 

są Ciemną Stroną. 

Wracamy do tego szczęścia. Są różne poziomy 

szczęścia. Szczęście na tak zwanym niskim poziomie: 

napić się wina, marki wino, to jest szczęście. Seks to też 

jest szczęście. Można to nazwać szczęściem, można to 

nazwać miłością. Sam wyraz Ciemna Strona tak ułożyła, 

że miłość od strony tej wyższej numerologii jest wyrazem 

przeklętym. Numerologicznie wartość duchowa tego 

wyrazu jest blisko 666, więc w swoich umysłach nie 

proście o miłość, o miłe stany, o godność, jest szczęście 

godne i niegodne. 

Po nie godnym szczęściu się bardzo cierpi.  

Ta wiedza powinna być przekazywana dzieciom. Ktoś 

kto żyje niegodnie Prawa Życia go mucą. Stwarzają 

jemu ból po to żeby mu obudzić świadomość. 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/7hgbh-kopia.jpg
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Zobaczcie, na około ilu ludzi jest nieszczęśliwych. 

Jacy oni są smutni, schorowani, a każdy dążył do 

szczęścia. Chciał być szczęśliwy, chciał założyć rodzinę, 

chciał być kochany, kochać. Ja nie widziałem nikogo 

komu by się to 

naprawdę udało. 

Troszkę tam niektórym 

jakoś tam… 

Możliwości są ogromne, 

w podkręcaniu tego 

centrum emocjonalnego, 

ale trzeba się na tym 

znać. Problem polega na tym, że nikt nam tutaj nie daje 

instrukcji obsługi człowieka. 

To jest taka biomaszyna z różnymi centrami z różnymi 

czakrami. Nie mówią jak należy godnie tym zarządzać. 

A jest za to tyle różnych rozrywek, nie rozrywek, rozrywka 

służy do rozrywania, po to czyli takich ogłupiaczy  żeby 

ogłupiać.  W radiu rozrywka, w telewizji rozrywka, w 

internecie rozrywka. Budy (tzw. szkoły) to też jest taka 

rozrywka. 

Należy poznawać Prawa Życia. 

Polecam Logosa,  Kybalion. 

Czytajcie, tam jest klucz do 

logicznego rozumowania. 

Szczęście  głupka trwa krótko.  

http://pistis.pl/biblioteka/Kybalion.pdf
http://pistis.pl/biblioteka/Kybalion.pdf
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/600pap_tlum_aa.jpeg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/images.jpg
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Nawet jeżeli ktoś 

przypadkowo, bo główne 

szczęście, miłość to są 

relacje damsko męskie. Tu 

można mieć piękne stany 

emocjonalne. 

W praktyce ludzie z 

początku troszkę mają, 

potem to wszystko pryska, ja tłumaczę dlaczego. Z 

początku jak zaczynają chodzić ze sobą, budzi się wyższa 

energia, zaczynają się budzić. Oni jako, że nie mają 

wiedzy nie potrafią tego podsycić, utrzymać i bardzo 

szybko zaczyna się seks. A seks to nic dobrego. 

Rozładowują orgazm, wyraz „orgazm” służy do, to jest 

organizm. Orgazm ma stworzyć nowy organizm. Narządy 

rodne kobiece, one służą do rodzenia, a tu sobie okupant 

tak ludzi zaprogramował, że sobie robią rozrywkę. Jest to 

bardzo przyjemne ale nie godne. 

Energia bardzo idzie w dół i potem to się rozsypuje. Ci 

starsi to wiedzą, że na początku tak zwanego chodzenia 

były piękne stany. 

Ona mu w oczy 

spojrzała, on jej w 

oczy i tak było 

milutko, taka miłość 

była. I jemu się 

wydawało, że jak on 

ją tam zacznie 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/加上花在城市-40040946.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/Couples_in_love_Men_451808_3840x2400-1.jpg
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rozbierać to będzie jeszcze wyżej i jeszcze wyżej. A to tak 

nie działa. Potem biorą się za doznania seksualne, a to 

już jest zupełnie co innego. To są początki, stany 

emocjonalne z centrum emocjonalnego. 

A potem jak się biorą za doznanie cielesne, z początku 

takie, takie ,takie, potem są coraz to mocniejsze bodźce, 

to oni się skupiają na ciele. A ciało może jedynie dać 

bardzo malutko wrażeń emocjonalnych bo to już jest inne 

centrum. 

I problem polega na tym, że seks czyli te doznania 

cielesne wypalają te wyższe stany emocjonalne. 

Wypalają, niszczą, rozładowują  to tak jak by się 

wzięło akumulator, jedna klema druga klema, plus - 

minus, mężczyzna - kobieta, zaczyna się seks, łączy się 

kabelki i lecą iskry i oni się cieszą. Ooo jak fajnie, lecą 

iskry jak fajnie, to jest miłość, fajnie to wygląda, lecą takie 

iskry ale potem bardzo szybko ta relacja między nimi, ten 

magnetyzm, który jest między nimi się rozładowuje. 

Później oni nie 

mogą już razem 

przebywać. Męczą się 

i ta miłość nie 

wiadomo gdzie prysła 

i  potem mają taką 

zabawkę. A ja 

myślałam, że ty jesteś 

taki, a ja myślałem, że ty jesteś taka i zaczynają się 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/eb0a1f30-84f6-4411-b522-2565a6a1d535-kopia.jpg
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pretensje, obwiniania. Oboje są przegrani, oboje robili źle. 

Grzeszyli, nie znali Praw Życia. Działali przeciwko tym 

wyższym prawom i zostali ukarani. Ta miłość czyli te 

wyższe stany opuściły ich. Potem jeszcze jakaś próba, 

jakiś silniejszy bodziec seksualny żeby jeszcze trochę 

tego wycisnąć tego nektaru przyjemności a tu coraz 

mniej, mniej i potem zaczynają myśleć o rozstaniu. Potem 

szukają nowego partnera. Potem okazuje się, że tej 

miłości było jeszcze mniej. Bo to się szybko skupia na 

doznaniach seksualnych. 

Gdyby młodzi ludzie wiedzieli, jak te tryby życia 

mielą, nie  byliby takimi frajerami żeby tak w ten seks 

wchodzić. Podnosili by sobie te stany emocjonalne. A 

przecież te stany emocjonalne dają nam poczucie 

szczęścia. A szczęście jest naszym największym 

celem. 

Przecież seks do szczęścia nam do życia nie jest 

potrzebny. Gdyby wiedzieli jak to zrobić to ona by mu w 

oczy popatrzyła, on jej, wziął ją za rękę, a tu iskry oczami 

by jej poszły i przez tydzień  by taki chodził szczęśliwy. Ja 

akurat tego szczęścia nie znam. Nie miałem w tym życiu 

ponieważ kiedy byłem młody nie miałem żadnej wiedzy i 

to potem się tak jak inni przechodziłem te różne zakręty. 

Ale trochę szczęścia miałem z tych biegów ultra. 
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 Sanjaya ukończył bieg 240 km po górach. 

Biegi Ultra mają to do 

siebie, że wpierw jest ciężka 

praca, ciężka, dużo wysiłku, 

asceza, a potem były te 

sukcesy, czyli to szczęście. 

Nie raz tak było, że po takim 

biegu dobowym przez tydzień 

chodziłem jak bym coś 

wciągnął, szczęśliwy, 

zadowolony. Tylko że 

narkotyki dają szczęście 

oczywiście, że dają, ale to 

takie szczęście dolno biegunowe i za to trzeba zapłacić. 

Po dniu chwały jest dzień zwały. Potem jest taka 

deprecha po tych wszystkich narkotykach, czy po 

uchlaniu się alkoholowym. Trzeba za to zapłacić 

torturami. A po takim moim biegu pamiętam do dwóch 

tygodni czułem takie szczęście, a nic w nochal nie dałem, 

ani w żyłę. 

Prawdziwe szczęście, miłość  wypracowuje się 

stopniowo. Żeby miłość i ten wyższy stan  emocji między 

ludźmi, żeby  to mogło zatrybić musi być spełnione wiele, 

wiele, wiele różnych warunków, punktów musi być 

spełnionych. Wystarczy żeby tylko jeden był niespełniony i 

wszystko się sypie. To jest tak jak się buduje dom 

wszystko musi być zbudowane z pewną sztuką a nie, że 

on sobie jakąś tam cegłę rzuci a nie jakąś zaprawę 

według pewnego planu. Ci ludzie powinni planować i być 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/10559290_10202355234661745_1836386615_n-—-kopia.jpg
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świadomi. Czyli te wyższe stany emocjonalne, czyli 

miłość jest tylko dla ludzi z wyższą świadomością. 

Dla ludzi takich zwykłych  czegoś takiego po prostu nie 

ma. A to co w tej chwili się dzieje wśród młodych ludzi jak 

oni się poznają i zaczyna się taki seks, jak na przykład 

lodziki, tak zwana 

miłość oralna, to już 

jest ciężka 

pornografia. Za to są 

bardzo duże kary od 

Praw Życia. Im się 

wydaje że to jest 

miłość. Bo tą naszą 

świadomość można okłamać ale podświadomość wie, że 

to jest pornos. I taka dziewczyna, która robi lodzika ona 

jest na pozycji zdegradowanej prostytutki. Czy ona mu się 

rozkracza i pozwala się oglądać i tam jakieś paluchy czy 

języki wkładać jest to ohydne. 

Ja jak byłem dzieckiem to takie coś to było tylko w 

jakichś takich burdelach. Ludzie między sobą czegoś 

takiego nie robili a w tej chwili to się nazywa miłość, także 

to bardzo się degraduje. Ja nie chcę komuś ani obrzydzać 

ani zabraniać tylko tłumacze mechanizm. 

Słuchajcie, ludzie młodzi zwłaszcza to jest przeciwko wam 

i im więcej będziecie mieć tego ciężkiego seksu tym 

gorzej z wami. Mnóstwo energii idzie w kosmos. Ta 

energia tak zupełnie nie idzie w kosmos bo za tym stoją 

demony seksu,  one zżerają dlatego Ci ludzie są tym 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/depositphotos_135983148-stock-video-young-couple-in-love-on.jpg


83 
 

seksem opętani. Potem jeszcze więcej seksu i jeszcze 

więcej seksu, bo są jakieś wampiry energetyczne. 

