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lehita
listxi do braci

i

GGejSxi list otwartxi skierowanxi jest do wxibuZonxih braci

i  sióstr przebxiwa}cxih na tereGe okupowanej lehI, zwanej pol-

ską, oraz do naSxih słowiaXnskih rodaków żxi}cxih na obCxiXzGe

(na wxignaGu).

uwagi, komentarze, zapxitaGa proSę kierowaXc na adres:

radomir.gelhor@rdmg.eu.

sióstr

listxi poGżej numeru 102 Ge są dostępne publiCGe
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sława bracia i  siostrxi

Cemu lękacie się bracia i  siostrxi? Cemu waSe serca skamieGałe

a  duSe sparaliżowane strahem? CxiżbxiXscie zapomGeli, Cxiimi

potomkami jesteXscie? CxiżbxiXscie odwrócili się od matki ziemi

i  od Xzródła mądroXsci?

dlaCego kłaGacie się bałwanom? Cemu korzxicie się przed

żmi{wxim plemieGem? Cemu wznosicie modłxi do złotego cielca,

b/la i  aStarte? Cemu składacie krwawe oFiarxi bogiG kali?

co robicie, SaleG?!

patrzę na waSe skute twarze, zasłoGęte namordGkami, sximbolem

GewolGctwa i  posłuSeństwa, i  Ge poznaE was, bracia i  siostrxi.

kim jesteXscie? Cxim staliXscie się? Qk Gsko upadliXscie w  stra-

hu swoim. Qk barZo daliXscie się upokorzxiXc.

1

stanąłem poXsrodku umieraĄcego Xswiata i  wxirwawSxi sobie

serce z  piersi, wxicisnąłem z  Gego kilka kropel miłoXsci, a  potem

zrobiwSxi z  Gh odtrutkę dla jednxih i  truciznę dla drugih,

uGosłem się w  powietrze uGesionxi thGeGem wSehmocnego.

2

wzGósłSxi się pod Firmament Geba, odkorkowałem złotą Fiolkę

z  karmazxinowxim płxinem, najpierw zlałem Gm moĄ umiłowaną

lehię, a  potem reStę pohłoGętego mrokiem Xswiata. i  stał się

cud…
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bo oto w  obozie wroga zawrzało. zagotowało się Qk w  garze.

Xsliskie, bezłuskie, larwiane ciała pod wpłxiwem eliksiru mi-

łoXsci pokrxiłxi się różanxim kwieciem. gadxi kąsałxi się

i  plułxi Qdem, sxiCałxi i  Ziesiątkowałxi w  haotxiCnxim wirze

walki pomięZxi własną rasą.

4

i  pogrążxiło się w  haosie plemię węża. i  zatraciło w  morZie

własnego narodu. i  Ge bxiło takiego miejsca na ziemi, gZie mo-

glibxi się ukrxiXc potomkowie kaina, gZie znaleXzlibxi shroGeGe,

albowiem rozwarło się Gebo i  wxipluło ze swego wnętrza króla

ariów.

5

ten, rzuciwSxi się w  najgorętSe kłębowisko gadostwa i  gliz-

dowiska, wxicinaĄc sobie drogę mieCem sprawiedliwoXsci, rzu-

cił się w  pogoń za uciekaĄcximi kapłanami złotego cielca,

za Ccicielami b/la i  aStarte, za wxiznawcami lucxiFera

i  głowami najbogatSxih rodów.

6

i  roztrzaskał ram pieCęXc salomona, odrąbał głowxi pogańskim

bóstwom i  cisnął Gmi z  odrazą w  CeluXsXc piekielną. a  potem

wxidał wxirok nad „narodem wxibranxim” i  wSxistkimi którzxi

mu wierGe służxili.

7

siódmego dGa terroru padłxi pod jego stopami ziemskie imperia.

upadła cxiwilizacQ Xsmierci i  zamętu. poleciałxi głowxi

zdrajców i  zbrodGarzxi. rozwiązano rządxi, obalono FałSxiwe

religie i  wxiznaCono nowe prawo oparte na miłoXsci.

