
RESET czyli APOKALIPSA  

WAŻNE BY WIEDZIEĆ "NA TERAZ"  

 

Właśnie jest "PEŁNIA w HALLOWEEN", a wraz z nią świat przeżywa 
swoją już 12 szansę (arabski "12 Mahdi") na swoje CAŁKOWITE 
UNICESTWIENIE, gdyż po raz 12 Wszeteczna Obżydliwość zwana 
też Abraham/Maryja ZALEJE ten świat swoimi PLUGAWYMI 
czarnogłowymi KREATURAMI, czyniąc mu POTOP… aka… APOKALIPSĘ. 

 

POTWORAMI WYŻERAJĄCYMI LUDZIOM ŻYWCEM WNĘTRZNOŚCI.  

 

AKT po jakim ludzkość ponownie się z mozołem będzie podnosić 
począwszy od "zbieractwa kamieni"…. na kolejnym MARYJNYM 
NAWIEDZENIU (zębami i dżumą) tego świata (s)kończywszy… 

 

gdyż te PLANETARNE RZEZIE (APOKALIPSY) jak i pomniejsze wojny 
to ZAPŁATA od kleru i polityków dla DEMONÓW za ICH POMOC w 
WASZYM NIEWOLENIU, NAGRODA dla nich… w waszej krwi i duszach. 

 

W każdym razie, obecnie, poprzez wszelaki, także KLER POLIŃSKI, 
trwa USILNE NISZCZENIE resztek BARIERY oddzielającej ten świat 
od zalania go NIEUMARŁYMI MONSTRAMI… i jeśli im się uda… ta 
KRECIA, BRUTUSOWA, ANTYPLANETARNA działalność… 
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to ŚWIAT po raz 12 WYMRZE…. 

bo "żarliwy, wadowicki obrońca kościelnej pederastii i 
pedofilii" żyd Katz o scenicznym (oszukańczym by celowo 
grzesząc udawać Polaka) pseudonimie Wojtyła w 1970 roku 
na jesieni, w WIELKIM,  BESTIALSKIM, SATANISTYCZNYM, 
JUDAISTYCZNYM, KATOLICKIM RYTUALE "GOTOWANIA 
niemowlęcej DUSZY" ZAMORDOWAŁ waszego ZBAWICIELA. 

 

i już teraz NIC NIE STOI NA PRZESZKODZIE, by WAMPIRY, 
WILKOŁAKI, REPTYLE, PLEYADIANIE, ARKTURIANIE, CZUPACABRY, 
etc. ZALAŁY ten ŚWIAT WRZASKAMI ŻYWCEM POŻERANYCH LUDZI. 

 

WASZYMI WRZASKAMI… was bałwochwalców temu PARSZYWEMU, 
FAŁSZYWEMU PROROKOWI BESTII, jak o nim Nostradamus mówił. 

W każdym razie politycy się właśnie POCHOWALI PO BUNKRACH, na 
pierwszy "ząb" wystawiając młode poborowe "mięsko"… na "kęs"… 

skryli wyczekiwać ZNAKU WASZEJ MARYJNEJ WIARY na niebie czyli 
NAZISTOWSKICH/MARYJNYCH/ABRAHAMICZNYCH świetlistych krzyży. 

 

bo BĘDĄ one was KATOWAĆ i MORDOWAĆ, by robić sobie tak 
"konserwy z adrenochromem" (luszem) na drogę. Przez całe 3 lata, 
do odlotu, po jakich zwieją WYSADZAJĄC PLANETĘ (-> pas 
asteroid), co by "Chrystus nie miał 'do czego' powrócić"… Wysadzą 
ze wszelkimi swoimi KOLABORANTAMI, bo zabiorą tylko SWOICH, 
tj. "DEMONICZNYCH", albo ich też w lusz (konserwy) "przemienią". 
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W WERSJI zaś OPTYMISTYCZNEJ, jeżeli 

"żarliwy, wadowicki obrońca kościelnej pederastii i 
pedofilii" żyd Katz o scenicznym (oszukańczym by celowo 
grzesząc udawać Polaka) pseudonimie Wojtyła w 1970 roku 
na jesieni, w WIELKIM,  BESTIALSKIM, SATANISTYCZNYM, 
JUDAISTYCZNYM, KATOLICKIM RYTUALE "GOTOWANIA 
niemowlęcej DUSZY" wraz z gośćmi z rady żydów… 
wszelakich etc. ZEŻARŁ (jako maca) NIE TO DZIECKO  