Ta energia seksualna powinna pozostawać w ciele. 

Mężczyzna, zdrowy mężczyzna nie odczuwa pociągu 

seksualnego do żadnych kobiet. Chyba że to jest jego 

kobieta, żona, jest 

owulacja i jest plan 

przekazania życia, 

tak kiedyś było. To 

co w tej chwili jest 

z tym seksem to 

jest tak jak 

nadczynność 

tarczycy.  

Popatrzmy jak mają  zwierzęta. Niektórzy mówią, że ja 

obrażam ludzi bo porównuje ich do zwierząt. O nie, 

nie,  nie! Ja, tutaj chodzi o tą masę ludzi do zwierząt nie 

porównuje i jak bym mógł. Ludzie są niżej. Zwierzęta, 

zwłaszcza te dzikie mają 

swoje gody i to jest jakiś 

element miłości. 

Zdrowe samce rywalizują o 

zdrowe samice. Potem jest 

prokreacja. A potem jest 

spokój. Potem sobie żyją. A 

tu po prostu jest obłęd. 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/Kultura-poczęcia-Jak-godnie-przekazywać-życie-Seks-to-rozrywka.jpg
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Dzieci zaczynają seks, młodzi, seks  w małżeństwie, poza 

małżeński i różne rodzaje. Tylko na tym tracą. 

Bo tu Ciemne Siły tak ludzi 

zaprogramowały. 

I wierzcie mi jeżeli ktoś nawet 

kto wszedł w tego demona 

seksu, widzi, że coś jest nie tak i 

chce z tego wyjść to nie jest 

takie już proste, bo jest w mocy 

demonów. Oczywiście jeżeli ma 

wyższą ideę, ma szansę z tego 

wyjść. Jeżeli nie ma żadnej idei 

nie wyjdzie, także seks to jest 

rodzaj opętania. 

Tak samo jak narkomania jest rodzajem opętania, 

taki narkoman, który sobie w żyłę daje albo w nocha 

regularnie, potem jak się zorientuje, że coś jest nie tak to 

nie jest tak łatwo mu z tego wyjść. Wychodzą oczywiście, 

wychodzą ale po dużej walce. 

Także życzę wam wszystkim rozumu, wysokiej wiedzy, 

która umożliwi wam 

doświadczanie wysokich 

stanów emocjonalnych czyli 

tak zwanej miłości. 

Odważnego myślenia i 

działania. 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/21106391_319202935216544_1693138584110431756_n.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/14992.jpg
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Rozdział 9 - PORADNIK - Jak uzyskać i 
utrzymać zdrowie - część 1 

 

Tyle jest książek na temat zdrowia, filmów, 

suplementów, tego, tego, tego, tamtego, a faktycznie stan 

naszego społeczeństwa jeśli chodzi o zdrowie idzie tylko 

w dół. Jak to możliwe?  Niby taka wiedza, taka medycyna, 

a tu jest ze zdrowiem coraz gorzej, coraz więcej chorób. 

Żeby uzyskać zdrowie, utrzymać go należy mieć 

odpowiednią ku temu wiedzę.  

A żeby taką wiedzę zdobyć system, 

w którym  żyjemy nam tego nie 

zapewni. O wiedzę musimy zdobyć 

sami. Sami musimy zadbać o własną 

edukację na temat zdrowia. 

 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/rrrrrrrrrrrrr-kopia.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/700_FO38040356_bdb4e011bd8723f590058fe2023f6438.jpg
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Niestety przyszło nam żyć w systemie lucyferycznym, 

diabolicznym, czyli w ciemnej strefie mocy, ale jest 

troszeczkę światełka i z tego światełka możemy 

skorzystać. Ale żeby skorzystać z niego należy włożyć 

osobisty wysiłek. 

Sama wiedza do nas nie przyjdzie, tym bardziej 

zdrowie. Życie to walka  i o zdrowie i o wiedzę  należy 

zawalczyć. 

Niestet

y brak tutaj 

jest kultury 

poczęcia, 

wiedzy jak 

przekazywać 

 życie. 

Jesteśmy 

płodzeni na poziomie poniżej zwierząt. Dawni Słowianie 

mieli wiedzę na temat kultury poczęcia, to dłuższy temat. 

Zwierzęta są na tym poziomie (na drugim poziomie), 

kultura poczęcia jest tu (w skali Trzech jest pierwsza, 

najwyższy poziom), a to co mamy w tym systemie to jest 

poniżej zwierząt (na najniższym, trzecim, najgorszym 

poziome). 

Problem polega na tym, że tam gdzie nie ma kultury 

poczęcia z pokolenia na pokolenie, to te pokolenia są 

coraz słabsze. Rodzice są słabsi, a słabsi rodzice mają 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/film-wedding-photographer-cody-hunter-photography-126-600x600-kopia.jpg
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słabsze dzieci, a te słabsze dzieci znowu mają słabsze 

dzieci i to tak jedzie, jedzie w dół. 

Obecnie tak nam ściemniają, że średnia życia się 

wydłużyła to i tamto a faktycznie społeczeństwo jest 

coraz bardziej schorowane i zdegradowane, czyli 

rodzimy się już jako degeneraci. 

Co wyraz degeneracja oznacza? Że nasz gen jest 

uszkodzony. Mamy możliwość naprawiania własnych 

genów i własnego zdrowia tylko trzeba wiedzy i wysiłku. Z 

roku na rok pojawia się coraz więcej chorób, zwłaszcza 

chorób dzieci. 

Dzieci się rodzą z porażeniami mózgowymi, szybko mają 

raki, ojojoj ile tam różnych chorób. Nasza lucyferyczna 

medycyna (formacja militarna), tworzy choroby bo są one 

potrzebne żeby mieć kasę. Oni nie leczą, podleczają 

tylko. 

Medycyna 

wymyśla 

nowe słowa 

dla różnych 

chorób bo z 

roku na rok 

tych chorób 

mamy 

coraz więcej, a niby ta średnia życia idzie bardzo w górę. 

Samo nazwanie jakiejś choroby jakąś tam nazwą nie 

załatwia problemu ale tak się wydaje, że jak oni tam 
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nazywają, czerniak, glejak, cukrzyca to, że to już wiadomo 

o co chodzi. Jak czegoś nie wiedzą to wymyślają jakieś 

określenie na to. 

Choroba to jest po prostu brak energii w jakimś 

organie. 

Po prostu ten organ źle funkcjonuje. Brak energii 

lub energia jest niezrównoważona. Wystarczy tylko 

wyrównać tą energię, wprowadzić energią, ożywić 

magnetyzm, wtedy ten magnetyzm będzie organizm 

trzymać razem. Ciało, które traci magnetyzm po prostu się 

rozkłada i żadne 

lekarstwa nic nie 

pomoże. 

Jest bardzo wiele 

czynników niszczących 

nasze zdrowie. Na 

przykład  toksyczne 

pożywienie,  głównie te 

korporacyjne z super marketów, to jest trutka, tam żeby 

coś wartościowego znaleźć to jest bardzo trudno. 

Mamy zatrute również powietrze, z samolotów jakieś tam 

opryski ciągle nam na głowę 

zrzucają tzw. Chemitrails. 

W kranach mamy coraz 

bardziej zatrutą wodę. 

Więcej mamy trutek wokół 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/maxresdefault-4.jpg
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siebie, pełno tego jest. Więc jeżeli 

myślimy o zdrowiu warto by 

poznać te najbardziej szkodliwe 

czynniki i stopniowo je 

eliminować. Nie da się od razu 

wszystkiego  załatwić. 

Alkohol, czy to trucizna czy nie? Prawdziwy alkohol w 

niedużych ilościach  nie jest trucizną  ale prawdziwy, ten 

alkohol, który jest z fermentacji. 

Pradawni Słowianie 

pili wino własnej produkcji i 

pili piwo i nie był to napój 

szkodliwy, a nawet pro 

zdrowotny. To piwo, które 

jest sprzedawane w 

supermarketach jeszcze w 

tych puszkach aluminiowych 

to jest jakaś chemia, 

wstrętna chemia,  która tylko 

niszczy zdrowie i ogłupia, działa na mózg, także alkohol 

prawdziwy szlachetny alkohol w niedużych ilościach jest 

pro zdrowotny. Na bazie dobrego alkoholu  możemy 

produkować nalewki. Szlachetne zioła zalewać 

przypuśćmy winem i potem przed posiłkiem trochę się 

napić. 

Człowiek zdrowy ma wiele pragnień, cieszy się 

życiem. 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/pobrane-19.jpg
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Człowiek chory bardzo cierpi i ma tylko jedno pragnienie, 

jak odzyskać zdrowie i kroki kieruje do medycyny, która 

zabiera mu resztki zdrowia i resztki pieniędzy. Jest wiele 

wartościowych  informacji na internecie, są też i książki, 

wystarczy tylko trochę wysiłku i możemy temat ogarnąć. 

Z najważniejszych elementów dla uzyskania zdrowia jest 

oczyszczanie organizmu i tych metod do oczyszczania 

jest bardzo wiele na różne organy, czy oczyszczanie 

całościowe. 

Organizm, 

który jest 

przepakowany 

różnymi 

toksynami to po 

prostu sypie się. 

Kto jaki ma 

organizm na 

jakim poziomie najlepiej widać to w czasie upału. Jest 

upał ktoś jest zanieczyszczony, mocno zanieczyszczony 

jeszcze tu ma wiaderko gówien, albo dwa to bardzo, 

bardzo cierpi. Te trutki mu idą do krwi przez mózg i on 

cały po prostu puchnie i jakiś taki czerwony się robi, 

natomiast jeżeli osoba jest zdrowa to w taki upał nie robi 

to na nim większego wrażenia. 

My ludzie składamy się z  trzech ciał. 
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Nam tylko mówią o jednym, że tylko to jest nasze ciało. 

Dlaczego jest takie duże utożsamianie z ciałem 

fizycznym? Ponieważ jest tak niska świadomość. Ciało 

fizyczne jest najniższym 

ciałem. My ludzie składamy 

się z 3 ciał. Od dołu ciało 

fizyczne, wyższe to ciało jest 

emocjonalne, a najwyższe 

to jest ciało intelektualne. To 

są trzy ciała które razem 

tworzą człowieka. 

