Wątki ukraińskie w przekazach Cypriana Polaka
24 października 2016
- Ale to Amerykanie rozpoczęli Majdan i żydzi, chazarzy chcą rozbicia Ukrainy, aby utworzyć jedno państwo?
- Rosjanie i w Ameryce mają swoich agentów, na pewno w większym stopniu niż Amerykanie w Rosji. Ukraina i Europa Środkowa to
rosyjska strefa wpływów i Rosjanie nie pozwoliliby, aby Amerykanie bez ich woli mogli tworzyć ten Majdan czy Ukraińcy za
amerykańskie pieniądze. Pozwolili na to, bo to robili ich agenci amerykańskimi rękoma, aby w ten sposób zająć Krym i opanować
Wschodnią Ukrainę. To działanie jest przeciw Polsce, bo pozbawiona wschodnich ziem Ukraina domaga się coraz bardziej wschodniej
Polski. Tak, mają tu swój udział także Żydzi, jednak destabilizacja Polski najpierw przez Smoleńsk, co się nie udało, a tylko częściowo,
a teraz przez napływ niechętnych Polsce Ukraińców jest na rękę Rosji.
- A żydzi nie pchają nas w wojnę z Rosją?
- Oni często są agenturą rosyjską. Będąc przeciw niej podgrzewają atmosferę na rozkaz swoich zwierzchników. Rosja nie
potrzebowała kraść polskich fabryk. Jej plany były bardziej dalekosiężne.

https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/04/5-11-iv-2017-gdyby-nie-wybrani-to-bym.html
11 kwietnia 2019
- Kiedyś podawałeś ludziom taki przykład, czy by woleli dwukrotnie większe dochody miesięczne, czy może więcej, takie które by
starczały na godne życie, rozwój i na to może nawet by pracował tylko mężczyzna, ale bez elektryczności, z lampą naftową,
oczywiście tak żyliby wszyscy i zachodnie narody. Nie znalazłeś potakujących temu. A to świadczy, że z ludźmi w ich myśleniu i ocenie
sytuacji jest coś nie tak.
- Dziękuję Panie Jezu.
No i Panie Jezu wariata grają ze mnie i zmuszają do działania. Dwa razy prosiłem o podgrzanie. Raz zrobiono potem znowu zimno.
Po mojej interwencji <nieczytelne słowo C.P> i znowu zimno i <nieczyt. słowo C.P.> klimatyzacja.
- Oddaj mi to dziecko. Nie rozmawiaj już więcej na ten temat. Jesteś poszkodowany i postępowanie to, jeśli celowe jest bardzo
naganne.
- Oddaję ci to Panie. Może nie przeszkadza dziewięćdziesięciu procentom ludzi w pociągu, że nie jest ogrzewany, bo dmucha
klimatyzacja i jest fajnie i nowocześnie.
- Tak właśnie jest dziecko. Brak rozsądku. Chciałeś powiedzieć, że nie przeszkadzają im te miliony już Ukraińców w Polsce, choć
przecież państwo polskie dokłada do tego, a i tym dziewięćdziesięciu procentom ludzi, którym by to nie przeszkadzało i nawet nie
chcą powiedzieć nic nie kosztujące: Nie akceptuję tego, nie zgadzam się, to przecież odczują, jeśli nie oni, to krewni, ktoś bliski, bo
Ukraińcy obniżają podwyżkę płac a większe płace to więcej wolnego pieniądza w obrocie wewnątrzkrajowym. Gdy już wydawało się,
że wzrost płac jest nieuchronny „przyszli Ukraińcy”.
Wszystko jest sposobem na was moje dzieci. Gdyby nie wybrani to bym was zostawił, abyście doznali tego czego w swojej rosnącej
głupocie chcecie.

https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/07/18-vii-2019-teraz-jestescie-bierni.html
18 lipca 2019
- Moje drogie dziecko. Widzę, jak cierpisz w tej sprawie. W sprawie prześladowania polskiego chłopca i jego rodziny a nie
ukraińskiego chłopca i jego rodziny jakby to było po ludzku. Oczywiście nie należy nikogo prześladować, ale żaden Ukrainiec
popierający Banderę nie powinien znaleźć się w Polsce. Nawet na pobyt turystyczny.
Polska nie ma obowiązku godzić się na wjazdy bez wizy, bez względu na to jakie są paszporty. To Polska ma decydować jak będzie się
rządzić u siebie. Czy jest kara śmierci, czy nie.
Czy są cła, czy nie, czy państwo buduje zakłady pracy, czy daje pracę przy robotach publicznych czy nie, jakie podatki są i czy
cudzoziemiec podczas pobytu w Polsce płaci za wszystko tak samo jak Polak czy więcej.
To wszystko winno być w gestii Polaków. Ale sami wybraliście.
Teraz jesteście bierni wobec napływu Ukraińców w Polsce. Jesteście coraz głupsi zamiast coraz mądrzejsi. A przecież Jan Paweł II
mówił do was, że musicie mądrzy i mocni. Żadnej z tych cech nie macie i nawet one maleją. Nie potraficie współpracować.
Nie przyświeca wam nadrzędny cel.