8

ósmego dGa ariański król ram wxibrał spoXsród luZi dwunastu

sprawiedliwxih i  dwunastu aGołów, którxim powierzxił pieCę

nad wstrząXsGętą luZkoXscią, pogrążoną w  haosie, Gedowie-

rzaĄcą, iż spłxinęła na Gh boska obietGca, iż przxijZie Zień

sądu ostateCnego, i  że ten sąd dotkGe txilko winnxih.
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winnxih zbrodG, ludobójstwa, gwałtów na Zieciah, sodomitów

i  samozwańCxih mesQSów, kapłanów i  Ccicieli diabła, bezli-

tosnxih bogaCxi, korporacxijnxih żołGerzxi i  strażGków sxistemu

zGewoleGa.

10

Ziesiątego dGa reset się dokonał. winni zostali ukaraG. król

ariów pozostał z  najbliżSxim sobie lehickim ludem przez

pięXc Zisiątek lat i  nauCał ih na nowo kohaXc.

11

wróciwSxi w  blasku hwałxi w  zaXswiatxi, rozpłxinął się ram

w  kosmiCnxim pxile, żebxi ponowGe połąCxiXc się w  energetxiCnxim

wirze z  wSxistkimi bxitami.

12

strzeżcie się bałwohwalcxi! strzeżcie się następcxi żmi{we-

go plemieGa ! strzeżcie się obłudGcxi i  kłamcxi! albowiem król

ariów patrzxi na was i  zliCa waSe grzehxi…

- - -

umarłem, wxirwawSxi sobie dla was serce z  piersi, utoCxiwSxi

z  jego kropel eliksir miłoXsci, rozlewaĄc go na ziemskie rodxi

i  wzxiwaĄc na pomoc Gebiańskiego króla.

odegrałem swoĄ rolę, wxikonałem powierzone mi zadaGe i  zamie-

Głem się w  graGtową skałę.

o  Qkże jestem [ęXsliwxi, Ge muSąc qż dłużej za was mxi-

XsleXc.

- - -

bracia i  siostrxi, cóż rzec wam mogę. amerxika upadła, gGazdo

żxidowsko-amerxikańskih SerSeG dogorxiwa, plemię żmi{we roz-

deptane, FałSxiwi bogowie obaleG, pieCęXc salomona rozbita

w  drobne drzazgi, a  lehia po raz pierwSxi od pokoleń wolna.

cieSmxi się zatem. radujmxi Qk najdłużej tą hwilą, albo-

wiem nadSedł Cas dobrobxitu i  [ęXsliwoXsci, bo oto słowiaGe
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się jednoCą. przxiwracaĄ dawną XswietnoXsXc naSemu potęż-

nemu rodowi.

zjednoCone państwo słowian wxiroXsGe i  zakwitGe, wxida owoc

i  bęZie strzegło tajemGc Xswiata, abxi qż Ggdxi więcej Ge do-

Sło do tej tragedI, którąXsmxi dopiero co przeżxili.

pocieSmxi się je[e trohę tą cudowną hwilą. złóżmxi Hołd

królowi ariów i  jego zastępowi aGołów, które walCąc z  Gm ramię

w  ramię, rozbiło txirana i  dało Xswiatu Sansę na nowe, lepSe

żxicie.

o ! bracia umiłowaG i  siostrxi umiłowane. przed nami ciężka

praca. Cas rozpoCąXc wxisiew nowego pokoleGa lehitów. spłoZiXc

odważnxih sxinów i  odważne córki, przekazaXc im wieZę, przxi-

bliżxiXc naturze, rozkohaXc w  matce ziemi, nauCxiXc sprawie-

dliwoXsci i  przestrzec przed materialistxiCnxim pożądaGem.

ciężka praca przed nami, albowiem sami musimxi się uCxiXc, Qk

bxiXc Cłowiekiem, słowiaGnem, lehitą. zatraciliXsmxi pier-

wotne wartoXsci, które ongiXs wrastałxi w  naSe jestestwa,

którximi kierowali się nasi Ziadowie, które przekazxiwano sobie

z  pokoleGa na pokoleGe.

musimxi się ponowGe przebuZiXc, wxikrzesaXc z  Gepamięci sło-

wiańską tradxicE, słowiańską kulturę, słowiańskie prawo,

i  wziąXc z  tej wieZxi to, co Xswieże, co Ge zatraciło koloru, co

nadaje się do spożxicia w  naSej nowej, cxiwilizacji miłoXsci.

cieScie się zatem zwxicięstwem dobra nad złem i  Sxikujcie

się do rxihłxih przemian.
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