I teraz jeżeli mamy 3 rodzaje ciał to jest 3 rodzaje 

zanieczyszczeń i trzy rodzaje chorób i żeby uzyskać 

zdrowie takie prawdziwe, mocne zdrowie, należy mieć 

oczyszczone i zdrowe 3 ciała.  

Samo oczyszczanie 

fizycznego ciała i leczenie 

tylko fizycznego gdzie nie 

leczy się tych psychicznych  i 

wyższych dwóch ciał, nie 

prowadzi do niczego dobrego. 

Nie ma możliwości uzyskania 

zdrowia. 

Co to są zanieczyszczenia fizyczne? To tutaj sporo się na 

ten temat wie. Łatwo jest na ten temat zdobyć informację. 

Teraz weźmiemy ciało emocjonalne, przypuśćmy 

oglądanie takich filmów, horrorów różnych tak gdzie się 

zabije, jakichś dramatów tam jest bardzo  negatywna 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/photo.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/mind-9f9f6196.jpg


92 
 

emocja. I taki ktoś kto siedzi przed telewizorem i ogląda 

takie filmy o nieszczęściu o takich negatywnych 

emocjach, on karmi swoje ciało emocjonalne i potem jest 

zatruty i to potem jemu rzutuje na ciało fizyczne. 

Jeżeli mamy zdrowe ciało intelektualne i emocjonalne 

to ciało fizyczne musi być zdrowe. Nie ma innego 

wyjścia. 

Jeżeli ktoś z byle powodu się złości, ma w sobie dużo 

nienawiści jak coś tam tego, to znaczy, że jego ciało 

emocjonalne jest bardzo zanieczyszczone. 

Najważniejszym naszym ciałem jest ciało 

intelektualne. 

Zanieczyszczenia intelektualne to są chore idee, czyli 

głupie myśli destrukcyjne, na czym polega oczyszczanie 
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ciała intelektualnego, na pozbyciu się chorych idei. Idei 

toksycznych nieprawdziwych. 

A żeby móc czegoś takiego dokonać należy poznać 

podstawowe Prawa Życia. Jest to najtrudniejsze zadanie. 

Jeżeli zadbamy o zdrowie intelektualne czyli o zdrowe 

myślenie, to jak  będzie nam 

łatwo osiągnąć zdrowe 

emocje i zdrowe ciało. 

Tutaj jak się spotykamy i 

prowadzimy jakieś rozmowy 

to jeden drugiemu życzy 

zdrowia ale mam na myśli 

ciało fizyczne. Nikt nikomu 

tu nie życzy zdrowego myślenia, a najważniejsze  jest 

zdrowe myślenie.  A jak mamy zdrowe myślenie to i 

zdrowe życie i zdrowe wydarzenia wokół nas są. 

System, w którym żyjemy stwarza sztuczne warunki 

życia. 

Coraz bardziej odcina nas od natury, a żyjąc w 

sztucznych warunkach nie ma szans ani na zdrowe 

myślenie ani na zdrowe emocje i tym bardziej na zdrowe 

ciało. Chodzi o to żeby w miarę możliwości jak najwięcej 

mieć kontakt z naturą.  

W dawniejszych czasach  ludzie pracowali na ziemi. Byli 

właścicielami ziemi, mieli kontakt z ziemią, z naturą, było 

czyste powietrze, czysta woda i byli zdrowi. Bardzo takim 

ważnym czynnikiem prozdrowotnym jest praca na 
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ogródku. Kontakt z ziemią mamy wtedy i ruch i warunki 

takie w miarę naturalne, trochę ziemi na rękach też jest 

bardzo dobrze, najlepiej też boso chodzić po ziemi. 

Praca w ogrodzie ma jeszcze taki plus, że 

odstresowywuje, widzimy jak roślinki rosną i mamy swoje 

zdrowe pożywienie. Te roślinki rosną dla nas, one 

wiedzą  dla kogo mają służyć. 

Kupując nawet rośliny ekologiczne w sklepie nigdy to nie 

jest to co rośnie w naszym ogródku. 

Bardzo ważnym kolejnym elementem dla zdrowia jest 

posiadanie określonego mocnego celu. 

Im ten cel jest wyższy tym lepiej. Weźmy 

przypuśćmy  takiego emeryta, jeżeli ktoś kończy pracę 

zawodową i nie ma żadnego wyraźnego celu, żadnego 

choćby żadnego zamiłowania, bardzo szybko umiera. 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/2e5-kopia.jpg


95 
 

Mechanizm jest prosty, jeżeli jest określony cel to 

mamy energię do osiągnięcia tego celu. A jeżeli już w 

życiu nie ma celu to już jest niepotrzebny i może 

umierać. 

Ważnym elementem jest trening umysłu, niektórzy 

ludzie nawet w późnym wieku, którzy mieli taki mocny cel, 

kształcili swój umysł to w wieku nawet 90 kilku lat jeździli 

po świecie dawali wykłady i dobrze się czuli. My się 

składamy z 3 ciał. Jeżeli te dwa, czyli intelektualny i 

emocjonalny zanikają to następuje śmierć. Te dwa 

ciała  również potrzebują pokarmu. 

Jeśli ktoś  ma w życiu silny cel i silnie do niego dąży, 

to ma od natury dużo energii na osiąganie tego celu i 

łatwo mu pokonywać choroby i trudno go zabić. 

Kto nie ma w życiu mocnego celu choroby zaraz go 

dopadają i umiera z byle powodu. Zdobywanie pieniędzy 

dla samego zdobywania uganianie się za seksem, za 

przyjemnością, to nie jest to cel właściwy. 
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Rozdział  10 - Polska sprzedana - Święto 
Chanuka w Pałacu Prezydenckim 

 

W Internecie możemy  obejrzeć film, na którym były 

prezydent Izraela Szimon Peres chwali się, że Izrael kupił 

Polskę. 

Czy naprawdę Izrael kupił Polskę? Czy państwa też 

można kupować tak jak towary w supermarkecie? A my 

Polacy nic o tym byśmy nie 

wiedzieli? 

Nasza władza ciągle 

powtarza nam, że jesteśmy 

wolnymi ludźmi żyjącymi w 

wolnym kraju. Coś tu nie 

pasuje, te informacje 

wzajemnie się wykluczają. 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/4444444444.jpg
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Zapraszam na wywiad z byłym prezydentem Izraela, 

przekonajmy się sami o czym on mówi. Bo według mnie, 

nie jest to jakiś kiepski żart. 

cyt. Byłego prezydenta Izraela Szimona Peresa: 

-„Z tak małego kraju jak 

nasz, to jest 

zdumiewające. Widzę, że 

wykupujemy już 

Manhatan, Węgry, 

Rumunię i Polskę. Z tego 

co widzę to nie mamy z 

tym problemu. Dzięki naszemu  talentowi, naszym 

kontraktom oraz mobilności, jesteśmy prawie wszędzie.” 

Żeby doszło do transakcji sprzedaży musi być kupiec i 

sprzedający. Kupujący to Żydzi, towar to Polska. A kto był 

sprzedawcą? Najpierw zadajmy pytanie kto rządzi 

obecnie w Polsce? 

I okazuje się, że większość 

najważniejszych  stanowisk zajmują Żydzi. Więc 

wychodzi na to, że Żydzi byli sprzedającymi a więc Żydzi 

sprzedali Polskę Żydom. 

Czy naprawdę Polska została sprzedana? Niestety jest 

wiele symptomów, które wskazują, że tak. Przyjrzyjmy się 

na dług publiczny Polski. 
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To syjonistyczna maszynka, która generuje ok. 1000 

złotych na sekundę, a Polak niewolnik pracuje na tą kwotę 

około miesiąca, jeśli 

w ogóle ma pracę.  

Banki i lichwa, 

którą podstępnie 

uprawiają to 

groźna broń. 
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W wielu przypadkach dużo skuteczniejsza od najlepiej 

wyszkolonej armii. Poprzez 

udzielanie pożyczek kraje 

się specjalnie zadłuża, czyli 

tak dużo się zaciąga 

pożyczek, na taki procent 

żeby państwo nie było w 

stanie tych pożyczek wraz z 

odsetkami oddać i to jest 

sposób na wykupywanie 

państw. 

Bo państwa bankrutują i wtedy za bezcen przechodzą w 

ręce banków, a banki to Żydzi, to światowy rząd, dlatego 

nasz rząd zaciąga kolejne nie uzasadnione, bardzo duże 

kredyty żeby jeszcze bardziej pogrążyć Polaków i żeby 

banki czyli Żydzi mogli więcej zarobić szekli. 

cyt.  poseł Janusz Sanocki: 

-"Administracja marnuje te pieniądze, a my kolejne długi 

zaciągamy,  robimy kolejne 60 miliardów deficytu 

budżetowego i 100 miliardów będziemy pożyczać. Jest 

tak rządzone Państwo polskie od góry do dołu. Komuna 

zaciągnęła 40 miliardów dolarów." 
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Lichwa, czyli pożyczki bankowe to jest ważny element 

satanistycznego programu 

New World Order. 

Słowo Lichwa pochodzi od 

wyrazu lichy, a lichy to diabeł. 

Znamy powiedzenie licho nie śpi. 

Więc te długi publiczne, które 

mają państwa to wynik 

diabelskiej operacji. 

Uważam, że państwa nie mają 

obowiązku spłacać długów 

opartych na lichwie bo to jest podstęp Ciemnej Strony 

Mocy.  

Obecnie każdy Polak, który się rodzi obciążony jest 

długiem wynoszącym pond 26 tysięcy złotych. Dług Polski 

przekroczył  jeden bilion złotych (1000 miliardów) i coraz 

szybciej rośnie. 

Prawie wszystkie państwa są 

zadłużone. U kogo? W 

bankach, a banki to Żydzi. 

Popatrzcie, Japończycy taki 

pracowity naród a został 

obciążony takim długiem. 

Amerykanie - USA, u nich 

dług publiczny wynosi około 
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20 bilionów dolarów. Czyli na jednego mieszkańca USA 

wychodzi około 60 tysięcy dolarów czyli 180 tysięcy 

złotych. 

Lichwa to złodziejstwo. My ludzie nie mamy 

obowiązku spłacać diabelskich długów. To nie my je 

zaciągnęliśmy. 