Nigdy naród wybrany nie był karany, gdy słuchał Boga i wiernie trwał na straży Jego praw. Nigdy. To samo dotyczy i was, bo jesteście
drugim narodem (wybranym) naznaczonym.
Jednak tylko tamten naród niósł prawdziwą wiarę. U was zachowała się w stopniu najdoskonalszym, ale nie tylko u was jest katolicka
wiara. Zatem jeśli by naród polski został unicestwiony z powierzchni ziemi a kraj stał się wypaloną pustynią to wiara nie zginie.
To wynik Mego Miłosierdzia względem was, że was wybrałem. I to już was Lechitów jeszcze przed Moim Narodzeniem.
Macie zaszczytną misję nieść wiarę do innych narodów i wspomagać swych braci, swych braci, którzy kochają Boga.
Wpuszczanie w swe granice bezbożnych, choćby Słowian nie przymnoży ich wiary. Czyż widzicie Ukraińców, którzy wychodziliby z
kościołów, rozpoznając ich po mowie? Czy spotykacie takich, którzy szukaliby Mnie i jeśli nawet nie na mszy to szukali Mnie w
pustym kościele? Nie, nie znajdujecie takich. Nie wy tylko jesteście winni. Na polu wiary pierwsi winni być pasterze i pouczać lud we
wszystkich potrzebnych sprawach, potem kapłani.
Macie tu raczej do czynienia ze zdradą narodową ze strony biskupów, tych biskupów, którzy zachęcają do przyjmowania przybyszy
„uchodźców” jak mówią, mimo że już kilka milionów Ukraińców znajduje się w Polsce. A Polacy przecież nie znają dokładnej ich
liczby, która cały czas się zwiększa. 5, 10, 15. Zniesiecie?
Oj dzieci, dzieci. Bóg oczekuje od swoich dzieci używania rozumu. Nie jesteście psami, ale dziećmi Bożymi. Zresztą zwierzęta mają
instynkt i strzegą swego terytorium. I zwierzęta dopuszczają w pewnych granicach inne gatunki, które mają takie potrzeby jak one,
ale tylko w pewnych.
Ale cóż, jest to los, który sami wybieracie. Nie ma waszej inteligencji w tej sprawie. Nie ma waszych środowisk opiniotwórczych.
Nie sprowadzacie rodaków ze Wschodu a sprowadzacie obcych.
Zacytujesz tu Moje Słowa z 24.X.2016:
„Rosjanie i w Ameryce mają swoich agentów, na pewno w większym stopniu niż Amerykanie w Rosji. Ukraina i Europa
Środkowa to rosyjska strefa wpływów i Rosjanie nie pozwoliliby, aby Amerykanie bez ich woli mogli tworzyć ten Majdan, czy
Ukraińcy za amerykańskie pieniądze. Pozwolili na to, bo to robili ich agenci amerykańskimi rękoma, aby w ten sposób zająć
Krym i opanować Wschodnią Ukrainę. To działanie jest przeciw Polsce, bo pozbawiona wschodnich ziem Ukraina domaga
się coraz bardziej wschodniej Polski. Tak, mają tu swój udział także Żydzi, jednak destabilizacja Polski najpierw przez
Smoleńsk, co się nie udało, a tylko częściowo, a teraz przez napływ niechętnych Polsce Ukraińców jest na rękę Rosji.”
Powiedziałem ze Wschodu, gdyż Polacy z terenów II Rzeczpospolitej winni mieszkać u siebie (o ile chcą), lecz winni mieć pomoc od
państwa polskiego, takie właśnie 500 plus na każdego Polaka, z udokumentowanym pochodzeniem, nie piąta woda po kisielu jakby
się chcieli dla korzyści podszyć Ukraińcy z małą domieszką krwi lechickiej.
To tyle moje dziecko.
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.

https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/08/9-viii-2019-czyz-mozna-mowic-o-narodzie.html
9 sierpnia 2019
- I cóż, Panie, czynić z tą sprawą, z naszą historią sprzed roku 966. Są przebłyski, może wykład starego profesora, ale teraz powstaje
dokument kontra?
- Są, dziecko, dokumenty, są kroniki, są kroniki nie tylko polskie, ale inne, są mapy, są badania waszych historyków średniowiecznych
i zaborów, a także z XX–lecia, w tym księży, są ciągle nowe odkrycia archeologów, są badania haplogrup, które pokazały, że Polacy
mieszkają na tych terenach dawniej niż Grecy i przodkowie Włochów na swoich.
- Ukraińcy wnoszą prawa do terenów Ukrainy, ale także wschodnich terytoriów Polski, twierdzą, że mieszkali tu od zawsze.
- To uzurpacja dziecko. Nie trzeba sięgania do czasów starożytnych, żeby to obalić. Kijów zakładali Lehici, pisze przecież i o tym ruski
kronikarz Nestor. Dlatego Chrobry upominał się o Kijów. Czyż można mówić o narodzie ukraińskim? To nie naród, to szczep – dziki i
bezwzględny. Niegodni są nosić miana Słowian nawet gdyby nie mieli krwi chazarskiej w swych najbardziej dzikich elementach.
Wobec was, Polaków, narodu wybranego zachowywali się jak narzędzie szatana, a w herbie Ukrainy mają szatańskie widły.
Ich bezwzględne okrucieństwo w czasie II wojny przeszło wszelkie granice bestialstwa. Kaci są w strasznym piekle. Po stokroć dostają
to co zadali. Ale na Ziemi musi też być sprawiedliwość.
Prawo i Sprawiedliwość stały się formacją skrycie wrogą. Nie można się temu dziwić, jeśli zna się wcześniejsze Orędzia, gdzie
mówiłem o Jarosławie Kaczyńskim, że jest człowiekiem FSB, dawnego KGB. Czytałeś też o związkach premiera obecnego z Rosją.
Są fakty, nie trzeba więcej.