 

to w Polsce ŻYJE ZBAWICIEL i to od 1970 roku i o jakim wam 
wasz RABE Wojtyła i te DZIWADŁA z Episkopatu za żadne 
skarby nie powiedzą, bo "se dośpiewajcie"… (z ich WŁADZĄ, z 
ich PAŁACAMI, BOGACTWAMI na KRZYWDZENIU INNYCH i 
pederastią… mnóstwem krytej pederastii w tle) a WIEDZĄ bo 
o tej "WIEDZY" powiedział publicznie I. Witkowski na jakimś 
spotkaniu "dla tych zdrowych i słowiańskich" około 2015(16). 

 

I teraz warianty są dwa: 

 SIĘ MU NIE UDA i wracacie do swojego "wrzaskliwego 
wymierania" … tfu…. żarliwego i BLISKIEGO spotkania ze 
swoim UKOCHANYM i UMIŁOWANYM BOGIEM… Maryją i 
jej żołądkiem i kłami jezusa… 

co wam ZAŁATWIŁ swoim "PONTYFIKATEM" u "BOZI" 
"żarliwy, wadowicki obrońca kościelnej pederastii i 
pedofilii" żyd Katz o scenicznym (oszukańczym by 
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celowo grzesząc udawać Polaka) pseudonimie Wojtyła 
kiedy w 1970 roku na jesieni, w WIELKIM,  
BESTIALSKIM, SATANISTYCZNYM, JUDAISTYCZNYM, 
KATOLICKIM RYTUALE "GOTOWANIA niemowlęcej 
DUSZY" CHCIAŁ ZAMORDOWAĆ waszego ZBAWICIELA. 

 MU "SIĘ UDA" i "APOKALIPSA (w ZAPISIE) się (ostatecznie) 
DOKONA"… i teraz: 

 

po raz kolejny WARIANTY są DWA: 

 judaziści wszelacy ODPUSZCZĄ z PRÓBĄ DOKONANIA 
WIELKIEGO HOLOKAUSTU ludzkości a zwłaszcza z próbą  
WYMORDOWANIA Polaków na co są już i DOGADANI i 
USZYKOWANI a na co OBŁĄKANY bolszewicko-banderowsko-
sanacyjny KACZELNIK daje im "POWODY", jak swego czasu 
syjonista Piłsudzki, do "WKROCZENIA i WYMORDOWYWANIA" 

 

"w TROSCE o RÓWNY i SPRAWIEDLIWY ROZWÓJ KRAJU"  
oczywiście… w polin… bo jakżeby inaczej … w kwaczą neSSarę… 

 

 judaziści NIE ODPUSZCZĄ i PODPALĄ jednak RZYM zwany 
Polska i wtedy planetę najpierw spali WOJNA, a potem ją 
całą zderatyzują aniołowie i będzie tu STERYLNIE CZYSTO, 
w każdej gęstości. I spokój od żydostwa i bałwochwalców…   
jezusowo-maryjnych…  NA WIEKI. 
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Reasumując OPCJE: 

 jeśli Wszeteczna Obżydliwość zwana też Abraham/Maryja 
ze swoim plugastwem się wleje do tego świata to w 
ramach SANITARNEGO OCZYSZCZENIA, ta galaktyka plus 
po 2 w każdym kierunku zostanie "PRZEMIENIONA" w 
"ROZBŁYSK" (KONDENSAT BOSEGO-EINSTEINA),  

i z judazizmem i wszelakimi bałwochwalcami "żarliwego, 
wadowickiego obrońcy kościelnej pederastii i pedofilii" 
żyda Katza o scenicznym (oszukańczym by celowo grzesząc 
udawać Polaka) pseudonimie Wojtyła jaki w 1970 roku na 
jesieni, w WIELKIM, BESTIALSKIM, SATANISTYCZNYM, 
JUDAISTYCZNYM, KATOLICKIM RYTUALE "GOTOWANIA 
niemowlęcej DUSZY" ZAMORDOWAŁ CELOWO waszego 
ZBAWICIELA, będzie spokój na zawsze. 