Ciągle doświadczamy 

propagandy. Andrzej 

Duda mówi, że 

jesteśmy wolnymi 

ludźmi, że żyjemy w 

wolnym kraju. Gdyby 

to była prawda to w 

Polsce życie by  inaczej wyglądało. Nie było by takie 

podłe. Byłaby praca dobrze płatna. Młodzi nie  musieliby 

wyjeżdżać za granicę i nie byłoby tak ogromnego długu 

publicznego, który z każdą chwilą wzrasta. 

Jeżeli niewolnik wie, że jest niewolnikiem to szuka 

wolności,  bo ten stan rzeczy mu się nie podoba. A 

jeśli nie wie, że jest 

niewolnikiem i 

wmawia mu się,  że 

jest człowiekiem 

wolnym to nie szuka 

i godzi się na 

wszystko. 
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W wolnej Polsce praca jeśli jest  to zazwyczaj za 

najniższa krajową, to jest taka racja głodowa dla 

niewolnika żeby z głodu nie umarł. 

Cyt. z filmu „Dzień Świra" 

„Nie, no  to  nie do wiary, nie to 

być nie może.  8 lat 

podstawówki i cztery liceum. 

Potem 5 bite  lat studiów potem 

dyplom z wyróżnieniem. 20 lat 

praktyki i o to mi płacą jak by 

ktoś dał mi w mordę. Ja Pier**ole, ku**a… „ 

Gdybyśmy żyli w wolnym kraju to w sejmie mielibyśmy 

Polaków i nie byłoby obcej agentury. 

11 listopada co roku w Polsce świętowany jest Dzień 

Niepodległości. Wyraz „niepodległość” oznacza że się nie 

podlega. Podległy 

to znaczy niższy 

pod kimś. A jak 

się podlega to jest 

podłe, podłe 

życie,  żyje się 

podle. 

Politykom w 

Polsce żyje się 

wspaniale. Ciągle 

słyszymy jak 
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sobie lekko żyją za społeczne pieniądze. Afery i tak dalej. 

A nas karmią pustosłowiem. 

Za czasów komuny podlegaliśmy pod reżim Rosji 

sowieckiej. Od roku 1989 nastąpiła zmiana i wmawiają 

nam, że od tego roku jesteśmy wolnymi ludźmi, w wolnym 

kraju. Co jest znowu propagandą, ponieważ podlegamy 

pod Izrael, Watykan, Brukselę i USA. 

Cyt. z  kabaretu: 

-"Raben co to 

było ten okrągły 

stół?  

- Okrągły stół to 

tak naprawdę 

mój drogi Icku,  były dwa trójkąty. Jeden komunistyczny i 

przy nim siedzieli: Aleksander Kwaśniewski zwany inaczej 

Stolzman, Jerzy Urban zwany inaczej Jozef 

Kłapołuch,  Marek Borowski zwany inaczej Belman.  I 

trójkąt Solidaruchów. A przy nim siedzieli: Adam Michnik, 

zwany inaczej Aron Setten, Tadeusz Mazowiecki zwany 

inaczej Icek Dickman i Bronisław Geremek zwany inaczej 

Benjamin  Lewand. A dlaczego okrągły stół? Bo Wałęsa 

latał naokoło tego trójkąta bo nie wiedział zupełnie o co 

chodzi. Oni po żydowsku mówili." 
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A były minister obrony Antoni 

Macierewicz, prawdziwe 

nazwisko Izaak Singer, wciąga 

do Polski obce amerykańskie 

wojska, ponieważ Polska dla 

USA jest jak widzimy prywatną 

kolonią. Państwo to duży towar i 

trudno go sprzedać za jednym 

razem. Najczęściej dokonuje się tego krok po kroku. 

 

"– Mnie dawajcie.  – Nie, tu dawaj, dawaj. – A właśnie że 

nam najwięcej, wam 

niczego nie dać.  –Nam 

więcej się należy, ja 

chcę mieć najwięcej. –A 

właśnie mnie najwięcej. 

Nam dawać najwięcej.” 

– cyt. z filmu „Dzień 

Świra” 

 

Ważnym elementem sprzedania Polski była tak zwana 

prywatyzacja, reprywatyzacja.Za bezcen został 

sprzedany majątek Polski, który pozostał po 

komunistach. 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/images-10.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/maxresdefault-5.jpg
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A co nam budują? Galerie handlowe, supermarkety 

i apteki, tego jest coraz więcej, bo Polska jest rynkiem 
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zbytu i tanią siłą roboczą i ciągle wyprowadzają pieniądze 

z Polski.  

Polskę i Polaków na 

przełomie czasów różni 

zdrajcy sprzedawali ją 

wielokrotnie. My Polacy, 

jesteśmy Słowianami, 

Lehitami. W roku 966 tak 

zwana data Chrztu Polski a 

faktycznie to Mieszko I zdrajca sprzedał Lehje dla 

Watykanu. 

A czym się Watykan zajmuje? To korporacja do 

zarabiania kasy czyli do ściągania haraczu. 

Metod do 

ściągania haraczu ma 

wiele. Wierni muszą 

płacić na tacę, na 

chrzest, na ślub, za 

pogrzeb, a to po 

kolędzie ksiądz chodzi 

a to na dach, a to jeszcze jakieś dodatkowe zbiórki 

pieniędzy, tam ciągle 

kasa jest ściągana. 

Specem od 

ściągania kasy jest 

biznesmen z Torunia 

ojciec Tadeusz 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/krzyzacy-slyneli-z-walecznosci-1951_l-1.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/45.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/c256e879f45815e7847706e929c74819c83bb91d.jpg
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Rydzyk. Ludzie płacą i jeszcze po rękach całują ale sobie 

zahipnotyzował owieczki. 

Tak zwany Potop Szwedzki w 1655 roku bardzo łatwo im 

to poszło. Widocznie ktoś musiał ze zdrajców sprzedać 

Polskę Szwedom. 

cyt. "– Wiwat Karolus 

Gustawus. Król Szwecji. 

–To Zdrajca!" 

Rozbiorów Polski było 

znacznie więcej niż nas 

uczą w budach.  A 

każdy rozbiór Polski to 

Polska była 

sprzedawana. 

Ostatni król Polski, August Józef Poniatowski, zdrajca 

satanista, sprzedał Polskę dla 

Rosji, Austrii i Niemców. Teren 

naszego kraju jest bardzo ważny 

pod względem strategicznym, 

dlatego czarne siły tak bardzo 

ten teren zabiegają. 

Oprócz wielu bogactw 

naturalnych mamy na naszym 

terenie dwa duże miejsca 

mocy, czakramy. Jeden w 

Krakowie na Wawelu a drugi we Wrocławiu okolice 

Ostrów Tumski. 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/kmicic-na-dworze-radziwiłła-300x182.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/k1.png
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Czym są urzędy, komu służą i dlaczego mamy aż 

taki rozrost biurokracji. Ich zadaniem jest zniewalać ludzi. 

Urzędy to strażnicy, pilnują niewolników przy pomocy tak 

zwanego prawa. Służą również do poboru haraczu  dla 

okupantów – mafii watykańsko-żydowskiej. Ciągle 

urzędom musimy płacić i dostawać od nich pozwolenia. 

Gdybyśmy żyli w wolnym kraju to tej biurokracji 

wystarczyło by jeden procent z tego co obecnie jest. 

Polska nie ma już swoich firm, wszystko jest obce. 

Nasz prezydent Andrzej Duda coraz częściej chwali 

Żydów i uczy nas miłości do tak zwanego narodu 

wybranego. Za czasów komuny uczono nas miłości do 

Rosji sowieckiej a teraz do Żydów. A czemu ma to 

służyć?  Widocznie dla światowego rządu jest to 

konieczne.  

 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/Bez-tytułu_51.png
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cyt. Andrzej Duda: "Polacy i 

Żydzi na tych ziemiach to 

tysiącletnia tradycja. Współżycia 

dwóch Narodów. Dwóch kultur, 

często małżeństw, pokrewieństwa, 

przyjaźni, znajomości. Tysiąc lat 

wspólnej historii. Tysiąc lat trwania 

razem w Polin, ziemi przyjaznej 

narodowi żydowskiemu, Polin, tu spocznij, tu jest 

przyjazne miejsce." 

Kto wybrał Andrzeja 

Dudę na prezydenta 

RP? Kneset, który 

obradował w Krakowie 

28 stycznia 2014 roku. 

Komu służy prezydent 

RP? 

cyt. Piotra Nazjer - "Jestem zdruzgotany tym co 

zobaczyłem i przeczytałem imprezy jaka odbyła się 

wczoraj w pałacu prezydenckim. Proszę Państwa, 

prezydent Rzeczypospolitej 

polskiej, Pan Andrzej Duda 

zorganizował wczoraj w 

pałacu imprezę z okazji 

żydowskiego  Święta 

Chanuka. Chanuka jest to 

święto, nie jest święto 

światła radosne, najbardziej 

radosne żydowskie święto jak to się przedstawia i jak 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/19601159_10208858467889071_6283497041958724720_n.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/9kneset-ktakc3b3w-obiecanki-duda2.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/cdcd242a239f83abcda99b9805cdd016640000.jpg
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zresztą nazwał je prezydent Duda w swojej wypowiedzi. 

Jest to święto na cześć ludobójstwa dokonanego przez 

Żydów w Jerozolimie, na Grekach. W 164 roku przed 

naszą Erą Żydzi wkroczyli do Jerozolimy i wycięli w pień 

wszystkich greków, którzy tam byli. Więc z tej okazji, Pan 

prezydent Andrzej Duda, zorganizował wczoraj radosną 

imprezę, przy żydowskich przyśpiewkach i śpiewach 

jakiegoś zawodzącego rabina w pałacu prezydenckim." 

To jest tak zwana 

gwiazda Dawida.  Faktycznie 

jest to bardzo ważny symbol 

syjonistów, światowej elity 

satanistycznej. Słowo Żyd tak 

naprawdę jest to przykrywka. 

Dezinformacja, którą stosują 

syjoniści, sataniści SS, żeby się 

zakamuflować.  

W Nysie też mamy  New World Order czyli zadłużanie 

miasta. 