Ukraińcy w Polsce, zasiedzeni, będą zawsze narzędziem w rękach sił wrogich Polsce, przede wszystkim Rosji, ale także Niemców i
Żydów. Przyjdzie jednak czas, że o Ukraińców w Polsce upomni się i Anglia, i przede wszystkim USA. Oto wasz sojusznik, któremu nie
przeszkadza plucie w twarz sojuszniczemu państwu i osłabianie go.
- Mamy wrogów na wschodzie: Rosja i Ukraina. Rosja nie tylko na wschodzie, bo nad głową Królewiec uparcie nazywany nazwiskiem
sowieckiego bandyty Kalinina (chyba żyda). Ukraina nie tylko wróg (oficjalnie sojusznik graniczący), ale teraz wróg zasiedlający nasz
kraj kilkoma milionami ludzi. Wróg, synagoga szatana z olbrzymimi pieniędzmi jak Rotszyld, który ma ich może i stukrotnie więcej niż
nasz roczny budżet.
- Trochę mniej, dziecko, ale i tak wielokrotnie więcej niż wasz budżet, choć jak mówiłem pieniądze te należą do masonerii, która jest
od czasów starożytnych a on jest ich dysponentem, ale samowolnie całą kwotą nie może dysponować.
- I Ty, Panie, mówiłeś, że żydzi mogą zablokować nasze finanse w ciągu dwudziestu czterech godzin. Do tego Niemcy, Anglia i USA,
bliscy i dalecy na różnych poziomach, do tego w środku, w tym kryptożydzi.
- Tak dziecko, kryptożydzi rządzą w Polsce od roku ‘89. Dlatego Polacy nie mogą stanąć na nogi. Nawet to, że status materialny
Polaków jest coraz lepszy martwi ich. Martwi, bo Polacy przez to nie chcą wyjeżdżać z kraju i nie chcą też jak powiedział wasz
premier, który przyznał się nie wprost do swych żydowskich korzeni, pracować za miskę ryżu.
Praca kilku milionów Ukraińców w Polsce jest dobrym sposobem na to, żeby zahamować tak słaby przecież wzrost płac. Ten wzrost
płac był blokowany, jak wiesz, niemal od początku tak zwanych przemian. Nie ma tu rzetelnej informacji, nie ma świadomości
Polaków. Każdy chce być autorytetem dla siebie a są przecież przeważnie maluczcy.
Wasza inteligencja nie zachowuje się jak polska inteligencja o ile nie jest zdradziecka czego macie przykład w Toruniu.
Te osoby: dyrektor, pedagog i ten ukraiński nauczyciel powinny być zdymisjonowane a przywrócone do pracy dopiero po kilkuletniej
karencji w innym mieście lub na wsi. Tak powinno być.
- Tak Panie Jezu, ale czy mają cichego poparcia rządu i publicznej telewizji w tej chwili nie mówiąc o innym poparciu?
- Tak, jednak Polacy muszą walczyć o swój kraj i to stawiając sprawę ostro. Mówiłem przecież, że w przypadku biskupów powinny być
pikiety pod kuriami z hasłem, że nie chcemy takich biskupów. A w przypadku dobrych – wiece poparcia. Nie ma tego pierwszego, a
drugie jest bardzo słabe i nie jest samoistne, nie ma serc jak w przypadku metropolity krakowskiego.
- O Panie uderz w tych wrogów.
- Uderzę, gdy wy uderzycie. Nie mieczem, nie pistoletem, nie jakimiś bezprawnymi działaniami, ale mówieniem non possumus
ostrym sprzeciwem, solidarnością, najpierw ze Mną Bogiem, a potem ze sobą. Polacy/Lehici z Polakami/Lehitami.
- Polacy nie chcą chcieć, jak Panie cytowałeś, więc czeka nas ucisk.
- Ucisk przyjdzie, ale może być złagodzony. Łagodzą go modlitwy, łagodzi i ta grupka, która czyta me Orędzia, zwłaszcza ci aktywni,
ale to za mało. Sami rozumiecie.
Teraz jest dobra okazja, żeby opowiedzieć się w przypadku metropolity krakowskiego. Milczy polska inteligencja, milczą
uniwersytety, milczy episkopat. Biskupi służący dwóm panom, daję wam szansę, lecz gdy was zabiorę z tego świata, gdzie traficie?
Traficie na zatracenie. Szatanowi na ściółkę. Nad wami będzie się szczególnie znęcał. Bardziej niż nad świeckimi wrogami Polaków,
którzy tu żyją i rządzą Polakami. Lecz długi nie będę czekał, bo nie mogę pozwolić na szkody, które wyrządzacie memu narodowi.
Wygubię was i będzie to niedługo, jeśli nie skorzystacie z szansy jaką wam daję. Nie mogę jej przedłużać do dni waszej starości, bo
nie ma czasu na to, a gdyby był zniszczylibyście Mój naród.
- Tak Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.

https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/08/10-viii-2019-cz-i-czowiek-gdy-w.html
10 sierpnia 2019
- Kocham Cię dziecko.
- Dziękuję Panie Jezu. Ja nie mogę zapisywać, mam jakieś niepotrzebne opory a Ty mówisz, że mnie kochasz.
- Najważniejsza jest nasza relacja, także gdybyś nie miał przekazów, teraz i w wieczności, gdy człowiek w pełni łączy się z Bogiem tyle
ile może, ile zgromadził Łask na tym świecie.
Nie można dopuścić do otrzymywania polskiego obywatelstwa przez Ukraińców. Gdy to się stanie będą nieusuwalni. Karta Polaka w
intencji pomysłodawców nie była dla Polaków, ale dla Ukraińców, którzy pragnęliby powołać się na polskie korzenie, piątą wodę po
kisielu jak mówiłem i aby był pretekst do dawania im obywatelstwa.

