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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 sławiaXnskih 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

Qm jest ten, któren jest. zroZonxi z  łona matki ziemi. błogo-

sławionxi promieGami słoXnca, ohrzConxi kroplami de[u, wxiro-

słxi na mogile GebiaXnskiego rodu.

Qm jest ten, któren wiZi, któren obserwuje, któren zliCa przewinxi

żmi{wego potomstwa i  któren Xswiadectwo dawaXc bęZie w  dGu

pogromu.

o! Zieci Xswiatła ! bracia i  siostrxi wielkiego rodu CłowieCego!

Cara gorxiCxi się przelała, duSe przodków przemówiłxi, roz-

warłxi się wierzeje nawi i  zagrzmiałxi bębnxi wojnxi arxijskih

bogów w  prawi.

nastał Cas ciemnoXsci dla jednxih, Xswiatła dla drugih. onxih,

którxih skuSą ziemskie bogactwa, którxih zwieZie iluzQ żxicia,

którxih pożre paroksxizm strahu i  którzxi padną przed Sarxim

ludem cuZoziemskim, odda}c CeXsXc złotemu cielcu, biada !

albowiem Gebo odephGe onxih ze wstrętem! bogowie spluną na onxih,

duSe zaXs przodków zadepCą!

Qm jest głos na pu[xi i  latarGą w  ciemnoXsci: wracajcie do ro-

dów CłowieCxih! porzuXccie GenawiXsXc i  wrogoXsXc, otwórzcie

serca promieGom Xswiatła i  poCujcie w  sobie pradawną miło-

XsXc pra[urów waSxih, albowiem ongiXs wasi przodkowie zbudo-

wali cudowne midgarZkie paXnstwo – cxiwilizacE miłoXsci, na

której istGał raj na ziemi. gZie arxijska wieZa dostępna bxiła

dla Zieci Xswiatła.

a  potem przxiSli oG – cuZoziemskie plemię Sarxih – plugawe po-

tomstwo węża, CłekokStałtne istotxi o  gaZih duSah; hciwe

i  rozpustne, zepsute do Spiku koXsci, wxizute z  wSelkih
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uCuXc, wxizna}ce kult mamona.

i  rozpętało się piekło w  midgarZie… bitwa o  duSe… wojna

o  arxijską tehnologię, o  ziemski eden…

Qm jest ten, któren patrzxił na upadek midgardu i  słuhał,

któren obuZiwSxi się z  powojennej kataForxi, przemówił we-

dxijskimi słowami do rozproSonego CłowieCego rodu:

A

Ccijcie roZiców swoih i  utrzximujcie ih w  staroXsci, bo Qk

wxikażecie troskę o  Gh, tak i  o  was zatro[ą się Ziecięta waSe…

zahowujcie pamięXc o  wSxistkih przodkah rodów waSxih, a  wasi

potomkowie będą pamiętaXc o  was…

broXncie starxih i  małxih, ojców i  matek, sxinów i  córek, gdxiż to

krewG wasi, mądroXsXc i  piękno narodów waSxih…

wxihowajcie w  Zieciętah swoih miłoXsXc do Xswiętej ziemi ra-

sxi, żebxi Ge łakomili się cudami zamorskimi, a  mogli sami CxiGXc

cuda wspaGalSe i  piękGejSe. ku hwale ziemi waSej…

pomóżcie bliXzGemu w  Ge[ęXsciu jego, a  gdxi do was Ge[ęXscie

przxijZie, pomogą wam bliXzG wasi.

CxiXncie Zieła dobre ku hwale rodu waSego i  przodków waSxih,

a  otrzximacie opiekę od bogów Qsnxih waSxih.

Ge CxiXncie krzxiwd sąsiadom waSxim, żxijcie z  Gmi w  pokoq

i  harmonI.

Ge poGżajcie innxih luZi, a  Ge bęZiecie poGżaG.