Nysa jest już niesamowicie zadłużona bo jest 100 

milionów w tej 

chwili zadłużona, 

to polega na 

tym, że burmistrz 

proponuje 

zaciągnięcie 

takiego kredytu, 

który się zacznie 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/2016-06-02_146487125710.jpg
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spłacać dopiero po tej kadencji, czyli de facto  spłacać 

będą następcy. 

Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz  ułatwia uprawianie 

lichwy dla syjonistów i oczywiście został za to doceniony 

przez prezydenta RP Andrzeja Dudę i odznaczony 

srebrnym krzyżem zasługi.  A jak zadłuży więcej Nysę to 

dostanie złoty. 

Protokoły mędrców Syjonu 

zawierają w sobie lucyferyczny 

plan, światowy spisek 

syjonistów. Takie 

zadłużenie państw poprzez 

udzielanie lichwy przez banki 

jest zapisane w 

tych  protokołach. Protokoły 

zostały spisane 100 lat temu i 

zgodnie z tym planem działają 

światowe elity.  

Gdyby nagle Polacy zorientowali się kto nimi tak 

naprawdę rządzi nastąpiła  by destabilizacja państwa. 

Więc powoli nasza 

władza oswaja nas 

ze zmianami. To jest 

początek  Judaizacji 

Polski. Kiedyś 

mieliśmy 

Rusyfikację, 

germanizację a za 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/okladka_duza_122.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/zc5w.jpg
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kilka lat można spodziewać się, że posłowie  w sejmie w 

Warszawie będą ubrani w jarmułki.  A w 

szkołach  powszechnie dzieci będą uczyć się języka 

hebrajskiego. 

Obecnie w Polsce rządzi 

partia PIS. Jej główni 

założyciele to Lech i 

Jarosław Kaczyńscy. 

Prawdziwe Nazwisko 

Kalkstein. Lech 

Kaczyński, były prezydent 

RP latał do Izraela po 

instrukcję. A obecnie mamy informacje, że jako wybitny 

Żyd został przez rząd żydowski wyróżniony za szczególne 

zasługi w muzeum żydowskim w Warszawie. 

cyt. z tzw. Marszu Niepodległości:  

-"Jest Prawo i Sprawiedliwość, które teraz będzie 

rządzić  ale trzeba patrzeć im na ręce, bo już raz rządzili. 

To jest partia, która słucha Washingtonu, Izraela. Żadnych 

wojen za Izrael. My tu jesteśmy gospodarzami. My tu 

jesteśmy władcami. My tu będziemy budować. To my 

będziemy decydować kto w Polsce rządzi, co robi, i  kogo 

będziemy tutaj przyjmować, a kogo nie. Żadna Bruksela, 

żadna Angela Merkel, żadna inna partia innego kraju ani 

żadna banda, która siedzi w kieszeni obcych mocarstw w 

tym kraju nie będzie decydowała za nas." 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/chanuka-21.jpg
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Minęły już  prawie 4 lata rządów PIS. Nowa 

władza  chwali się  swoimi sukcesami ile to dobra uczyniła 

dla narodu polskiego. I mówią  że zrobili więcej niż PO 

przez te 8 lat, a co ja na to? 

cyt. z piosenki: "Choć może  szczerze, ja Ci nie wierze, 

już tyle bajek, wymyślił świat." 

W roku 1945 w Jałcie masoni, sataniści Churchill  i 

Roosevelt czyli premier Anglii  i prezydent USA sprzedali 

Polskę i Polaków dla reżimu komunistycznego  czyli dla 

Stalina czyli dla swojego kolegi satanisty. 

Miejmy nadzieję że w nie długim czasie Polacy staną 

się na tyle świadomi że Polska-Lehja wróci do 

Polaków-Lehitów i będziemy mogli w pełni 

tego  słowa znaczenia świętować marsz 

niepodległości. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/Yalta_summit_1945_with_Churchill_Roosevelt_Stalin.jpg
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Rozdział 11 - Ezoteryka to biznes, 
kontrolowana opozycja, agentura i inny 

rodzaj religii - część 1 

 

Tematem będzie ezoteryka, a dokładnie 

agentura związana  z ezoterykom. 

Z tego co się zapoznałem na Internecie, ci tak zwani 

ezoterycy, uduchawiacze, tam nie ma żadnej konkretnej 

wiedzy, troszkę jakichś informacji. 

Nie ma najważniejszej informacji, że Jezus to fikcja 

literacka i to 

jeszcze 

satanistyczna. Nie 

ma informacji że 

biblia to pismo 

satanistyczne. 

 

http://www.jasnastronamocy.info/jezus-reptylianin-stworzyly-go-gady/
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  Mafia żydowsko-

watykańska. Nie ma 

informacji, że jesteśmy pod 

okupacją Watykanu  i ta 

okupacja się tylko pogłębia, 

i że Watykaniści, czyli 

chrześcijaństwo 

watykańskie to są nasi najwięksi śmiertelni wrogowie, 

tego nie ma. 

 POPKO 

Mówią o jakiejś duchowości, o 

jakichś wibracjach, o jakimś 

wychodzeniu z ciała, biorą te 

wahadełka, wahadełkami coś 

tam kręcą. Jak ja widzę te 

wahadełka to już wiem, że nic 

dobrego w tym nie ma. Wahadełko ma to do siebie, że 

ktoś tym wahadełkiem kręci i to jest wszystko kierowane z 

jakiegoś jednego źródła. 

I te wahadełka najczęściej oszukują. W pierwszej 

fazie coś pokazują prawdziwego a potem z tego 

wahadełkowca  robią szajbusa.  

Wśród tych polskich 

ezoteryków co tam widziałem na 

Internecie, to jest Aron Jasnowidz, 

ja tam nie zauważyłem żeby 

cokolwiek jasno widział. 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/papież820.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/zbigniew-jan-popko.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/hqdefault-10.jpg
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 Aron Jasnowidz, też mówił o 

jakich światach, o jakichś 

wibracjach, o archontach i też 

mówi o Jezusie, czyli 

podtrzymuje tą watykańską 

fikcję satanistyczną. 

  Paulina Moskalik 

stworzyłem o niej aż trzy filmy i dużo jej czasu 

poświęciłem, też jakimiś wahadełkami, też broni Biblii, że 

to jest wartościowa książka, to taka czarna bo to jest z 

Ciemnej Strony Mocy. Też się od niej niczego 

wartościowego nie 

dowiemy.  

Poćwiartowanie tej 

Biblii na koncercie 

przez lidera zespołu 

Behemoth, było  tym 

samym co na przykład widok sponiewieranego 

pobitego  dziecka. 

 Jest jeszcze Anja, też 

czarownica oczywiście ona 

jest dużo wyżej od Pauliny 

Moskalik. Paulina Moskalik, 

taka czarownica z niskiej 

półki to oczywiście agentura. 

Teraz ostatnio zrobiła taki 

film, robi portrety 

osobowościowe takie 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/nie-smiercia-napelnicie-swoje-swiatynie-ale-zyciem-obraz-jezus-ufam-tobie.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/Maxresdefault-6.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/maxresdefault-7.jpg
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duchowe. Niby wahadełkiem chwali Roberta Nachta, że 

go bardzo lubi i tam znajduje jakieś takie…  

cyt. Pauliny Moskalik: 

"Moi kochani bardzo chciałabym żebyśmy zbadali teraz 

Romana Nachta.  Jest to postać, którą bardzo lubię, jest 

to osoba bardzo pozytywna, bardzo mi się podoba jego 

przekaz, stara się zawsze pozytywnie nastroić na 

wszystko, jest to osoba 

niezwykle świadoma w moim 

rozumieniu, przekonaniu i 

odczuciu, a mi wyszło 33000 w 

skali Bovisa czyli między 31500 

a 33000 w skali Bovisa. 

Oczywiście jest to sfera 

przyczynowa bardzo wysoka, 

człowiek który ma naprawdę 

wpływ na masy, człowiek, który jest altruistą, człowiek, 

który chce dobrze, człowiek, który jak najbardziej 

pozytywnie pragnie." 

Wysokie parametry, agentura się wspiera.  Roman 

Nacht to też jest taki ezoteryk, też tam o Jezusie mówi, o 

jakimś heliocentryzmie, o jakichś zaświatach, też się od 

niego niczego wartościowego nie dowiemy. 

 

 

 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/nacht.png
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Cyt. Roman Nacht:  

„Będę dzisiaj mówił na temat 

Jezusa. Zacznijmy od tego kim 

był Jezus. Jezus był ciałem 

ziemskim, w który wcielił się 

Chrystus, kosmiczny duch 

eteryczny, który wcielił się po to 

aby przypomnieć nam wszystkim 

że jesteśmy tak jak On, synami i córkami stwórcy, który 

jest duchem.”  

Agentura się wspiera, tam troszkę między sobą też 

walczą, rywalizują ale nic wartościowego tak 

naprawdę  od nich się nie dowiemy. 

Jest taki youtuber Popko, to już taka się tworzy 

religia wokół niego, trzeba 

przyznać, że nawet jest 

dosyć mocny ezoteryk. 

Wahadełkami tam różne 

parametry robi, bardzo się 

nie lubi z Pauliną Moskalik 

i rywalizują. On oczywiście jest wyżej, jest dużo 

mocniejszy, dużo więcej ludzi wokół siebie skupia ale to 

tak tworzy religię, nową religię taką ezoteryczną, też tam 

broni Jezusa, broni tej fikcji. Powiedział, że teraz nastała 

taka moda, że komuś Jezus przeszkadza.  

To nie jest moda tylko ja to nagłaśniam, że 

Jezus to fikcja i to jeszcze satanistyczna i każdy kto 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/maxresdefault-8.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/popko2.png
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broni tej fikcji, jest po Ciemnej Stronie Mocy. To jest 

takie proste i oczywiste, bo za tą fikcją czyli  Jezus na 

krzyżu czy Jezus bez krzyża, czy Jezus bez religii to 

jest zawsze Watykan  bo to jest ich logo. 