 Wszeteczna Obżydliwość zwana też Abraham/Maryja ze 
swoim plugastwem się NIE wleje do tego świata a judaziści 
PÓJDĄ po "ROZUM do 'tartaku' " i wykorzystają jeszcze 
aktywny OSTATNI PORTAL do swojego świata do swojego  
WYPIERDOLENIA NA ZAWSZE z tego… i innych jakie "niewolą" 
i "pożerają na raty", nawet ze swoimi im wszelakimi 
zaprzedańcami jako pożegnalną przekąską ze zdrajców, 

i jeśli odejdą bez czynienia żadnych głupot na 
pożegnanie, dostaną szansę na "zawieszenie broni" 
pod warunkiem, iż żaden fragment Kosmosu nigdy ale 
to przenigdy nie poskarży się na nich kiedykolwiek 
więcej, jedna skarga i wraca "kondensat" do boju. 
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 Wszeteczna Obżydliwość zwana też Abraham/Maryja ze 
swoim plugastwem się NIE wleje do tego świata a judaziści 
NIE PÓJDĄ po "ROZUM do 'tartaku' " i nadal będą 
HEILOWALI temu swojemu SAHENDRYNOWI i jego "planom 
WYMORDOWANIA GOJÓW/ chrześcijan/ Lachów/…", 

Wtedy najpierw ich statki, a potem ich pałace a 
potem wszelkie MIASTA SODOMY zaczną 
"doświadczać swojego (OPISANEGO w biblii) 
LOSU". A ponieważ WSZĘDZIE (tj. po całym) są 
ABRAHAMICZNO/MARYJNE BLUŹNICE (czy to w 
wersji kościół, czy zbór, czy cerkiew czy meczet 
czy synagoga czy innej) to sobie resztę 
dogrobcie… bo "mieliście ich (plewy) wypędzić 
precz od swoich siedzib (ziarna), by ocaleć" (NT). 

 

W każdym razie i POLITYCY i ich MUNDUROWO-AGENTURALNE 
podnóżki i KLER WSZELAKI  jak i "NAUKOWCY" 

WSZYSCY ONI ROBIĄ WŁAŚNIE DOKUMENTNIE WSZYSTKO, by  
wasz 12 tj.  "OSTATECZNY HOLOKAUST" zwany RESETEM się ZACZĄŁ. 

 

…a potem, by "ŻYWI ZAZDROŚCILI ZMARŁYM"…. 

 

..bo taki wam BESTIALSKI, ŻYDOWSKI TERROR ZAPLANOWALI, pod 
pozorem "ratowania świata przed covid", WDROŻYĆ. Od STYCZNIA… 
Już wyleźli na ulice Polskę podpalać, w PEDOlin mienić.. Kacze syny.. 
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Z informacji innych, ale ważnych: 

 ponieważ to będzie rzeź, kolejna rzeż ludziom rękami 
KLERU SPRZEDAJNEGO maryjkowo-jezuskowego uczyniona, 
proszę zawczasu dzieciom uszykować kartki na co są 
uczulone i jakie lekarstwa brać muszą. Plus jakieś dane 
gdzie je zwrócić jak się uda. To na wszelki wypadek. 

 generalnie ŚWIATYNIE WSZELAKIE to MIEJSCA z definicji 
PLUGAWE… więc jak radzi biblia.. TAM SIĘ NIE UCIEKA… 

 jak usłyszycie DZWONY będzie to znaczyło, iż wasz REBE 
zwany ksiądz WŁAŚNIE ZWOŁUJE DEMONY na UCZTĘ z 
WASZYCH DUSZ. Takie "TU JEST ŻARCIE, PRZYBYWAJCIE". 

 no i MODLIĆ się, ale do BOGA Psalmem 91 na przykład, 
wszelkie RÓŻAŃCE, DEMONIE NASZ jak i AMEN to jak 
paradowanie w obłoku krwi pośród wygłodniałych rekinów. 
(dowolny) Kapłan w waszym gronie to WYROK ŚMIERCI na 
grupę. Jest jak LATARNIA dla demonów. Wszelkie judaisty, 
islamisty, ateisty, wszelaka sodomia tak samo – bo SĄ IM 
ZAPRZEDANI RYTUAŁAMI MAGICZNYMI zwanymi (INICJACJE). 
Ich BRAMAMI przez jakie (opętując) tu "włażą" siać judazizm. 

 do sylwestra wszystko powinno "UCICHNĄĆ", w jedną albo 
drugą stronę. Nostradamus przynajmniej tak pisał. Jak 
będzie ten, SZCZĘŚLIWY wariant… oczywiście, bez RESETU. 