Już mniejszość ukraińska w Polsce wroga jej skrycie jest dla Polski niebezpieczna, ze względu na liczebność mało może szkodzić.
W połączeniu jednak z napływowymi Ukraińcami, którzy dodatkowo będą mieć polskie obywatelstwo jest niebezpieczna
wielokrotnie bardziej. Pamiętajcie o wsparciu przez bogatych Ukraińców, którzy mieszkają na Zachodzie, głównie w Kanadzie.
Często zresztą ich korzenie są mieszane żydo-ukraińskie, nie mówiąc o krwi chazarskiej bez wyznawanej religii talmudycznej.
Trzeba wypleniać tę ukraińską zarazę. Ukraińcy, którzy mieszkają tu od drugiej wojny światowej mają prawo do mieszkania w Polsce,
lecz muszą być lojalni wobec państwa polskiego. Wszelka zdrada choćby ukryta, pełzająca i niepodlegająca wprost paragrafom
karnym musi być nazywana po imieniu i piętnowana.
Polacy muszą walczyć o swoje na wszystkich poziomach. Muszą szukać liderów, którzy ich będą reprezentować i wspierać ich.
Muszą to być ludzie czyści i ideowi. Jeśli sami nie mogliby działać ze względu na pracę i obowiązki to Polacy winni tę działalność im
umożliwiać przez różnego rodzaju wsparcie.
Pewnymi ludźmi są osoby pochodzenia szlacheckiego, które kultywują to pochodzenie w różnych organizacjach. Nie są zbyt
radykalni, ale z ust osób, które przyznają się do swego herbu (a nie są łobuzami, którzy się podeń podszywają) nie usłyszycie słów
przeciw Polsce, martwieniu się o antysemityzm w Polsce i inne izmy. Nie mówiąc o opluwaniu Polski jawnym czy podstępnym.
Są to też ludzie, którzy radzą sobie w życiu, są dość energiczni i przedsiębiorczy. Nie są bez grosza jak to mówicie.
Oni często udokumentowują swoje pochodzenie.
Świadomość Polaków musi być taka, że wybierają osoby co do których wiadomo kim byli rodzice, dziadkowie, pradziadkowie.
Życiorys kandydata nie może zaczynać się wraz z ukończeniem studiów. Przynależność do partii komunistycznej w XX-leciu ojca czy
dziadka takiego kandydata skreśla go i nie można go wybierać.
Jeśli chodzi o przynależność ojca czy matki kandydata do PZPR to nie skreśla go z wyboru, lecz należy tu patrzeć uważnie.
Nie wybierajcie też nikogo kto bezpośrednio należał do PZPR. Minęło już dość lat i nawet gdyby to był ktoś pod różnymi względami
wartościowy Polska może się bez niego obejść.
Nie można wybierać żadnego byłego esbeka czy byłego, a może aktualnego konfidenta z tamtych czasów. Nie można rzecz jasna
wybierać członka masonerii.
Powiecie jak się dowiedzieć? Jeśli nie zadeklaruje (pod przysięgą), że nim nie jest nie wybieracie go. Nie można wybierać członków
mniejszości ukraińskiej, ni niemieckiej bez względu na to, czy są jawnymi członkami czy też ukrywają swoje pochodzenie.
Można głosować na członków mniejszości tatarskiej w Polsce, którzy przez kilka wieków pokazali, że są wiernymi jej synami.
O Żydach mówiłem więc nie muszę powtarzać. Masoneria musi być uznana za organizację nielegalną, jako organizacja zbrodnicza.
- Tak Panie Jezu, ale wiesz, że wtedy nas zniszczą.
- I tak to czynią. Gdyby masoneria była uznana za organizację nielegalną wtedy się odsłonią. Ja was nie zostawię gdybyście o to
walczyli. Walczcie dzieci. Bądźcie aktywni w sprawach publicznych. Musicie działania wrogów nazywać po imieniu. Na spotkaniach
mówić o piątej kolumnie, o dywersji, agenturze. Na spotkaniach z posłami jakimikolwiek i na spotkaniach w Internecie, publicznych z
rodakami czy liderami, którzy chcą dobra Polski. Trzeba obudzić Polaków z pierwszej Solidarności, tych zwłaszcza, którzy byli wtedy
młodzi a dziś są jeszcze niestarzy.
Na tym zakończymy moje dziecko.
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.
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20 sierpnia 2019
- Jak mówiłem dziecko – Ukraińcy w Polsce zawsze będą narzędziem w rękach wrogów Polski. Mniejszość ukraińska w Polsce jest cały
czas Polsce nieżyczliwa a nasiliło się to po roku 90- tym i zwłaszcza w ostatnich latach. Polska nie może przyjmować nowych
Ukraińców do pracy nie może nadawać im obywatelstwa. Wrogowie Polski będą chcieli by tak się stało i wiele więcej, ale Polacy
muszą się temu przeciwstawić. Wrogowie wewnętrzni i zewnętrzni. Musicie mówić: tak, tak, nie, nie.
Nigdy w czasie Mego nauczania na ziemi nie kazałem przyjmować do domu rozbójników i złoczyńców, czy choćby potencjalnych
zbójników i złoczyńców. Nikt nie ma prawa narażać swojej rodziny. Jeszcze bardziej kraju. Ukraińcy to szczep dziki i bezwzględny.
Szkodzili Polsce i będą szkodzić w jej granicach. Przyjmować pracowników można, ale należy trzymać właściwą miarę. Dla nikogo nie
było tajemnicą, że w Polsce od lat 90-tych przebywało stale około pół miliona Ukraińców.
Tymczasem można usłyszeć o sieci domów publicznych zarządzanych przez Ukraińców, gdzie są też i właścicielami (przynajmniej
oficjalnie) i miano nagrywać ważne w Polsce osoby. Kto za tym stoi? I czy to jest wszystko. Polacy też są winni. Czyż i ktoś z Twojej
rodziny nie mówił o wynajęciu Ukraińców, aby zrobić porządek z pewnymi ludźmi. A to uczciwy Polak. Polacy jednak nie mogą sobie
pozwolić na głupotę i korzystanie w jakikolwiek sposób z ukraińskich, grzesznych usług.