Co do wahadełek, to przechodziłem przez 

wahadełka ćwierć wieku temu i wiem, że to jest 

bardzo  niepewny sposób pozyskiwania informacji. Ja już 

dawno to zaniechałem. Ci, którzy wahadełkują prawie 

wszystkim to bije na dekiel. Bo te wahadełka dla nich 

znajdują najwyższe parametry i tak na przykład 

Popko  według swoich pomiarów jest na poziomie 13 a ja 

jestem zaledwie na 9 także jestem cztery poziomy niżej.  

Także wahadełka opętują i jeszcze biorą dużo 

energii i uzależniają. 
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 Naszą 

największą bronią to 

jest Logika, 

znajomość  Logosu, 

Praw Życia i przy 

pomocy logiki 

możemy bardzo 

dużo wiedzy  zdobyć 

na temat tego 

świata. 

Od ezoteryków 

nie dowiemy się czym 

jest Logos, a już tą 

informację dałem,  to 

wcześniej gdzieś tam 

na Internecie w jakimś 

tam kąciku było 

można było dosłownie wziąć. Oni tego nie będą 

nagłaśniać bo wtedy zobaczą jak w skali życia są nisko. A 

tym wszystkim ezoterykom to bije na dekiel, oni wszyscy 

kończą reinkarnację i mają kontakt z najwyższym Bogiem. 

Kolejna taka cecha ezoteryków to, że mają słabe zdrowie. 

Nie mają siły, ponieważ te różne jakieś tam demony ich 

obsysają. 

Co do takiej 

wiedźmy Anji, Anja ją 

nawet lubię, oczywiście 

od niej też się tam 

niczego z wyższej półki 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/y655-kopia.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/48070-201712011102-lg.jpg
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nie dowiemy, ale ta przynajmniej ma klasę. Ma taki zmysł 

artystyczny, jak daje te swoje filmiki to  jakieś kwiaty, 

suknie, jest kilka poziomów wyżej 

od Pauliny Moskalik. 

Zwróćmy uwagę, tam gdzie 

ezoteryka tam od razu jest 

Jezus. Są też książki 

ezoteryczne, mnóstwo tego 

przeczytałem, tam też jest Jezus 

w różnych  wydaniach, w różnych 

odcieniach, dla każdego coś 

miłego. 

Są takie książki, 5 tomów 

Mistrzowie Dalekiego Wschodu tak pięknie brzmi. 

Głupkowate takie fajne bo to się fajnie czyta ale tam 

również jest Jezus i tam niczego wartościowego się nie 

dowiemy. Bardzo wielu ludzi, tych ezoteryków tymi 

książkami się zachwycało i 

zachwyca. 

Jeżeli chodzi o jakąś poważniejszą 

literaturę to polecam przeczytać 

Kybalion.   

Tam jest wiedza na temat Logosu, 

a ktoś kto zna Logosa potrafi 

logicznie myśleć i logicznie łączyć 

fakty. A z łączeniem faktów to 

tutejsi ludzie mają największe 

http://pistis.pl/biblioteka/Kybalion.pdf
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/zycie-i-nauka-mistrzow-dalekiego-wschodu-tom-1-5-w-iext38689660.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/71D2tKelUZL.jpg
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problemy, bo to  jest  pierwsza najwyższa energia. 

Również polecam wszystkie 

książki, które są związane z 

Gurdżijewem.  

Parę zdań kim był 

Gurdżijew? To był mason, 

wstrętny mason, osobowość miał 

paskudną ale cenię go za 

wiedzę, którą puścił tutaj na ten 

rynek, puścił trochę jak to się mówi pary z gęby. Był w 

Ashramie  obiektywnym tam gdzie była bardzo wysoka 

wiedza. Wrócił tutaj do Europy i przykozaczył. 

Czytałem jego książki 20 lat 

temu i pomimo upływu tego 

czasu te książki dla mnie mają 

dużą wartość. 

Wcześniej dużo czytałem 

książek takich ezoterycznych, bo 

zawsze zaczyna się od ezoteryki 

i potem tą całą ezoterykę 

wyrzuciłem na śmietnik, ale 

dobrze, że to poznałem więc 

wiem o czym ci ezoterycy pieprzą. Główne ich hasła to 

takie: Jezus, wyższa świadomość, wibracje, jakieś 

zaświaty, Bóg, miłość i żadnych konkretów, nie wiedzą 

na  czym polega prawdziwa konkretna duchowość. Ale w 

tej chwili wykładu na ten temat nie będę robić. 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/fnn.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/1240480_1408825116002474_674519463_n.jpg
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Popko tak kanalizuje ludzi na Jezusa, że oni mają wizję, 

kontakty z Jezusem. 

Rozmowa z jedną z 

uczestniczek warsztatu 

Popka, cyt.: 

-"A zdarzyła Ci się 

rozmowa z Jezusem?  - 

Tak nie jednokrotnie, 

jestem z tego bardzo 

dumna i jestem bardzo wdzięczna, że mogę doświadczać 

Jezusa tu i teraz.  

Jak to możliwe? Ponieważ są jakieś demony, które 

robią takie podróby i są też takie cuda, cudeńka i te 

ciemne siły żeby uwiarygodnić tą ściemę watykańską 

wykonują takie podróbki. 

My w skali życia, tego ezoterycy nie powiedzą, 

jesteśmy bardzo nisko, bo jesteśmy w 

siedmiostopniowej skali na drugim poziomie od dołu, 

to jest bardzo nisko. 

My na naszym poziomie w najlepszym układzie 

możemy mieć kontakt z 3 poziomem i to już jest bardzo 

wysoko. A ci obłąkańcy coś tam pomedytują, coś tam 

tego i mają kontakt z najwyższym duchem. Nie ma 

czegoś takiego. A to jest takie śmieszne i tragikomiczne, 

że wystarczy zadać  kilka bardzo prostych pytań odnośnie 

Praw Życia i nie wiedzą. 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/je.png
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Zdrowie mają słabe, siłę fizyczną mają słabą ale 

coś tam poczują, coś jakąś emocję. Po czym się jeszcze 

ezoteryków rozpoznaje, że oni odwołują się do miłości, 

nie do rozumu. Emocje są ważne, ale najważniejsze jest 

rozum i zrozumienie i ani religie ani ezoterycy o tym 

mówić nie będą. Ale Jasna Strona Mocy o tym będzie 

mówić, bo my wyjaśniamy zjawiska, także cała ta 

ezoteryka różnobarwna to jest inny rodzaj religii dla takich 

alternatywnych i oczywiście Jezus musi być tam 

wkomponowany. 

A Jezus według mnie to jest najgorszy wirus, 

najgorsza trucizna z jaką ja się zetknąłem. 

I póki ludzie będą ufać, wierzyć i karmić tego demona 

czyli tą fikcję, bo żyjemy w świecie umysłu to nie ważne, 

że go nie było ale żyje w umyśle, to będzie tu źle i oni 

będą sobie psuć życie i innym. 

Janusz Zagórski też jest agentem i też prezentuje 

ezoteryków. Też jak mówił o tej fikcji  Jezus, mówił, że to 

nauczyciel, z 

takim szacunkiem 

ale to fikcja i to 

jeszcze 

satanistyczna  i 

na swoim kanale 

wielu gościł 

ezoteryków, czyli 

takich obłąkanych 

ściemniaczy. I na jego kanale nie dowiemy się, że 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/Janusz-Zagórski-były-oficer-polityczny-Ludowego-Wojska-Polskiego-Czy-to-agent-Część-2.jpg
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jesteśmy pod  okupacją Watykanu, i że Biblia jest to 

pismo satanistyczne. Stary czy Nowy niewiele się to różni. 

Ezoteryka kojarzy się z duchowością, coś tam 

prawdy w tym jest. Są jakieś kawałeczki, są jakieś 

odrobinki prawdy i dużo jest pomieszanie z poplątaniem. 

Ezoteryka to jest głównie tak jak religia, biznes i co 

jeszcze łączy ezoterykę z religią, że jest tą watykańską to, 

że w ezoterycy jest Jezus. Jezus Maria. Jezus ta fikcja, 

to jest taki filar ezoteryki. Właściwie z tym co się 

spotkałem to wszyscy ezoterycy coś tam gadają o tym 

Jezusie żeby się na nim podwieść.  

Religia to jest taki biznes, ta watykańska oni się 

wieźli na tej fikcji i ezoterycy taka filia watykańska też się 

wiozą. Chodzi o to że owieczki przyzwyczajone były, że 

Jezus jest Bogiem, że Jezus jest miłością, że Jezus 

kocha  i jak on słyszy, że taki ezoteryk coś tam mówi o 

Jezusie aha to on jest dobry bo o Jezusie mówi. 

A ja mówię krótko, to jest fikcja i to jeszcze 

satanistyczna, bo ja nie jestem ezoterykiem. 

 

 

 

 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/bdcd7f5aff4f086d273242da8ff816ff780000.jpg
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Rozdział 12 - Jak uzyskać i utrzymać 
zdrowie - część 2 

 

Ważnym takim rozdziałem prozdrowotnym są 

zioła. 

Jak ktoś dobrze się zna na ziołach, to zioła potrafią nam 

bardzo pomóc. 

Terapie wodne, dlaczego 

woda jest aż tak dla nas 

korzystna? Zwłaszcza 

woda zimna, ponieważ 

woda zimna reprezentuje 

magnetyzm.  

 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/ziola.jpeg
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Magnetyzm po prostu organizm trzyma w całości. 

Robaki i 

odrobaczanie. Bardzo 

ważny element, są 

ziołowe preparaty, które 

odrobaczają organizm. 

Warto się tym 

zainteresować. Jeżeli 

będziemy stosować 

jakieś ziółka prozdrowotne, jakieś tam posty, diety i tak 

dalej, a mamy tak zwanie bogate życie wewnętrzne, to nie 

wiele tego zdrowia 

będziemy mieć, po prostu 

będziemy obżerani. 

 

Rośliny, które odtruwają 

nas z robaków to pestki 

dyni, piołun, preparaty z orzecha włoskiego, 

przegrzewanie organizmu bardzo ważny element. 

 

Naturalna sauna w ruchu - świadome przegrzewanie 

się. 