Z RESETEM w sumie "też WSZYSTKO UCICHNIE", ale dłużej 
to potrwa i "BARDZIEJ". A potem będzie NOWY ZASIEW… 
NORMALNYCH Lachów zasiew, białych jak śnieg Lachów, 
kolorowe (z)mieszańce robią WYPAD… jako skażeni 
"demonicznymi" genami… jako maryjne covitwary… 
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CO ZAŚ do LICZB i CYKLI (to dla żyjących beliarowymi pierdołami z YT) 

 

 liczba "2024" – oznacza 2 kwietnia 2020,  

tego dnia wedle symulacji elit, CHINY MIAŁY BYĆ już krajem 
WYMARŁYM a przynajmniej WYMIERAJĄCYM na covid-19, 
co miało dać ZIELONE ŚWIATŁO na WYMORDOWYWANIE 
ludzi "szczepionkami". ALE BYŁ CUD BOŻY i PRZETRWALI 
będąc w kacapskim tyłku "ZADRĄ BOLEŚCI" jaka nie pozwala 
im ruszyć z kolejnym "DRANG nach OST" MORDOWAĆ 
EUROPEJCZYKÓW (tych białych oczywiście, bo ci są celem). 

 cykl wymierania znany jako 676 to w realności  

cykl 76 (lat) (z dokładnością do pełni w Halloween), bo 
wtedy te plugawe żydoidalne stwory mogą "cieleśnie" i 
masowo przełazić do tego świata, by go niszczyć, szerząc 
okrucieństwa czy wywołując wojny a po się NAJEDZENIU 
uciekając z "luszem" zostawiając swoich kapo do "pasienia 
nowych pokoleń" w "OBŁĄKANIU" abrahamiczno-maryjnym 
na potrzebę "żniw kolejnych". czyli "kapłanów" religii 
judejskich, wszelakich, tym katoobłąkania "maryjnego". 

Zaś co 9 takich cykli czyli co 684 lat "PRZYLATUJE" do tego świata 
"ICH ŚWIAT" robić RESET, ŻNIWA, ZBIORY LUSZU (Jupiter 
Ascending) etc. Czyli EPIDEMIĘ DŻUMY. Teraz TRWA 12 próba… 

"OSTATNIA" wedle zapisów z biblii więc… ja bym poczytał… 

"mały druczek z 'Protokołów' "… ten na samym ich końcu… 
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Z innych wiadomości (ta biblijna) 

 

"ISKRA z POLSKI" wyszła około 10 stycznia 2013 roku, bo jakby nie 
wyszła NIE MIELIBYŚCIE SZANSY tego czytać, bo byście "BYLI już PO 
JEDZENIU". Po waszym "ZJEDZENIU" w trakcie chociażby "RUPTURE" w 2016. 

 

…więc PROSZĘ nie KALAĆ tej frazy (i jej "energii") do ROZPĘTYWANIA 
bolszewicko-banderowsko-żydowskiej REWOLUCJI… kFaKczystowskiej. 

 

I wiadomość druga…  

Klimuszko pisał, iż  
bolszewicko-banderowsko-żydowski satanistyczny reżim kFaKczystowski  

 

BĘDZIE OSTATNIM RZĄDEM MAGDALENKOWEGO KORYTA 

po jakim POLACY ODZYSKAJĄ WOLNOŚĆ od kacapskich, szwabskich… 
żydłackich, watykańskich…. wszelakich innych OKUPANCKICH "gadów". 

 

więc ja bym też POLECAŁ NIE ROZPĘDZAĆ SIĘ z "WALKĄ z COVIDEM"  
(i innymi żydowskimi POLAKOBÓJSTWAMI), gdyż albowiem "Mały 
Druk w Protokołach" zachęca do przeczytania, a jak świat DOPEŁNI 
swojego PRZEBIEGUNOWANIA i wróci tu CHRZEŚCIJAŃSTWO, 
pierdolamentów "ja mam KREW na RĘKACH, bo tylko wykonywałem/am 
KACZE 'zalecenia' " których ten odeski lizybut putlera i tak się WYPRZE... 
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nikt na SĄDZIE BOŻYM nie będzie nawet SŁUCHAŁ … 

a będzie on szybciej, niż sobie to ZAPLANOWALIŚCIE guptaski. 

 

Macie zresztą "ISKRĘ z POLSKI" to wykorzystajcie jej "PŁOMIEŃ" do 
powrotu do WŁASNEGO CZŁOWIECZEŃSTWA. 