Ge CxiXncie krzxiwdxi luZiom innej wiarxi, gdxiż bóg – stwórca

jedxinxi nad wSxistkimi ziemiami i  nad wSxistkimi Xswiatami.

Ge sprzedawajcie ziemi waSej za złoto i  srebro, gdxiż przekle-

Xnstwo na siebie XsciągGecie i  Ge bęZie przebaCeGa po wSxistkie

dG bez reStxi…

broXncie ziemi waSej, a  zwxiciężxicie broGą prawą wSxistkih

wrogów rasxi.

Ge przehwalajcie się swo} siłą, łapiąc za broXn, leC hwalcie
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się sukcesami na polah bitwxi…

Ge przekonujcie txih luZi, którzxi Ge hcą słuhaXc was i  wxi-

słuhiwaXc słów waSxih…

kto uciekGe z  ziemi swej na obCxiznę w  poSukiwaGu żxicia ła-

twego, ten odstępcą rodu swego, Ge bęZie wxibaCeGa rodu jego,

gdxiż odwrócą się bogowie od Gego…

Ge radujcie się z  Ge[ęXscia cuZego, gdxiż kogo cuZe Ge[ęXscie

cieSxi, ten do siebie Ge[ęXscie wzxiwa.

Ge oCerGajcie i  Ge Xsmiejcie się z  txih, co was miłu}, a  odpo-

wiadajcie na miłoXsXc miłoXscią, bxi doXswiadCxiXc opieki

bogów waSxih…

Geh brat siostrxi swej za żonę Ge bierze, a  sxin – matki swej, bo

bogów rozgGewacie i  krew rodu zmarnujecie.

żonxi, oZieXn (ubiorów) męskih Ge noXscie, gdxiż kobiecoXsXc stra-

cicie.

Ge zabiQjcie Zieci w  brzuhu matki, gdxiż kto zabije Ziecię

w  brzuhu matki, XsciągGe na siebie gGew boga – stwórcxi jedxi-

nego.

gGew Gesprawiedliwxi, pożądliwoXsXc, hciwoXsXc, urojeGa, lu-

bieżnoXsXc, okrucieXnstwo, pomówieGe, próżnoXsXc, CarnowiZtwo,

zboCeGe, zawiXsXc, wstręt, rozpusta, pragGeGe cuZego, ucisk,

złoXsXc – oto wadxi Zieci luZkih.

luZie powinG uGkaXc txih Sesnastu.

A

cóż zatem robiXc, bracia i  siostrxi, kiedxi na ziemi rozplęgło

się gadostwo, żmi{stwo i  glizdowisko? kiedxi plemięCęta sił

ciemnoXsci gotu} się na powitaGe długo wxiCekiwanego lucxi-

Fera (zwanego przez onxih mesQSem), a  któren ma się „zroZiXc”
w  7530 roku, tj. 6 Cerwca 2022 kalendarza gregoriaXnskiego.

6 + 6 + (2 + 0 + 2 + 2) = 666!

Cxiż to Ge jest znamię bestI?! Cxiż to Ge jest sximbol diaska

zakodowanxi w  pieCęci salomona?
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Qkie cudotworxi tego „Xswiętego” dGa obaCximxi? Qką tehnologią

posłużą się kapłanGcxi b/la i  aStarte, abxi wephnąXc luZką

trzodę w  ramiona Satana? i  Qkih iluminacji doXswiadCą naSe

zmxisłxi?

zbliża się lucxiFeriaXnska wigilia. dla wielu ZieXn

wxi}tkowxi, dla innxih ZieXn sximboliCnxi. co się tego dGa wxi-

darzxi? Cxi dojZie do globalnej katastroFxi, krwawej obiatxi

z  milionów, a  może miliardów istGeXn luZkih? Cxi przeprowaZonxi

zostaGe kolejnxi zaplanowanxi reset, po którxim nastąpi zapo-

wiadanxi nowxi porządek Xswiata lucxiFeriaXnskiej cxiwili-

zacji? Qką txim razem Historię i  religię narzuciXc bxi hciało

ocalałxim i  opieCętowanxim luZiom cuZoziemskie plemię Sarxih?

