Posiadanie skutecznej broni – zabezpieczenie fizyczne
Posiadanie broni, jako element zabezpieczenia, czy przygotowania się w Czasach Ostatecznych przejawia się jako
dowód rozsądku i doza przewidywalności, a także realizacja ewangelicznego nakazu Pana Jezusa, danego podczas
Ostatniej Wieczerzy (Łk 22,35-38). Nakaz ten bywa zupełnie pomijany, stąd wiele osób może nie mieć pojęcia o jego
istnieniu! Załączone poniżej Orędzia przypominają o wymogu rozsądku i w tym zakresie.
Ważnym elementem tego jest fakt, że ma to być broń prawdziwa – mogąca uczynić realną krzywdę! Spośród
ogólnodostępnej bez żadnych zezwoleń broni, mogą być to jak najbardziej rewolwery czarnoprochowe (zwłaszcza
dosyć nowoczesny Remington 1858). Jeśli chodzi o maczety, to spośród typów tanich, masywnych, a sprawdzających
się dosyć dobrze, znajdziemy model JKR 124.
Orędzia o broni zostały później zatwierdzone przez Matkę Bożą w Przekazie do mistyczki Marii Michaliny od
Apokalipsy, gdzie powiedziano, aby zabezpieczenia podane przez Pana Jezusa w tych przekazach wykonać. Mamy do
czynienia z bardzo ważnym materiałem.
6 VI 2018 cz 2 - Każdy dobry Polak i patriota winien mieć w domu broń
https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2018/06/6-vi-2018-cz-2.html

- Taką replikę broni dziecko możesz mieć, prawdziwą szablę polską, dobrze naostrzoną.
- Ale czy to Panie dobre, ja, Twój sługa? A jak taką bronią zadałbym ranę komuś, może śmierć?
- Taka broń w dzisiejszych czasach będzie służyła jedynie do obrony i nie będziesz jej przecież wynosił z domu,
chyba żebyś się ćwiczył we władaniu szablą. To możesz czynić i zrobi to dobrze twoim mięśniom i twemu
refleksowi, także twemu samopoczuciu.
- Taka szabla jest jednak droga (replika). To dwa tysiące złotych lub więcej.
- Jednakże miej ją. Wszelako moi apostołowie nosili broń, którą mogli siebie i mnie obronić.
- Czyżbym musiał takiej użyć?
- :)
Każdy dobry Polak i patriota winien mieć w domu broń. Nie wykraczajcie przeciw prawu i miejcie tylko tę,
która jest dozwolona. Każdy ma prawo dbać o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny.
Jeśli nie macie broni a odmawiają wam prawa do jej posiadania oznacza to, że jesteście niewolnikami. W ten
sposób Amerykanie są w mniejszym stopniu niewolnikami niż Polacy.
- Panie Jezu jesteś niepojęty.
- Tak dziecko, lecz zawsze sprawiedliwy, a jako Człowiek zawsze byłem i jestem rozsądny.
- Czy Panie to nie spowoduje większej masakry, gdy taką broń miałoby wielu ludzi w domach albo choćby
tylko świadomi i aktywni patrioci?
- Nie dziecko, jest tylko do obrony, jak to nazwaliście, miru domowego. Nikt z taką bronią nie może dziś czynić
nic innego.
Jeśli będą was mordować i wchodzić do domów to tym możecie dać odpór, odstraszyć wroga. Nie mam tu na
myśli regularnych oddziałów moje dzieci, do tego wyposażonych w najnowocześniejszą broń. Tym nie dacie
odporu. Lecz jak wiecie światu grożą rewolucje i inne podobne krwawe dzieło diabła. To wam pomoże.
Powinniście też taką broń święcić, abyście zawsze pamiętali czemu ma służyć i poza ćwiczeniami użyć jej tylko
w razie absolutnej konieczności, <nieczytelnie zapisane słowo> w razie obrony swoich najbliższych. Jeśli nie
znajdziecie księdza, który zechce to zrobić poświęćcie sami, najlepiej wodą egzorcyzmowaną.
- Zawsze, Panie Jezu, zaskakiwałeś swoich współczesnych, także postołów i uczniów i także nas zaskakujesz.
- Tak, lecz czynię wszystko dobrze.
- Chwała Tobie Panie Jezu Chryste. Chwała Nasz Królu.
- Odmówcie sobie nawet innych rzeczy a kupcie tę broń. Jak niektórzy może wiedzą jesteście najbardziej
rozbrojonym narodem w Europie. Niech tak nie będzie.
Nie włączajcie się też z tą bronią w żadne akcje (w przyszłości), obojętnie kto by was namawiał.