 

JEDYNEJ TAKIEJ WASZEJ SZANSY 

 

zresztą szansy WYŻEBRANEJ dla was przez "waszego" BOGA  

 

jakiego tak NIENAWIDZICIE, iż co niedziela się z radością na pyskach 
pożywiacie jego RYTUALNIE (bestialsko, po "macowemu", w akcie mszy 
satanistycznej) POĆWIARTOWNYM ŚCIERWEM jak zwykłe zdziczałe psy 
czy małpy. Jak ludożercy czy żydzi a nie jak "homo" i to jeszcze "sapiens", 

 

bo gdyby nie jego prośba już dawno stygłby tu "KONDESAT"… i to w 
każdej GĘSTOŚCI poza NAJWYŻSZĄ. 

 

A tak macie SZANSĘ na NAWRÓCENIE i DALSZE ISTNIENIE… w kole 
reinkarnacji. Polecam się jej ZŁAPAĆ, jak rozbitek dryfujących resztek. 
Jakichkolwiek reszek na bezmiarze oceanu jakich się można jeszcze  
złapać przed utonięciem. Chyba, iż "wybieracie żydów i  'KONDENSAT' "… 
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BONUS dla NAJBARDZIEJ "WYTRWAŁYCH" 

"ISKRA z POLSKI" wyszła około 10 stycznia 2013 roku  + 7 lat 

 

TAK, DOKŁADNIE WTEDY APOKALIPSA się …. 
 

ZAKOŃCZYŁA 
 
 

i nie dawajcie się NABIERAĆ… KRWIOPIJCOM 
na BUJDY i BAJDY o niej 

 

…więc teraz, technicznie to ujmując, miło by było jakby "OBŁĄKANA 
rządzą SŁAWY WIĘKSZEJ niż Bolka" kFaKczystowska Balbina Jarosławowa 

 

…ZWINĘŁA do KOSZAR swoje, "spontaniczne", 

USILNIE PRÓBUJĄCE WYWOŁAĆ RELIGIJNIE  
podbudowaną WOJNĘ DOMOWĄ w Polsce, 

bandy "WOJUJĄCYCH MACIC" jak i bojówki zawsze "NAPRĘŻONYCH w 
POŚLADKACH" "wszechpolińskich sztafet partyjnych" młodzieży judejskiej…  
nim odkwaczy coś co przemieni judeę i nie tylko w kosmiczny pył, do zdrapywania z "karmana". 

 
gdyż JEST już… "PO WSZYSTKIM"… 

 

i po…. 3 RZESZY KFACZOPOLIŃSKIEJ… 
 

i też… po tronie "KFAKA z KRAKOWA"… 
 

"przyobiecanego" mu za WYMORDOWANIE Polski w tym swoich "pracowników", "koalicjantów". 
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POSTSCRIPTUM 

do tych wszelkich małp jakie zamieniły sierść i banany na tkaniny i krzyże. 

 

WŁAŚNIE SWOJĄ "POSTAWĄ" KOMPLETNEGO PARAFIANINA  
POMAGACIE W REALIZACJI OBCYCH PLANÓW  

pt. WYMORDOWAĆ POLAKÓW, PODZIELIĆ POLSKĘ NA CZĘŚCI 

 

KFAKCZYSTOWSKI REŻIM BANDEROWSKI JAK I EPISKOPAT DOKŁADNIE TEGO 
OD WAS OCZEKUJE, POSTAWY ZIDEOLOGIZOWANEGO BAŁWANA JAKI MU 
POMOŻE W ROZPĘTANIU "WOJNY DOMOWEJ". TAKIEGO FAŁSZYWEGO 
MEGIDO JAKIE SOBIE ZAPLANOWALI, BY POTEM OGŁOSIĆ SWOJE PEDALSKIE NWO. 