Ukraińcy muszą oddać Lwów.
---- Dlaczego się obawiasz dziecko?
- Tam są Ukraińcy i to bardzo banderowski rejon. Nawet jakby nie było kwestii przyjezdnych Ukraińców w Polsce to jako polityk nie
chciałbym wziąć Lwowa, bo przecież to razem z Ukraińcami i z okolicy.
- A jednak dziecko. Lwów musi wrócić do Polski.
- Jak uważasz Panie Jezu, to znaczy i ja Twój marny sługa uważam, że powinien wrócić, ale nie z Ukraińcami albo raczej myślałem
kiedyś by ich związać z państwem polskim i by chcieli. Tymczasem oni mają korzyści i głaszcze się ich, gdy oni plują w twarz. Nawet i
Krakowa by chcieli.
- A jednak dziecko.
- No to nagle mielibyśmy, powiedzmy, Lwów z okolicami, milion Ukraińców na terytorium Polski z największym żywiołem
banderowskim, a Ty, Panie, mówiłeś, że to szczep dziki i bezwzględny. Tu jesteśmy u siebie. Możemy się ich pozbyć póki co, a jakby był
Lwów nasz.
- Zostaliby Ukraińcy lojalni wobec państwa polskiego.
- Panie Jezu, mamy problem z napływowymi Ukraińcami w Polsce. Gdzie tu myśleć o Lwowie. Poza tym, myślę, Panie, że Ukraińcy z
Lwowskiego mieliby dopiero inklinacje do Polski, gdyby nie mogli u nas mieszkać i pracować, mieć różne prawa, jak dopiero w jednym
państwie.
- Nie chodzi, dziecko, o łączenie się z Ukraińcami w jedno Państwo. Oni nie są państwem. Chodzi o przyłączenie Lwowa na początek.
- Jeśli, Panie Jezu, jak powiedziałeś upomnieć ma się Anglia o Ukraińców w Polsce i USA, to tym bardziej upomną się o nich we
Lwowie czy rejonie.
- To nie jest po myśli wrogów Polski abyście mieli Lwów. Ten fakt wywołałby wielką wściekłość waszych wrogów i pomieszał im szyki.
- Ale mówi się, Panie o tym, że żydzi chcą stworzyć Judeopolonię, połączyć Ukrainę z Polską całą, czy do Wisły.
- Dlatego musicie się temu przeciwstawić i Lwów wcielić do Polski.
- Jak wcielić Panie? Poza tym co z tymi Ukraińcami, którzy tam mieszkają. A czy nie będzie to pretekst i zachwianie naszych granic.
Skoro dostajemy na wschodzie to powinniśmy oddać na zachodzie. <Tzn. mam na myśli to, że tak będą mówić, nie że ja tak twierdzę,
czy się z tym zgadzam. C.P.>.
- Niemcy będą chcieli odebrać ziemie, które skrwawili przez wieki wymordowaniem Lehitów i obróceniem ich w ludzi drugiej
kategorii. Lecz im się to nie uda. Zapadł na nich wyrok. Może być tylko cofnięty, gdy idzie o wygubienie ich prawie całego narodu.
Ale nie będzie cofnięty, gdy idzie o upadek ich państwa jako zagrażającego ich sąsiadom.
- A jeśli chodzi o Wilno Panie?
- Litwini rozumieją, że tylko będąc w państwie polskim mogą ocaleć. Moja Matka, Matka Boska Ostrobramska zadba o
sprzymierzenie.
- Ale gdzie, Panie Jezu czas na to? Niedługo Trzy Dni Ciemności.
- A jednak tak musi być. Polska odzyska Wilno i Lwów... Lecz najpierw Polska dozna ucisku.
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.

https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/09/26-viii-cz-2-27-28-viii-kazdy-kto-kocha.html
27 sierpnia 2019
- Tak dziecko, zawsze martwiłeś się bardziej innymi Polakami niż sobą. I teraz ten ucisk, który idzie na Polskę bezpośrednio Ciebie nie
dotknie. Gdy poleje się krew, gdy będą cierpieć także niedostatek Tobie niczego nie zabraknie, choć będziesz żył skromnie.
Ty to wiesz i teraz gdy zobaczyłeś na peronie młodego Żyda w jarmułce i z pejsami wraz ze swoją młodą żoną i z wózkiem z
dzieckiem, żoną żydówką, także nie z Polski, poczułeś przygnębienie. Polin narasta – powiedziałeś sobie ironicznie.
Otóż narasta. Lecz jeśli Polacy będą wierni Chrystusowi nigdy nie będzie tu żadnego Polinu. Tak dziecko, przychodzi tu kto chce:
Ukraińcy, islamiści, najniebezpieczniejsi ze wszystkich Żydzi, rasy skośnookie z byłych republik Związku Sowieckiego a dawnej Rosji
caratu, która je podbiła i ludy o ciemniejszej skórze z tych republik.

Przyjeżdżają też tacy co kochają Polskę. Z Zachodu: Francuzi, Anglicy, Włosi a także z zachodniego świata azjatyckiego: Koreańczycy,
Japończycy. Tym chociaż często we Mnie już nie wierzą (biali ludzie z Zachodu) albo nie wierzą, bo nie wierzyli ani oni ani ich ojcowie
i dziadkowie (Jaapończycy, Koreańczycy) błogosławię tym, którzy tu osiedli zafascynowani Polską a zwłaszcza Krakowem. I Ty synu
chętnym okiem spoglądasz na nich. Zachowują się inaczej niż przybysze z posowieckich republik a zwłaszcza Ukraińcy.
Każdy kto kocha Polskę jest tu mile widziany. Każdy kto ma Polskę w sercu. Także Niemiec, jeśli kocha Polskę, widzi krzywdy jakie
Niemcy przez wieki jej wyrządzali. Lecz takich jest z Niemców niewielu. Każdy katolik niemiecki, dla którego na pierwszym miejscu
jest Bóg, dopiero potem naród, państwo jest mi miły. Lecz takich jest bardzo niewielu.
Polacy muszą wracać do Polski, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych. Nie lekceważcie tego dzieci, bo zginiecie i wasze rodziny.
Zginiecie razem z innymi mieszkańcami Stanów Zjednoczonych. W Polsce jest dość miejsca, a będzie jeszcze więcej.