Rzecz dotyczy tylko obrony was i najbliższych w waszych domach i mieszkaniach.
Bądźcie gotowi na to wydać nawet kilkanaście tysięcy złotych, a jest to kwota za którą można zakupić
wystarczającą ilość tego typu broni (czyli tej dozwolonej przez obecne prawo, bez zezwolenia).
- A ja tylko szablę, Panie :)?
- Tak, dziecko, ty tylko szablę.
- Chwała Tobie Chryste!
- :)!
Środa 13 XI 2019
https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/11/30-31-x-2-xi-10-13-xi.html

- To prawda. Moje dziecko, taka jest twoja natura (jak każdego człowieka) i wolałbyś niż te wszystkie rzeczy,
które mają się dziać swój miecz unurzać we krwi wrogów Polski.
- Panie Jezu, ale teraz nie ma mieczy, no są w jakimś sensie, ale jest inna broń.
- A jednak. I broń biała będzie użyta i ludzie nią mordowani. Na Polaków wystarczy broń biała, bo nie mają
czym się bronić.
Wy, którzyście nie kupili do tej pory broni, a macie rodziny, kupcie chociaż broń białą jak maczety. Aby choć w
ten sposób mieć przewagę nad kimś kto ma nóż, i móc obronić kobietę, dziecko, a nie poddać swej szyi zbyt
łatwo pod czyjś nóż jak wieprz na zabicie. Bądźcie mężczyznami.
Środa, 4 grudnia 2019
https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/12/2-3-4-xii-2019-ukraincy-przeleja-krew.html

- Ty Panie Jezu też dałeś czytelnikom (i nie tylko) możliwość ochrony. Przypominasz i zachęcasz do skutecznej
broni dozwolonej prawem, którą można obronić się w domu, czy w mieszkaniu przed grupami, które nie są
zorganizowanymi i wyszkolonymi oddziałami, a teraz mówiłeś, Panie, by mężczyźni zadbali choć o maczety,
aby mieć przewagę nad tymi, którzy mają nóż.
- I aby nie dać głowy pod nóż jak wieprze, tak powiedziałem.
- Tak Panie Jezu.
- Bądźcie mężczyznami też powiedziałem.
Człowiek ma prawo liczyć na pomoc Boską, ale czyż żołnierze i ochotnicy Bitwy Warszawskiej liczyli tylko na
Boską pomoc? Trzeba jej pomagać tak jak to czynili obrońcy Jasnej Góry.
Polecajcie się też obrońcom Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego. Nie tylko święci pomagają.
Gromadźcie wodę w butelkach, żywność, która się nie psuje, bandaże, lekarstwa, także zioła ze sklepów
zielarskich, spirytus lub róbcie sami bimber.
W domach zadbajcie o drugie wyjście (niech będzie zamaskowane).
Sadźcie rośliny w których można się skryć na polu i w ogrodzie.
(Broń należy święcić o tym mówiłem).
Nie wpuszczajcie nikogo kto chce wam zrobić krzywdę za drzwi swego domu lub mieszkania. Lepiej zginąć czy
być okaleczonym w walce, niż patrzeć potem jak mordują twych bliskich.
NATO wam nie pomoże. To organizacja coraz bardziej satanistyczna oraz pilnująca mamony.
Nie pozwalajcie Amerykanom na bezkarne wyciąganie rąk po polskie bogactwa naturalne.
Jeśli Żydzi w Polsce chcą się okazać lojalni wobec Polski niech każdy odda na polskie potrzeby połowę swego
majątku. Dotyczy to także Żyda, który występuje ostatnio w popularnym kanale internetowym zwanym
telewizją <Remigiusz Dziemianowicz C.P>.
AMEN.