 

BO ON SZUKA PRETEKSTU DO MAJDANU W POLSCE 

 

I WASZA DEBILNA POSTAWA MU W TYM WYBITNIE POMAGA 

 

TAK WIĘC WŁAŚNIE "BRONIENIEM KOŚCIOŁÓW", MIEJSC ZE WSZECHMIAR 
PLUGAWYCH, MORDUJECIE SWOJE RODZINY, SĄSIADÓW, CAŁĄ POLSKĘ. JAK 
ZAWSZE ZRESZTĄ, BO CO POTRAFIĄ MAŁPY JAK SIĘ NIE ZAŻERAĆ "DLA WIARY" 
BESTIALSKO ZAMORDOWANYM CHRYSTUSEM. PRZECIEŻ JESTEŚCIE ZBYT 
TEMPE NA TO, BY DOSTRZEC W TYM CELOWE OSZUSTWO. ZWIEDZENIE W 
POZBYCIE SIĘ NAJWIĘKSZEGO WROGA SZATANA RĘKAMI JEGO "WYZNAWCÓW". 
DEBILI ZAŻARCIE BRONIĄCYCH DO TEGO JEGO MORDERCÓW.  NAPRAWDĘ 
WSPÓŁCZUJE "WIERNYCH" CHRYSTUSOWI. TAKI DEBILAND FAKTYCZNIE KRZYŻUJE. 
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A poza tym zagulgotany oburzeniem parafianinie, 

SKORO CAŁY ŚWIAT JEST UPADŁY i WSZELKIE  KULTY 

czy to POLITYCZNE czy SPOŁECZNE czy RELIGIJNE 

jeśli OTWARCIE NIE CZCZĄ biblijnej NIERZĄDNICY Maryji 

to są pod jej kontrolą lub działają za jej APROBATĄ 

inaczej byłyby "DEMOKRATYZOWANE" do unicestwienia. 

 

to tak samo jest z waszym PLUGAWYM OBŁĄKANIEM zwanym KATOLICYZM,  
jeśli by NIE BYŁO PLUGAWE to jak Katarzy, Bracia Polscy czy i inni CHRZEŚCIJANIE 

ZOSTALIBYŚCIE WYMORDOWANI jako ZAGROŻENIE dla niej, dla jej ZWIEDZENIA. 

a ponieważ DZIAŁACIE (jako oficjalny kult) jesteście RÓWNIE PRZEKLĘCI, wedle 
zapisów biblii, jak wasi bracia w sodomie, jego żydowscy MORDERCY… 

 

Poza tym NAUCZYCIELA SIĘ CZCI POSTĘPUJĄC WEDLE jego NAUK  

NIE UCZONO WAS W DOMU TEGO?   Z DRZEW JESTEŚCIE ? 

Czemu w szkole swoim dzieciom nie każecie ODGRYZAĆ NAUCZYCIELOM tego i 
owego dla "ZBAWIENIA ZDANIEM" do kolejnej klasy ? Przecież powinny, nie? 

 

A teraz bogatsi o tę wiedzę, możecie lecieć bronić RZEŹNI kupczących 
ŚCIERWEM z Chrystusa… Kupczących jego FLAKAMI pod nazwą Eucharystia… 
to znaczy tfu… "bronić kościołów" w ramach wojen plugawego z obżydliwym  o 
ochronę satanistycznego, tj. punktów DYSTRYBUCJI MACY z Chrystusa… 

Albo zapytajcie swego rebe co oznacza IHS w Starym Testamencie (i nie jest to "jezus"), a SAMI będziecie je PALIĆ a 
ich WIESZAĆ po gałęziach... za WIELOWIEKOWE KŁAMSTWO… za MAMIENIE czymś czego NIE MA… Jak macie ODWAGĘ. ofc 



SEGMENT 2 - APOKALIPSA 

- 14 - 

 

Polacy, chrońcie życie swoje i swoich bliskich,  

nie dawajcie się prowokatorom od wiecznie żywych "chamów z hołotą", 
sierot po PZPR, wyprowadzać na ulicę pod uszykowane prowokacje, oni 
chcą wam urządzić kolejny Grudzień 70, swojską wersję Majdanu 

 

KOLEJNĄ NARODOWĄ RZEŹ jaką już dojudaszowali z Episkopatem 

 

ŚWIAT ZBANKRUTOWAŁ i ELITY pod pozorem "GRUBEJ KRESKI" NWO 
wymyśliły sobie "OGRABIENIE WSZYSTKICH ZE WSZYSTKIEGO"  
I WDROŻENIE OGÓLNOŚWIATOWEGO TERRORU BOLSZEWICKO-
KOMUNISTYCZNEGO, tzw. 4 RZESZY SEMICKIEJ/ RABINICZNEJ 

 

ale żeby to zrobić POTRZEBUJĄ "ISKRY" REWOLUCJI…  

potrzebują WASZYCH TRUPÓW, waszej krwi ściekającej rynsztokami jako 
ZAPŁATY dla DEMONÓW, zapłaty dla ich bogów za ich magię jaką świat 
niewolą. Potrzebują flaków z waszych dzieci, by zbić fortuny na transplantologii. 

