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GGejSxi list otwartxi skierowanxi jest do wxibuZonxih braci
i sióstr przebxiwa}cxih na tereGe okupowanej lehI, zwanej polską, oraz do naSxih słowiaXnskih rodaków żxi}cxih na obCxiXzGe
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sława bracia i siostrxi
1

zarxiCałxi triumFalne trąbxi, zawxiło rozZierane Sponami
piorunów Gebo, kiedxi upadł GewolGCxi sxistem zxisku i wxizxisku, gdxi runęła zbudowana na mogiłah istot luZkih cxiwilizacQ Xsmierci, gdxi od strzał GebiaXnskih posłaXnców padł
rząd rządów i kiedxi złakGone zemstxi społeCeXnstwo wxirwało tru}ce drzewo z korzeGami i wrzuciło je w błękitne
płomieGe sprawiedliwoXsci.
2

rozbłxisła ziemia, rozwarła swe gorące trzewia i uwolGwSxi
uwięzione w ziemskim piekle duSe, wxidała nowe cudne drzewo,
uFormowane z miłoXsci, ukwiecone odwieCną prawdą, obsxipane
owocem rozumu i wieZxi.
3

rozkwitła cxiwilizacQ miłoXsci i sxistem opartxi na zasobah,
zroZiło się społeCeXnstwo współpracu}cxih ze sobą luZi,
sie}cxih dobro, rozwiQ}cxih się duhowo oraz wolnxih i prawxih,
uCciwxih i sprawiedliwxih, długowieCnxih i GeXsmiertelnxih.
4

luZie, uwolGwSxi się od korporacxijnxih maFI, wolG od bogaCxi,
lihwiarzxi, politxików i sxistemu zGewoleGa, wolG od luZkih bestI i demonów w CłeCxih skórah, od zwxirodGalców, pedoFilI,
zbrodGarzxi i eugeGCnxih mesQSów, żxi} [ęXsliwie poXsród dobrotliwej naturxi, ukołxisaG Falami energetxiCnxih przxipłxiwów i odpłxiwów, upojeG spokojem i miłoXscią.
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5

raj na ziemi. raj na planecie ongiXs zdewastowanej przez żąZe
właZxi i pieGąZa, rozkwitł pełGą błogosławieXnstwa i HarmonI, gZie słowa zamieGa} się w Cxinxi, mxiXsli tworzą Xswietlaną rzeCxiwistoXsXc, a prawda zawSe jest prawdą, podCas
gdxi kłamstwo jest CximXs Geznanxim i abstrakcxijnxim.
6

król ariów spogląda z gwiezdnego tronu na Zieci swoje. na wxizwolone ludxi spod Qrzma wężowego plemieGa, które zdeptane
jego boskimi stopami dogorxiwa w CeluXsci piekła, wXsród mąk
piekielnxih, poXsród sCerGałxih ruin trzeciej XswiątxiG jerozolimxi.
7

o bracia ukohaG i siostrxi ukohane, Qkże radosnxi widok przepełGa
me serce, Qk cieSxi się duSa widokiem hoZącxih po ziemi aGołów
w srebrzxistxih łuskah i GebiaXnskih braci obsiewa}cxih pola
promieGstximi ZieXcmi Xswiatła. teraz, gdxi moje oCxi wiZą,
gdxi uSxi słxiSą, a pozostałe zmxisłxi Cu}, otwieram serce,
z którego bi} Xswietliste wstęgi, łąCą się z promieGami
istot żxiwxih i tworzą sieXc energetxiCnej komuGkacji duhowej.
8

o bracia i siostrxi, umiłowaG, Qkże jestem [ęXsliwxi, wiZąc
pokój na Xswiecie. i te Zieci bezpieCne, rozeXsmiane, beztroskie
i kohane, tulone przez matkę ziemię do swojego łona, karmione
nektarem GeXsmiertelnoXsci i doładowxiwane energetxiCnxim
hlebem żxicia.
9

stoE na górze zwxicięstwa, gZie król ariów rozpłatał głowę
GerządGcxi, gZie zdeptał plugawe potomstwo kaina, skąd
zrzucił Ccicieli b / la i aStarte w othłaXn Gebxitu, i skąd
widok rozciąga się na całą ziemię.
10

ziemię w pełG wolną, rozkwitłą miłoXscią, pogrążoną w boskim ukojeGu, woGe}cą miliardami kosmiCnxih aromatów, napro-
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mieGowaną złotximi promxikami słoXnca i skąpaną w ciepłxih
ramionah wiatru. gZie zwierzęta mówią luZkim głosem, gZie
drzewa nucą triumFalną pieXsXn za pieXsGą, gZie luZie zasiewa} dobro i zbiera} miłoXsXc, po której to ziemi stąpa}
bosximi stopami aGołowie.
11

o bracia i siostrxi sławiaGe ! Cxi może bxiXc piękGejSxi widok od
[ęXsliwxih istot luZkih, wznoSącxih się duhowo pod sklepieGe
Geba, pi}cxih ze Xzródła mądroXsci, obala}cxih reStki starożxitnxih mitów i grzebiącxih w Gepamięci plugawe Casxi węża ?
12

oto waSe ZieZictwo. oto waSa droga do wxizwoleGa się z matriksu. oto Xscieżka prawdxi, którą powinGXscie kroCxiXc, z której Ge wolno wam shoZiXc i którą winGXscie pielęgnowaXc po wSe
Casxi, abxi przxiSłe pokoleGa Ge cierpiałxi więcej.
13

idXzcie więc i CxiXncie dobro, albowiem z miłoXsci powstaliXscie i w miłoXsci zahowaXc powinGXscie żxicie wieCne.

pozdrawiam z okupowanej ziemi lehickiej.
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