Na koniec załączony został fragment Ostatniej Wieczerzy według wizji mistyczki Marii Valtorty (Poemat BogaCzłowieka, księga VI, rozdział 19.) Dobrze jest zwrócić uwagę na fakt, któremu z Apostołów przeszkadzało posiadanie i
demonstracja broni w Wieczerniku.
[por. Łk 22, 35-38]
Zawsze mówiłem wam, nawet kiedy szliśmy do miejsc odległych, atakowanych przez zbójców: “Nie bójcie się.
Nic nam się złego nie przydarzy, bo aniołowie Pańscy są z nami. O nic się nie troszczcie”. Przypominacie sobie,
jak wam mówiłem: “Nie troszczcie się o to, co macie jeść, i o odzienie, bo Ojciec wie, czego potrzebujemy”?
Powiedziałem wam także: “Człowiek znaczy o wiele więcej niż wróbel i kwiat, który dzisiaj jest [żyjącą] rośliną
a jutro sianem. A jednak Ojciec troszczy się także o kwiat i o ptaszka. Czyż możecie wątpić w to, że troszczy się
także o was?” Powiedziałem wam jeszcze: “Dajcie każdemu, kto was prosi, a temu, kto was obraża,
nadstawcie drugi policzek”. Mówiłem wam: “Nie miejcie trzosa ani laski”. Uczyłem miłości i zaufania. Ale
teraz... teraz to już nie ten czas... Otóż pytam was: “Czy wam kiedykolwiek brakowało czego do tej pory? Czy
byliście kiedykolwiek obrażani”?»
«Niczego, Nauczycielu, i tylko Ciebie obrażano.»
«Widzicie więc, że Moje słowo było prawdą. Ale teraz Pan odwołał wszystkich Swoich aniołów do Siebie. To
godzina demona. Złocistymi skrzydłami aniołowie Pańscy zakrywają sobie oczy, okrywają się i ubolewają, że
ich skrzydła nie mają barwy smutku, bo jest godzina żałoby, żałoby straszliwej, świętokradzkiej... Nie ma
aniołów na Ziemi tego wieczora. Są przed tronem Boga, aby śpiewem zagłuszyć bluźnierstwa bogobójczego
świata i płacz Niewinnego. I jesteśmy sami... Ja i wy – sami. I demony są panami tej godziny. Dlatego obecnie
przyjmiemy wygląd i wymiary biednych ludzi, którzy nie ufają i nie kochają. Teraz ten, kto ma trzos, niech
weźmie i torbę. Kto nie ma miecza, niech sprzeda płaszcz i niech go sobie kupi. I to bowiem jest powiedziane
o Mnie w Piśmie i musi się spełnić: “Został zaliczony do złoczyńców”. Zaprawdę wszystko, co Mnie dotyczy, ma
swoje wypełnienie.»
Szymon wstał i podszedł do skrzyni-ławy, w której złożył swój bogaty płaszcz. Tego wieczoru wszyscy są w
najlepszych szatach i dlatego mają przy bogatych pasach damasceńskie sztylety, jednak bardzo krótkie,
[przypominające] bardziej noże niż sztylety. Bierze dwa miecze, dwa prawdziwe miecze, długie, lekko
zakrzywione, i przynosi je Jezusowi. Mówi:
«Ja i Piotr jesteśmy uzbrojeni tego wieczoru. To mamy. Inni mają tylko krótkie sztylety.»
Jezus bierze miecze, patrzy na nie, wydobywa jeden z pochwy, bada jego ostrze na paznokciu. Dziwny to
widok i dziwne wrażenie sprawia patrzenie na Jezusa z okrutnym narzędziem w rękach.
«Kto wam je dał?» – pyta Iskariota, kiedy Jezus w milczeniu je ogląda. Wydaje się, jakby Judasz [siedział] na
rozżarzonych węglach...
«Kto? Przypominam ci, że mój ojciec był ze znamienitego rodu i potężny.»
«Ale Piotr...»
«Co? Odkąd to muszę rozliczać się z darów, które chcę dawać moim przyjaciołom?»
Jezus podnosi głowę, schowawszy z powrotem do pochwy broń. Oddaje miecze Zelocie.
«Dobrze, wystarczą. Dobrze zrobiłeś, że je wziąłeś.