 

NIE DAJCIE IM JEJ, STÓJCIE z BOKU, NIECH SIĘ KFAKCZYSTOWSCY 
PROWOKATORZY MORDUJĄ MIĘDZY SOBĄ, to ICH WOJNA o KORYTO. 

Wy się za to martwcie CELOWYM CICHYM LUDOBÓJSTWEM, jakim rząd 
kfakczystowski pod pozorem "walki z covid" WYMORDOWYWUJE NARÓD 
a jakie zamierza zintensyfikować od stycznia pod pozorem "szczepionek". 
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Miejcie w pamięci także możliwe AKTY TERRORU zwłaszcza przy okazji 

MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI 

 

Herr Kfak już PRÓBOWAŁ WYSADZAĆ WARSZAWIAKÓW BOMBAMI 

wtedy kiedy był prezydentem Wa-wy i próbował swojego zimnego nielota 
PROMOWAĆ nimi (po trupach) na "TWARDEGO" KANCLERZA Polin 

 

i pewnie wtedy, gdyby nie ZDECYDOWANY ODPÓR Prasy, to i Polska 
miałaby już swoje 9/11 w postaci BOMB obłąkanej, brakiem wspólnych 
zabaw kaczuszką brata, bolszewickiej, przypełzej tu z Odessy w nagrodę za 
mordy na dzieciach z AK jak i ich matkach, siostrach, żonach, sieroty… 

 

Pamiętajcie też, iż podobnie jak w 3 Rzeszy Sanacyjnej tak i w 3 KfakCze na 
ulice miast już wyległy zatroskane "stanem państwa" partyjne bojówki 
młodzieży judejskiej siać terror i nienawiść do Polaków.  

 

organizować  Polakom chcącym żyć w Polsce a nie w kolejnej JudeoPedałowni 
budowanej cyklicznie na jej ziemiach od czasów rozbiorów  

 

"NOC KRWAWYCH KACZUSZEK" 

 



SEGMENT 2 - APOKALIPSA 

- 16 - 

 

Pamiętajcie też, iż już i obecnie jesteście OFIARAMI 
CELOWEGO RZĄDOWEGO TERRORYZMU  

 

jaki ROZPYLA nad waszymi głowami BOJOWE GAZY PARALITYCZNO-
DRGAWKOWE, by SYMULOWAĆ nimi (zagrożenie) PANDEMIĘ COVID 

 

i by, OPRÓCZ TERRORYZMU CHEMICZNEGO, móc uprawiać też MEDYCZNY, 
czy SPOŁECZNO-GOSPODARCZY… mordując ilu się da Polaków… 

 

dążąc tak do LIKWIDACJI POLSKI wraz z jej MIESZKAŃCAMI w kolejnej 
WOJNIE, w KOLEJNEJ USTAWCE ELIT z raSSiji, uSSa, Kingdom of Judesss (GB) 

 

Do dokonania której jego LORD Sith czyli Saruman Putler od lat co chwila 
zgłasza GOTOWOŚĆ: "ŻE TRZEBA WRESZCIE OSTATECZNIE 
WYMORDOWAĆ POLAKÓW, by się CHRZEŚCIJAŃSTWO NIE ODRODZIŁO 
na Planecie, a dla ich, "wilków w skórach baranka" nastała ostateczna neSSara" 

czekając na sygnał do nocnego ROZPYLANIA dronami SARINU nad 
domami Polaków w ramach PODOBNEGO LUDOBÓJSTWA jak 
ODPRAWIONE poprzez żydostwo w czasie ich tzw. "UCIECZKI" z Egiptu 

Tak więc CHROŃCIE SIEBIE, CHROŃCIE ŻYCIE…  KFAKCZYZM KAPUT…. 