Latem 

możemy ubierać 

się grubo, jakieś 

jeszcze ortaliony 

http://www.jasnastronamocy.info/archiwum-jsm-mors-czesc-1-kapiel-relaks-ptaki/
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/b5c4190c47db9723616691658dc7.jpg
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nie przewiewne  i nawet możemy biegać, przegrzewać 

się, oczywiście  stosownie do swoich możliwości, to działa 

jak sauna. Ale ma taką przewagę, że jesteśmy w ruchu i 

jest to bardzo  tanie. Za saunę czasami się płaci. Sauny 

są najbardziej wartościowe  zimą kiedy jest dużo zimna. 

Wypacam te różne trucizny i wprowadzamy do organizmu 

ciepło. 

Masaże, znowu szeroki dział prozdrowotny. Są 

różne masaże, one wszystkie są dobre. Taki przypuśćmy 

bieg, nie każdy sobie zdaje sprawę, że to jest masaż 

całego ciała. Jak biegniemy to nam tam wszystkie organy 

ładnie jedno drugie się ociera i ładnie się to masuje. 

Również jest masaż kręgosłupa w czasie biegu, a 

niektórzy narzekają, że w czasie biegu boli ich kręgosłup, 

widocznie nie mają prostej sylwetki. 

 Końcówka bieg na 240 km  

Ja ostatnio biegałem bieg dobowy 

i nawet inne tam takie bardzo 

długie biegi i kręgosłup mnie po 

biegu nie bolał. Trzeba po prostu 

pilnować prosty kręgosłup.  

Życie to ruch, jeżeli nie 

będziemy się ruszać, bardzo 

szybko nam zdrowie pójdzie w 

dół, to jest tak jak taka woda, która 

nie płynie tylko stoi, po prostu ona 

się zaczyna szybko psuć. 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/10559290_10202355234661745_1836386615_n-—-kopia.jpg
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Kiedyś miałem przerwę w bieganiu  tak z półtora 

miesiąca, to już tak pod koniec zaczął mnie  boleć 

kręgosłup. Wystarczyło tylko trochę pobiegać i ból zszedł, 

także nie bójmy  się wysiłku nawet dużego tylko 

stopniowo i rozsądnie. Duży wysiłek potrafi nam pomóc w 

zdrowiu, również potrafi nam zaszkodzić jeżeli jest zła 

dawka i niezgodnie ze sztuką. 

Sen bardzo ważna rzecz, jest to wypoczynek, 

regeneracja, my się 

składamy zgodnie z 

prawem 

biegunowości jest 

aktywność a potem 

spoczynek. Bardzo 

ważne jest żeby w 

miarę wcześnie kłaść 

się spać. Tu w tym lucyferycznym systemie wszelkie 

jakieś imprezy zaczynają się dopiero po zachodzie 

słońca, a jak  słońce zachodzi to należy w miarę szybko 

położyć się o takiej horyzontalnej pozycji a nie być 

pionowo. I również należy w miarę wcześnie wstać 

zgodnie z tą falą życia żeby ona niosła. Chodzenie późno 

spać i potem długie  spanie zdrowia nam na  pewno nie 

da. Jak spać na czym spać, najlepiej spać na jakichś 

rzeczach naturalnych też jest dużo informacji w sieci na 

ten temat. Najlepiej w stronę północy głową, wtedy 

jesteśmy zgodnie z tymi liniami energetycznymi. Ważne 

żeby nie spać na jakichś żyłach wodnych. Nie spać przy 

jakimś komputerze, telewizorze i najlepiej śpi się samemu 

żeby wypocząć . 

http://www.jasnastronamocy.info/sen-zdrowie%E2%9D%97%EF%B8%8F-metody-szybko-usnac-zdrowo-gleboko-spac/
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Rano ważne jest żeby tak w miarę codziennie chociaż 

te 15 minut czy pół  godziny gimnastyki poruszać tym 

ciałem żeby ta krew tak intensywniej przez nas 

przepływała i wtedy przez cały dzień będziemy się 

lepiej czuć. 

Oczywiście ćwiczenia dostosowujemy do  siebie żeby 

mieć swoje ulubione i jeszcze jakąś ładną harmonijną 

muzykę sobie  puścić, jakieś tam kadzidełka, olejki 

eteryczne. 

Dawno, dawno temu były bardzo proste i bardzo 

skuteczne metody dla uzyskiwania zdrowia. Teraz niby 

taka technika niby postęp a faktycznie bardzo to poszło w 

dół a te takie  szlachetne proste i bardzo tanie metody 

zostały zapomniane. Oczywiście to jest 

specjalnie  czynione. 

W starożytnym Egipcie leczono metodami bardzo 

prostymi, pierwsze to był element postu, wygłodzić, jakieś 

lewatywy, oczyszczać te flaki, ważnym elementem było 

również chodzenie po rosie. Jakie to jest przyjemne, boso 

po trawie przejść się rano. Ważny element był również w 

Egipcie pozytywny nastrój, po takich postach chodzeniu 

po  trawie, po masażach leczniczych, były takie teatry, 

ładna muzyka żeby nastrój podnieść. Jeżeli mamy takie 

pozytywne emocje, to one są bardzo takie lecznicze. 

Teraz  w drugą stronę. Jak nam psychika siada, bo 

często tak jest i pojawiają się negatywne emocje, bardzo 

negatywne, to dosłownie w ciągu jednego dnia te 
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negatywne emocje potrafią nam zdewastować organizm. 

A jak są jeszcze głębsze to dosłownie parę minut i z 

naszego ciała może być ruina. Także pilnujmy i 

ćwiczmy się w samokontroli żeby nie dawać  się 

wciągać negatywnym emocjom. 

 Czemu bose chodzenie po trawie jest aż tak 

ważne. Ponieważ my jesteśmy taką bateryjką. Tu jest 

plus, tam jest minus. Tu 

jest  słońce tu jest ziemia i jak 

bosymi nogami stoimy, ładnie 

energia życia przez nas 

przepływa, a jak się chodzi w 

tych buciorach to jesteśmy 

odcięci od naturalnego 

podłoża. Bardzo często jak się chodzi w butach zaczyna 

boleć głowa. Po prostu w głowie jest za dużo tych chorych 

ładunków i wystarczy tylko ściągnąć buty, a nogi do 

strumienia dać i te negatywne energie spływają i od razu 

czujemy ulgę. 

Morsowanie, kontakt z zimną wodą jest bardzo, 

bardzo korzystny dla 

naszego organizmu. Jak 

to pobudza krążenie 

krwi.  Oczywiście też 

należy zdobyć wiedzę i 

stopniowo tak jak z 

wszystkim. 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/bose-po-trawie.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/morsowanie.jpg
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Posty stopniowo, z sauną też stopniowo, z bieganiem, 

z wysiłkiem dosłownie ze wszystkim. 

Także bardzo polecam morsowanie. Jeśli nasze 

ciało ma kontakt z dużym gorącem i dużym zimnem, to 

zakres naszego życia się poszerza a jeżeli ktoś przebywa 

tylko w takim komforcie to ma mało tego życia. 

Medytacja, czyli umiejętność wyciszania myśli. 

Uspokajanie, jest bardzo ważne. To uczy nas kontroli 

własnych myśli, własnych emocji. Możemy bardziej 

kontrolować życie, które wokół nas się dzieje.  

Modne tutaj jest oglądanie horrorów, agresywnych 

filmów na noc. Jak ktoś się naje, nakarmi te swoje ciało 

emocjonalne, takimi koszmarami, potem idzie spać 

zdrowia na pewno długo mieć nie będzie. Jeżeli ktoś 

ogląda takie horrory i nieszczęścia to mu to wchodzi w 

umysł i potem sam to ma. To jest program. Program 

telewizyjny, program na nieszczęście.  Warto się 

karmić ładnymi obrazami, ładnymi emocjami. 

Wampiry, oprócz takich wampirów, które piją krew 

są wampiry energetyczne. Wampiry są wśród nas. Jak 

wampira rozpoznać, różne są rodzaje. Najgroźniejsze są 

wampiry takie jak bioenergoterapeuci  z Ciemnej Strony 

Mocy, którzy udają, że coś tam leczą  a potem faktycznie 

tego pacjenta obsysają  z energii, troszkę da potem mu 

ileś tam razy więcej zabierze. Są też jacyś czarni 

magowie, którzy chlup chlup, wysysają energię z ofiary. 

Są wampiry świadome i nieświadome. Niektóre wampiry 
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są takie, można ich rozpoznać po tym, że narzekają.  W 

rozmowie narzeka, tu narzeka, tam narzeka, chce 

wzbudzić litość ,on ma taką chorobę duszy i tak narzeka i 

ktoś się skupia na nim zaczyna go żałować a ono wtedy 

wysysa. I efekt jest taki, że przestajemy z nim rozmawiać 

on sobie idzie on się oczywiście czuje lepiej a my się 

czujemy gorzej. Niektóre wampiry to są takie, że nawet 

nic nie mówi tylko żeby był i kradnie energię. Można to 

wyczuć po tym, że w towarzystwie wampira czujemy się 

źle, zaczyna boleć głowa. Od takich ludzi należy się 

separować. Wampiry też lubią złorzeczyć innym. 

Dla zdrowia fizycznego a głównie psychicznego 

potrzebujemy mieć przyjaciół czyli ludzi z którymi się 

dobrze czujemy, którzy na nas dobrze działają. 

Także najlepiej z takimi ludźmi spotykać się gdzieś na 

łonie natury, gdzieś w górach można z nimi biegać, razem 

spacerować i rozmawiać o pozytywnych konstruktywnych 

rzeczach. 

Żyjemy w świecie maszyn. To nie jest dla nas 

korzystne. Kiedyś dawniej ludzie pracowali fizycznie, w 

lasach, dbali o swoje ogrody, nie musieli chodzić po 

żadnych siłowniach. W tej chwili maszyny wyręczają ludzi 

i to dosłownie we wszystkim, nawet zapamiętują, już 

nawet rodzą i tak dalej. Wszelkie takie udogodnienia jak 

ciepłe podłogi, samochody, są to rzeczy bardzo 

niebezpieczne, ponieważ my jesteśmy stworzeni do 

wysiłku, do  dużego wysiłku fizycznego i psychicznego. 