bo Cximże jest, bracia i  siostrxi, koronaXswirusowa Xsciema, Qk Ge

tresurą narodów, przxiSłxih GewolGków i  Ccicieli diabła? Cxi Ge

jest to iGcQcQ jednxih i  wxiselekc{nowaGe do eksterminacji

drugih? Cxi Ge są to energetxiCne żGwa napęZane strahem? dlaCego

politxikierzxi na całxim Xswiecie ogłosili koGec plandemI na rok

2022? zbieg okoliCnoXsci? ale…

upadną imperia, takie Qk usa, anglia, rosQ, Gemcxi, hinxi, rozlecą

się zlucxiFerowane religie takie, Qk katolicxizm, protestan-

txizm, prawosławie […] , albowiem są kierowane przez iluminatów

rzeCxiwistoXsci, którzxi reżxiseru} kolejnxi Xswiatowxi prze-

wrót, abxi na zgli[ah „zużxitego” społeCeXnstwa wxibudowaXc

„doskonalSą” , tehnokratxiCną cxiwilizacE, z  jednxim rządem

i  z  jedną oFicQlną, sataGstxiCną religią.

/ zdecxidowałem się Ge zamie[aXc Fragmentu dotxiCącego

[egółów tworzeGa cxiwilizacji diabła, a  więc kto, gZie i  kie-

dxi; uważam bowiem, iż przxiGosłobxi to więcej Skodxi Gż po-

żxitku; poza txim hcę, abxiXscie skupili uwagę na barZiej

istotnxih rzeCah, Qk indxiwidualnxi rozwój, podnoSeGe wibracji

i  praktxikowaGe wizualizacji (nawet jeXsli w  to Ge wierzxicie),

które to pozxitxiwGe wpłxiwa} na rzeCxiwistoXsXc i  zmieGa}

przxiSłoXsXc na lepSe. /

a  jednak ludu arxijski, ludu sławiaXnski, Zieci Xswiatła,

sxinowie i  córxi matki ziemi, zahowajcie miłoXsXc w  sercu

i  bądXzcie spokojG, albowiem QkiXs Cas temu hwxiciliXsmxi

diabła za rogi i  teraz łamiemxi mu kręgosłup.

Ge użxiwajcie txilko siłxi i  Ge zużxiwajcie energI na prze-

obrażeGe zewnętrznego poprzez zewnętrzne, bo zewnętrzne ze-

wnętrznego Ge zmieG, leC wxiobraXzcie sobie ziemię bez przemocxi
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i  cierpieGa, pełną dobrxih i  uCciwxih luZi; stwórzcie w  mxi-

Xslah współpracu}ce ze sobą narodxi, żxi}ce w  bliskim kon-

takcie z  naturą, rozwiQ}ce się duhowo ; kreujcie nową

cxiwilizacE miłoXsci i  pokoq, wolną od armI i  wojen; wolną od

politxików, lihwiarzxi, monopolistów i  korporacji; wolną od

przestępców, eugeGCnxih mesQSów, FałSxiwxih bogów i  religI;

wolną od ograGCeXn i  Gedostatku; wolną w  całxim tego słowa

znaCeGu, a  więc wolną w  wolnoXsci absolutnej.

Gehaj waSe mxiXsli płxiną z  dna serca i  z  dobroci duSxi, al-

bowiem Xswiatło, miłoXsXc, Xzródło txilko z  dobroci i  w  do-

broci dobro CxiG…

bądXzcie txim Xswiatłem…

  

kataFora – letarg.

plemięCę – pogardliwie: plemię.
cudotwór – Ziw, cud, coXs zaZiwiaącego.

kapłanGk – pogaXnski kapłan, oFiarGk.

obiata – oFiara.
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