…Klimuszko się nie mylił. 
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POZA TYM, ŻEBY "ŚWIĘTOWAĆ NIEPODLEGŁOŚĆ"  
TO WCZEŚNIEJ TRZEBA JĄ MIEĆ 

 

 

a Polska jest pod OKUPACJĄ bolszewicko-anglosyjonistycznego Układu 
Jałtańskiego pod magdalenkowym powiernictwem "hołoty z chamami" 

 

więc WSZELKIE marsze "niepodległości" są zakamuflowanym WODZENIEM, 
przez cadyka, STADA BYDŁA OFIARNEGO do NAMIOTU Jahwe (stadionu 
narodowego (judejskiego)) na swoją OFIARNĄ, KOSZERNĄ RZEŹ…  

 

na swoją RZEŹ "WĘGIELNĄ" przerobienia Polski w Polin 

 

Tak więc WSTRZYMAJCIE się ze "ŚWIĘTOWANIEM" ILUZJI i poczekajcie do 
SYLWESTRA, bo może już ten będzie hucznie obchodzonym DNIEM 
WOLNOŚCI PLANETY od wszelakiego żydostwa jak i kapłanów Judejskiej 
Ohydy zwanej też Abraham/Maryja. 

 

LEPIEJ DOŻYĆ do FINAŁU niż się na FINISZU dać ZAMORDOWAĆ 

w jakimś KFAKCZYSTOWSKIM ZAMACHU niedopełnionego Nerona 

a trasa marszu to idealne miejsce na HEKATOMBĘ z was. Tak kiedyś w wywiadzie stwierdził policjant 
ochraniający marsz, a kfakczyzm, na gwałt, potrzebuje swojego 9/11 by się utrzymać u koryta. Po trupach. 
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Proszę mieć także na uwadze, iż tzw. "Stadion Narodowy" czyli w/w Namiot 
Jahwe, do jakiego prowadzają cadykowie judejscy gojskie bydło w ramach 
"niepodległych marszów", jest w istocie BUDOWLĄ o charakterze 
SATANISTYCZNYM przeznaczonym do roli ŚWIĄTYNI JUDEJSKIEJ 

i, że tworzony tam właśnie "Szpital Narodowy" to zakamuflowany OŁTARZ na 
jakim będzie fizycznie i symbolicznie MORDOWANA Polska i Polski Naród, gdyż… 

pacjenci jacy mają tam trafiać pod pozorem covidu będą w nim celowo 
MORDOWANI respiratorami (będą "rozrywane ich płuca" pod pozorem ich 
"ratowania"), by PRZERABIAĆ ich tak w DAWCÓW ORGANÓW, by przerabiać w 
"chrześcijan składanych jahwe/jezusowi w ofierze", potrzebnych do w/w rytuału…  

rytuału BESTIALSKIEGO, KOSZERNEGO, KABALISTYCZNEGO, ŻYDOWSKIEGO 
MORDOWANIA POLSKI poprzez WYRWANIE JEJ SERCA , wyrwanie SERCA NARODU 

poprzez celowe uśmiercanie pacjentów "zdiagnozowanych" FAŁSZYWYMI testami 
jako "zakażonych" covid i później (po)OKRADANYCH z NARZĄDÓW jako 
PERFEKCYJNYCH ich DAWCÓW (w zastępstwie tych "ze śmiercią pnia mózgu") 

dlatego rządowe "zalecenia medyczne" odnośnie tej JUDEJSKIEJ RZEŹNI OFIARNEJ 
dla niepoznaki zwanej "szpital" każą do niej przyjmować TYLKO OSOBY ZDROWE, 
MŁODE, CELOWO "ZDIAGNOZOWANE" jako COVIDOWE, by dało się na nich 
ZARABIAĆ, na ich FLAKACH, po 2 miliony USD za Polaka. 

Proszę także pamiętać, iż już parę lat temu MFW kazał Ukrainie SPŁACAĆ POŻYCZKI 
w SERCACH, NERKACH, WĄTROBACH i innych NARZĄDACH, co ta czyniła wysyłając 
celowo swoich żołnierzy w dogadane z kacapami PUŁAPKI (kotły) a potem "rannych" w 
szpitalach PRZERABIANO w "ODPADKI MEDYCZNE" wykrawając z nich co się dało. 

W kfakczolin ten los MA BYĆ UDZIAŁEM małolatów z WOTU, czyli współczesnego 
AK, jakiemu szykowane jest Powstanie Warszawskie o nazwie Przesmyk Suwalski, 
by ich też POPRZERABIAĆ w spłaty RAT za pożyczki na reżimowe "TARCZE+", jak ich 
ukraińskich rówieśników. "Powstanie" dogadane z kacapami i uSSa co do liczby ofiar i 
późniejszego PODZIAŁU KRAJU w STREFY OKUPACYJNE/ ROZBIOROWE/ G.Gubernie. 