Jeżeli tego wysiłku nie ma, a jest tylko luzik, to ciało nam 
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zaczyna szybko gnić, po prostu nie jesteśmy już 

potrzebni. Oczywiście  korzystamy z maszyn ale 

rozsądnie. Mądrzejsi ludzie biorą samochód i jadą gdzieś 

tam do parków, w góry, biegają, wracają i to jest 

pozytywne wykorzystanie maszyny. Tak samo z 

Internetem można znaleźć wiele pozytywnych informacji, 

a można też jakieś durnowate filmy sobie wrzucać do 

głowy. Także to od nas naprawdę od nas zależy, w 

którą stronę idziemy. Nikt za nas nie nada nam kierunku 

życia. System z tymi maszynami oferuje nam wygodę i 

jest to podstęp. Bardzo diabelski podstęp. Poza tym 

leżenie, obżeranie się, odurzanie się alkoholem, seks i tak 

dalej, taka wygoda tylko wygoda, to na dłuższą metę jest 

to strasznie nudne. Najciekawsza jest walka, 

pokonywanie i jak coś osiągniemy, wtedy czujemy radość, 

na przykład taki bieg dobowy. 

Sanjaya, I miejsce w Mistrzostwach Polski w biegu 

dobowym w kat. M50 - Kraków - 173 km 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/11.png
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Biegnie się tam te 150, 160, 170 km albo i więcej jak jest 

ten ładny wynik to potem jest radość, która utrzymuje 

się  czasami przez kilka tygodni. Radość której nigdy nie 

da żaden narkotyk. Bo narkotyki działają tak że po dniu 

chwały jest dzień zwały. 
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Rozdział 13 - Ceremonia koronacji 
Sanjayi na Króla Lehji 

 

 

Dnia 3 lutego 2018 roku na II Zlocie JSM odbyła się 

ceremonia koronacji Sanjayi na Króla Lehji.  

A było to tak: 

Witam serdecznie 

wszystkich tu 

przybyłych na drugim 

zlocie Jasnej Strony 

Mocy. Jasna strona 

mocy jak widać nabiera 

mocy i to dzięki wam. 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/27788449_2104647619764039_8740757854181145508_o.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/27654723_2104653123096822_2889125486860310971_n.jpg
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A zaczęło się gdzieś tak 3 lata temu spotkałem Miłara. 

Gdyby Miłara nie było nie mogłoby tego  zaistnieć bo to 

jest taki łańcuch. 

Gdyby Miłara nie było to 

siedziałbym pod jabłonką i 

medytował i kto by o  mnie 

usłyszał a tak mam 

możliwość przekazywania 

wiedzy a wolność wynika 

z wiedzy. 

 

Polska jest pod 

okupacją i bardzo 

trudno się o tym 

dowiedzieć. 

Wciskają nam że 

jesteśmy  w wolnym 

kraju i tak dalej po to żeby nas kroić doić i niszczyć. Chcą 

nas wymordować i przejąć ziemię. 

Ja o tym mówię często mówię i będziemy ten temat 

rozwijać. Drugi zlot jasnej strony mocy uważam za 

otwarty. Na pierwszym zlocie zadałem pytanie.  Czy są 

Polacy wśród tutaj widzów? I wyobraźcie sobie, że nikt się 

nie przyznał to znaczy, że oglądają moje filmy bo kim my 

jesteśmy? Lehitami Słowianami, Polak to jest fałszywa 

nazwa, żebyśmy nie mieli skojarzeń z naszą historią. 

 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/13331118_1224661187545760_2356241352389122469_n.jpg
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Wyczyścili 

okupanci, totalnie 

wyczyścili naszą 

historią, ale to się 

budzi i oni się już 

tutaj gubią bo ten 

duch, ten gen 

słowiański się 

budzi. 

Za pierwszym 

razem te świeczki 

się paliły 

dokładnie tyle czasu ile był zlot a zlot trwał 10 

godzin.  Czyli one 

powinny tyle się godzin 

palić, to jest światło 

Jasnej Strony Mocy. 

 

Agent Eter na II zlocie 

JSM powiedział:  

„Nawiązałem kontakt z 

Sanjayą ponieważ jest 

człowiekiem 

nieprzekupnym.  To jest 

wpisane w papierach 

służb”. 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/29133874_2028217550768493_5988029152960009863_n.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/papież820-1.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/27710128_2104648766430591_9034037570057986766_o.jpg


139 
 

To jest taki komplement, to jest taki wspaniały 

komplement. Mój ziemski 

ojciec towarzysz 

pułkownik powiedział, że 

jestem nie przekupny, że 

ja żyje dla idei tak 

towarzyszu pułkowniku? 

Znasz mnie od takiego.   

- Tak to prawda. 

Taka ciekawa rzecz, to jest coś w rodzaju  wiecu 

słowiańskiego. Demokracja jest to brzydkie słowo bo to 

jest demon, nie lubię tego słowa. Słowianie mieli wiedzę, 

był jakiś temat, potem głosowanie i  ustalone było. Mam w 

planie przeprowadzenie koronacji, co wy na to? 

Koronacja, tu jest korona, ale bez waszej zgody i bez 

waszego głosu koronacji nie przeprowadzimy. Bo jeżeli 

wy wyrażacię zgodę, bo ja już jestem królem mam ten 

tytuł, ale nie jestem koronowany. Ja oczywiście do 

Watykanu nie pojadę, do tych okupantów, szatanistów i 

chcę żeby po prostu Miłar mnie koronował.  Jest tu 

korona, nie ze złota, wiecie sama nazwa, że złoto to zło, 

sam ją wczoraj wykonałem własnoręcznie, poza tym 

złoto  jest ciężkie nie praktyczne. Jeszcze ktoś by mi 

chciał ukraść, na głowie ciężko było by. Więc ja mam do 

was zupełnie poważne pytanie. Czy ja tą koronację mogę 

przeprowadzić? Kto jest za? Dobrze to się nie pytam kto 

jest przeciw bo widzę, że większość jest za. Dobrze Milar 

przygotowanie do koronacji. Króciutko 30 sekund i będzie. 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/27655412_2104649069763894_981430554992234833_n.jpg
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To tak niby wygląda jak żart, ale my żyjemy w świecie 

magii, tu wszystko  działa. Wiwat Król!!! 

 

Sanjaya koronuję Cię na króla Lehji.  Niech żyje 

Król… U mnie w moim królestwie poddanych nie ma i  nie 

będzie, chyba, że okupantów zrobimy poddanymi  ale ja 

wolałbym żeby oni sobie poszli stąd. Słowo poddany jest 

słowem negatywnym, że ktoś kogoś pokonał i ten , on jest 

poddanym. 

Poza tym powiem  jeszcze parę zdań,  negatywny 

wizerunek króla, 

wykreowany przez 

telewizję. 

Jeden znajomy 

zarzucił mi, że ja 

w ogródku kopię i 

koszę. Co to za 

król? Obśmiałem 

to, on  miał wizję 

takiego króla, pasożyta, takiego jak: mięcho, alkohol, 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/Życie-w-ogrodzie-JSM-–-Król-Sanjaya-z-Lehji-pokazuje-swój-ogród.jpg
http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/06/Ceremonia-koronacji-Sanjayi-na-króla-Lehji-na-wiecu-słowiańskim-II-Zlot-JSM-Skorochów-3.02.18.jpg
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prywatny burdel, czyli damy dworu i w wolnej chwili 

mordowanie zwierząt, taka wizja. 

Król ma godnie żyć i dawać przykład innym i pozwolić 

żeby ludzie mieli władzę nad sobą. 

Jeśli to się stanie, że to się tak bardziej rozwinie to ja to 

mogę te proste prawa poukładać. Życie jest prościutkie i 

to jest skomplikowane, że co moment jakieś te ustawy 

prawne. Tego jest tyle że nawet zaawansowany prawnik 

się w tym nie połapie. 

Prawo jest bardzo prościutkie. Nie krzywdzić, nie 

pozwól innych krzywdzić i siebie krzywdzić. 

To jest prościutkie, słuchajcie jest jakaś wieś, ludzie mają 

władzę bo tu są ludzie totalnymi niewolnikami, ktoś coś 

ukradł albo kogoś skrzywdził zgłasza się do starszyzny. 

Starszyzna się zbiera i  biorą tego Henka, Heniek 

skrzywdziłeś tam jakąś kobietę, czy coś ukradłeś, biorą ją 

wypytują, 15 minut ustalają karę czy go ze wsi wyrzucić 

czy musi odpracować i nie ma możliwości odwołania i 

sama wieś i wtedy ludzie mieli władzę nad sobą a teraz co 

jest? Niewolnik musi iść do okupanta, zapłacić, jeszcze 

adwokat musi być, jak nie ma adwokata to wiadomo, że 

musi przegrać. Śmieszne jest jak jakiś młody gówniarz po 

studiach osądza ludzi starszych. Kiedyś rządziła 

starszyzna, sędziwy wiek. Sędziowie, sędziwy wiek. 

Wszystkie poważne sprawy powinny być na przykład po 

50 roku życia, czy jakąś granicę ustalić żeby ten człowiek 

miał jakiś dochód  i doświadczenie. I 
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najważniejsze  dawniej było coś takiego, że ludzie jak 

widzieli, że ktoś źle rządził zbierali się i odwoływali w 15 

minut. Takiego króla, jakiegoś tam burmistrza czy kogoś. 

A w tej chwili się wybierze takiego oszusta i jest problem, 

 

Poza tym 

co to za 

wybór, 

oni liczą 

głosy. 

Oni dają. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jasnastronamocy.info/wp-content/uploads/2018/05/18403136_2045418585681219_1658090067218655806_n.jpg


143 
 

Zakończenie 

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne 

książki JSM.  

Każdemu komu zależy na wspólnym dobru i 

życiu w Prawdzie zapraszamy to wspólnego, 

odważnego działania, bo życie to walka i do 

odważnych świat należy.  

Kontakt z Centralą JSM  

kontakt@jasnastronamocy.info 

Tel. 796 785 683  

www.jasnastronamocy.info  

 

Kim jest autor Sanjaya  

Sanjaya (ur. 1959r.) Polska. Od  33 lat wege, ultra 

maratończyk, pustelnik, filozof, mistyk, ogrodnik, muzyk, 

pisarz, scenarzysta, propagator zdrowego stylu życia, 

tropiciel kłamstw, nauczyciel Praw Życia i logicznego 

znaczenia słów.   

mailto:kontakt@jasnastronamocy.info
http://www.jasnastronamocy.info/