https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/09/21-22-ix-2019-do-urzednikow-krakowskich.html
22 września 2019
[…] Chemtrails w Krakowie ma też i to znaczenie dodatkowe, że uderzając przede wszystkim w osoby starsze i dzieci, uderza najmniej
w osoby młode, a tu szczególnie duży procent stanowią obcokrajowcy, w tym głównie Ukraińcy. Jest to też tak pomyślane, aby w
Krakowie dodatkowo uderzyć w Polaków i robić przy tym miejsce dla młodych imigrantów ekonomicznych. Chemtrails jest wielką
zbrodnią i największą zbrodnią dokonywaną w biały dzień na Polakach i mieszkańcach innych krajów głównie Zachodu, krajach
białego człowieka. Tam społeczeństwo białych ludzi gwałtownie się starzeje i to jest dopust za odejście ode Mnie.
[…]
Kraków jest bardzo ważnym miejscem w Polsce, gdy idzie o miasta najważniejsze. Co z nim zrobiliście? Infekujecie go wrogo
nastawionymi do Polaków i Polski Ukraińcami i innymi przybyszami z krajów trzeciego świata, którzy nienawidzą tego co wytworzyła
chrześcijańska cywilizacja zachodnia, co wyraźnie pokazują w europejskich krajach Zachodu.
Jak powiedziałem w jednym z poprzednich Orędzi. W Polsce mogą mieszkać tylko ci, którzy kochają Polskę. Są tacy w Krakowie.
I biali ludzie z Zachodu i Koreańczycy z Korei Południowej, Japończycy. Jest ich jednak niewielu. Reszta nie powinna w Krakowie
mieszkać. Nie ułatwiajcie im tego, bo uderzę w wasze rodziny.
Zrozumcie wy, którzy nie macie złej woli i także wy „chorągiewki na wietrze”: Ukraińcy zawsze staną po stronie Rosji. Bardziej
szanują Rosję choć przecież, jak mówicie, toczą z nią wojnę. Polaków nie szanują. Opamiętajcie się. Dlaczego pozwalacie by wam
pluto w twarz. Mój syn zobaczył i sprawdzał jeszcze dwukrotnie, że w restauracji ukraińskiej na ulicy Grodzkiej kelnerki ubrane są w
banderowskie barwy. To nic, że złagodzone małym szlaczkiem na spódnicy.
Chcecie by szanować was i waszych bliskich, a sami się nie szanujecie. Kto nie szanuje Polski i Polaków, a jest Polakiem, a
przynajmniej obywatelem Polski, i Ja go nie uszanuję.
[…]
Każdy może tu, w Krakowie znaleźć to co bliskie jego sercu. Każdy Polak. Ale nie znajdą tego zsowietyzowani Ukraińcy wychowywani
w kulcie Bandery przez wiele ostatnich lat na Ukrainie. Ukraińcy, którzy mówią przeważnie po rosyjsku, także Ci z Zachodu Ukrainy i
tuż przy granicy z Polską. Cóż to za naród, który nie mówi we własnym języku. Czyż i tego nie zauważacie? Nie słychać o tym.
A cóż zauważacie? Koniec własnego nosa, jak to mówicie? Nie możecie zapraszać do Krakowa wrogów Polski. Ukraińcy są w Polsce
po to by ją destabilizować.
Bądźcie polską inteligencją nie tylko z nazwy. Bądźcie ludźmi roztropnymi. Są tacy w Krakowie, ale w mniejszości.
Kraków jako pierwotnie Carodom, dzisiaj Stradom, został założony nim Abraham, a wcześniej Abram, wędrował z wielbłądami.
[…]
Strzeżcie się postępować wbrew polskim interesom. Za to na tamtym świecie też jest kara. Za mniejsze i większe zdrady narodu. W
szkole muszą być lekcje o banderyzmie. Także w szkole podstawowej w złagodzonej formie (rzecz jasna), gdy idzie o opis okrucieństw
jakich szowiniści ukraińscy dopuszczali się na Polakach.
Bądźcie Polakami, bądźcie Krakowianami prawdziwie, a nie tylko z nazwy. Niebo prosi za tym miastem, ale kto będzie mu szkodził i
dopuszczał lub promował szkodliwe działania będzie surowo ukarany.

https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/11/29-x-2019-pouczenia-przypomnienie-o-krwi.html
29 października 2019
- Mówisz, Panie, jakby moja natura, jeśli już, nie byłaby naturą chrześcijańskiego rycerza, ale pogańskiego wojownika i to nie
spokojnej Sarmacji/Lehii tylko z łupieżczego plemienia.
- Bo masz, dziecko, w sobie krew łupieżczą.
- To cóż Panie.
- :) Zasmuciłeś się dziecko?
- Chyba tak Panie Jezu.
- :) Chyba?
Widzisz dziecko, nawet bardzo nie przerażają Cię takie aspekty Twojej natury. Gdybyś tak miał zająć Ukrainę i od Ciebie by to zależało
wyciąłbyś w pień kobiety i dzieci. Nie tylko mężczyzn. Nie pastwiłbyś się jak służący szatanowi Ukraińcy, ale wyciąłbyś w pień za
Wołyń i Małopolskę i jeszcze za dawne winy. I ja kazałem Izraelitom wycinać w pień. Krew musi się polać, bo tak jest na tym świecie,
dopóki nie ma Królestwa Bożego. Amen moje dziecko.

http://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/12/2-3-4-xii-2019-ukraincy-przeleja-krew.html
4 grudnia 2019
- Pragniesz Mnie dziecko, lecz pragnąć Mnie, to jak mówiłem do Ciebie, pragnąć tego co Ja kocham. A kocham czystość, pokorę,
wstrzemięźliwość, cichość, wytrwałość w modlitwie, pamiętanie o potrzebach bliźnich, także jałmużnę.
W bliźnim trzeba widzieć Chrystusa, szczególnie w bliźnim skrzywdzonym. To wiesz i to wiecie. Chłostę jako umartwienie zastosować
na sobie (w granicach rozsądku), ale bliźniego nie chłostać także w myślach, nie chcieć w ten sposób wyrządzić sprawiedliwość, aby
dać nauczkę mój Krzysztofie :) (oczywiście nie w Twojej sprawie tylko publicznej).
Jeśli coś jest skutkiem waszych, Polaków, grzechów, to nie może prorok, nawet gdy go szczególnie wspieram, wyrządzić
sprawiedliwość i zmusić jakąś osobę do usunięcia się z instytucji czy też tym bardziej dać jej nauczkę poza prawem.
Dlatego też nie chcę byś miał pieniądze na zapas, większą kwotę, bo mimo że jesteś na Mojej Drodze mógłbyś chcieć dzięki nim tę
sprawiedliwość wyrządzić. Ale to nie jest wyrządzenie sprawiedliwości a w waszym prawie jest to bardzo surowo karane.
Dlatego porzuć te myśli. I jak Cię nachodzą to pomódl się za nich. Już to praktykowałeś jeszcze przed przekazami i wiesz, że to
pomaga.
- Dobrze Panie Jezu, przepraszam Panie Jezu.
- Jeśli zechcę by z Twej ręki polała się krew to tak będzie, ale nie będzie to poza prawem, tylko będzie zgodne z prawem, choć
ułomnym ludzkim, chwilowym, wojennym, ale prawem.
Ukraińcy przeleją krew Polaków na polskiej ziemi. Za gościnę i nienależne przywileje zapłacą zbrodnią. Lecz potem ich krew się poleje
i także na terytorium Ukrainy. I Ty będziesz w tym brał udział. W przelaniu ich krwi w słusznym gniewie, który Ja poprę.
- Ale czy to możliwe, Panie Jezu, że Ty jesteś, mówisz, jak Bóg ze Starego Testamentu?
- Zapewniam Cię, dziecko, że Bóg nie wypiera się, ani nie wstydzi czegokolwiek co uczynił, powiedział, do czego zachęcał.
Przychodzi czas krwi. Czas krwi i ognia. Wywołuje to człowiek. Bóg zaś uniża się do człowieka jak uniżał się w czasach Starego
Testamentu.
- Panie Jezu, Ty wspominałeś o tym, ale jednak jestem miękki cywil i nic nie umiem.
- Masz talent wojskowy odziedziczony po przodkach. Przy Moim wsparciu dużo zdziałasz a ściślej zdziałasz co potrzeba.
- Ale kim miałbym, Panie Jezu, kierować. Teraz przecież jest nowoczesna technika i armia zawodowa. Trzeba wiedzy. A jakby było
dawne pospolite ruszenie to nawet szablą dobrze robić nie umiem.
- Ukraina musi spłynąć krwią. Polska też spłynie, ale w mniejszym stopniu. Wolna Elekcja zaś to jeszcze złagodziła.
- Panie Jezu, ale powiedziane jest, że Polska ma nieść pokój i miłość innym narodom.
- Powiedziałem: Miłujcie nieprzyjaciół swoich nawet ich karząc. I będziecie karać śmiercią Ukraińców, którzy na was podnieśli rękę na
waszej ziemi, dziękując w ten sposób za chleb. Oni zrobią to tchórzowsko stojąc pod osłoną waszych wrogów, wy zrobicie to z
otwartą przyłbicą, nie chowając się za niczyimi plecami.

I Wołyń i Małopolska wschodnia, która dzisiaj jest poza granicą wschodnią, spłyną krwią ukraińską z waszych rąk. Tak musi się stać.
Ilość zabitych ukraińskich dzieci i kobiet przekroczy ilość zabitych kobiet i dzieci polskich nie tylko w czasie drugiej wojny, ale i do
czasów hajdamackich.
Nie bój się o swoje zbawienie, w tym wypadku, dziecko. Ja, Bóg jestem mocen zdjąć z człowieka winę. Nie będziesz miał zasługi, ale
nie będziesz też miał winy.
- A co, Panie Jezu, z polskim mężem opatrznościowym <Namaszczonym, jak to opisane, określone u Adama Człowieka, dopisane
później. C.P.> o którym jest u Adama Człowieka. Co on będzie robił w tym czasie?
- Będzie robił, dziecko, to co do niego należy. Tym się nie zajmuj.
- Dobrze Panie Jezu.
A czytelnicy tych Orędzi czy ucierpią od Ukraińców w Polsce?
- Niektórzy nie ucierpią. Ci co byli na Wolnej Elekcji nie ucierpią. Nie ucierpią Ci co są hojni dla tych Orędzi wedle swoich możliwości,
a gdy ponad nie, zwłaszcza mają Łaskę. Ci co wypełniają Moje Słowo, moje bieżące słowo i kochają je są szczególnie chronieni.
Wszyscy czytelnicy nie mogą być jednak całkowicie ochronieni. To zależy od serca, od ich serca jakie jest.
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste. 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.

https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/12/12-15-xii-2019-abp-marek-jedraszewski.html
13 grudnia 2019
- Najdroższy Jezu.
- Tak, dziecko, lecz czy na pewno?
Twoja miłość jest słaba. Ustabilizuje się dopiero gdy pod Twoją wodzą Polacy będą wytracać Ukraińców i odbierać polskie tereny.
- A Prześwietlenie Sumień Panie?
-:) Smutny uśmiech.
- Panie Jezu, ja nie rozumiem o co chodzi z tym dowództwem. Mogę przewodzić jakiemuś małemu oddziałowi, nie wiem zresztą jakby
to miało wyglądać.
- Niemałemu oddziałowi. Będziesz tym kim masz być. I jak starożytni Izraelici tak nie będziecie oszczędzali nawet zwierząt domowych
ni bydła. Wszystko musi zginąć. Kobiet nie będą gwałcić Twoi ludzie. Będą dla nich odrazą. Gdyby który to uczynił zginie śmiercią.
Za okazanie litości także śmierć.

- Mówiłeś Panie Jezu, że na przedwojennych terenach Polski będą mieszkać w większości Polacy, a Ukraińcy tylko Ci, którzy będą
lojalni wobec Polski.
- I tak się stanie.
- Jeśli mają być wycinani w pień to skąd wiadomo będzie i jaka możliwość wyszukiwać lojalnych?
- A jednak tak będzie. Będą mieszkać lojalni wobec Polski i będą mniejszością, tak jak być na tych terenach powinno, bo to są polskie
tereny. Na tym zakończymy dziecko.

15 grudnia 2019
- Nie boisz się Prześwietlenia Sumień?
- Bardzo się boję. Panie Jezu od pewnego czasu, niedługiego, trudno mi znaleźć ukojenie w Twych ranach, bo te się jakby zamykają.
- Zawsze kochałeś najbardziej Chrystusa Króla i Mnie [Chrystusa] Zmartwychwstałego. Nie wiedziałeś prawie nic o Rozalii Celakównie
ani się tym, prawie, nie interesowałeś a tak było.
- Tak Panie Jezu, Chryste Królu.
- Nie czekaj na pożogę, dziecko, pożogę, gdzie Ty będziesz narzędziem Mego gniewu. Żyj dniem dzisiejszym w łączności ze Mną
Chrystusem Zmartwychwstałym i Matką Bożą.
- Dlaczego, Panie, ze Zmartwychwstałym?
- Bo taka jest Twoja natura.
- To by mogło oznaczać, Panie, że Miłosierdzie Twoje i dla Mnie będzie mniejsze.
- Mały robaczku nie bój się.
- Dobrze Panie.
- Rozumiesz to, że dałem Ci te informacje, co będziesz robił na Ukrainie w odpowiedzi na mordy Ukraińców na Polakach, abyś mógł
być spokojny, bo wiedząc co oni (Ukraińcy) będą robić w Polsce mógłbyś chcieć tutaj bardzo mocno działać, a nie po to Cię
wezwałem i niewiele to da, albo i nawet działać w sposób skrajny. Więc i też dlatego okazuję Ci tę łaskawość.
- Dziękuję Ci, Panie Jezu, Chrystusie Królu.
- Na Ukrainie też nikogo nie zabijesz (własną ręką), ale będą czynić to i na Twoich oczach. Będziesz więc nawet zbryzgany krwią nie
swoją. Nasycisz się nią i będziesz miał jej przesyt. Już otwierasz, dziecko, nozdrza jakbyś wdychał ten zapach krwi. Jesteś barbarzyńcą,
dziecko :)
- A ci ludzie, Panie Jezu, Polacy? Powiedzą: kto mnie rozgrzeszy, że przelewam krew dzieci, kobiet.
- Ja ich rozgrzeszę, tak jak winy nie mieli starożytni Izraelici, którym kazałem to czynić. Ja to nakażę i dam znaki.
- Czy, Panie Jezu, będziemy mieć jakąś broń, o której teraz nie wiadomo?
- W pewnym sensie tak, dziecko.
- Panie Jezu jakby zostało nas tylko kilka milionów, osiem może, to czy wtedy byłoby możliwe byśmy zajęli Wołyń i Małopolskę
wschodnią?
- To jest możliwe, dziecko. Tak tym pokieruję, że i w takiej liczbie to zrobicie. Lecz to jest najgorszy scenariusz jaki mógłby się spełnić.
Wolna Elekcja złagodziła wasz los, czego byście nie zrobili lub co zaniechali. Jak jednak mówiłem, jeśli nie będzie Intronizacji w
pełnym tego słowa znaczeniu grozi wam zagłada. Im później będzie tym bardziej Polska ucierpi i więcej Polaków zginie.

https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/12/16-19-xii-2019.html
16 grudnia 2019
- Tak, dziecko to będzie kilka milionów ukraińskich kobiet i dzieci wytraconych przez Polaków na Ukrainie.
- Tak Panie Jezu, Chryste Królu. Nie ma tu pomyłki? Kilka milionów ukraińskich kobiet i dzieci?
- Tak dziecko. Kilka milionów.

18 grudnia 2019
- Wiem dziecko, że Mnie kochasz i jesteś wdzięczny za taką łaskawość. W grę wchodzi ta Twoja skłonność do zła o której wielokrotnie
mówiliśmy. Dlatego jednak możesz być moim narzędziem w wytracaniu Ukraińców z polskiej części Ukrainy.
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.

19 grudnia 2019
- Tak zatem będzie dziecko. Wytracenie milionów ukraińskich kobiet i dzieci, a Ty jako narzędzie mego gniewu.
- Czy ja będę mógł potem normalnie funkcjonować?
- Będziesz mógł dziecko. Będziesz się modlił i oczyszczał. A w Nowej Ziemi nie będziesz tego pamiętał jak tylko przez mgłę, niepewne
wspomnienie.
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.
- :)
Tak musi się stać. Muszą złożyć tę daninę krwi... i odkupić swe winy. I musi to być krew wytoczona przez Polaków, krew tych, którzy
nie będą mogli się skutecznie bronić.
- Nikt ich nie będzie bronił, to znaczy mężczyźni?
- Tak uczynię, dziecko, że ich kobiety i dzieci będziecie mogli łatwo tracić.
- Będziemy musieli, Panie, chować ich i grzebać.
- Zleci się wiele ptaków i będą miały ucztę. Przyjdą też nie wiadomo skąd drapieżne zwierzęta i będą pożerać trupy.
- To, Panie, rzeczy nie z tej ziemi.
- Taka będzie ta ziemia, moje dziecko i moje dzieci. Takie będzie jej oczyszczenie. Zostawię naród ukraiński w mniejszych granicach.
Zawsze już będą mniej liczni od Polaków. To co należało do Rumunii, Węgier i Słowacji wróci też do nich.
- Chwała Tobie Chryste Królu.
- Tym razem narody Słowacji i Czech przyjdą wam z pomocą. Nie zawiodą Węgrzy. Rumuni po chwili wahania też pomogą.
- Chwała Tobie Chryste Królu.
- Gdy w Polsce Ukraińcy zaczną mordować Polaków, Czesi tych, którzy są u nich, będą prewencyjnie zamykać w obozach. Wtedy ci
wszczną rozruchy. Czesi zaczną ich zabijać. Słowacy aresztują Ukraińców na swoim terenie. Węgrzy wystąpią z NATO na znak
solidarności z Polakami. Niektórzy polscy przywódcy będą wisieć w publicznych miejscach tak, aby mogli być widoczni dla wielu.
Z wami i dla was będzie walczyć wojsko, które nie jest wojskiem żywych, a swym wyglądem, grozą i tchnieniem będzie przerażać
waszych wrogów.
- To brzmi jak bajka Panie Jezu, Chryste Królu.
- Lecz tak będzie. Do walki staną wasi przodkowie z czasów przedchrześcijańskich. Ci prawi. Będą widziadła, znaki, zdumienie,
ucieczki. Człowiek nie może znieść widoku zmarłych, gdy tym Bóg pozwala siać strach.
- O Panie!
- :)
- Czy oni będą też na Ukrainie?
- Tak dziecko.
- Uff.
- :)
- To czasów doczekałem, Panie Jezu. Jest ciekawiej niż myślałem, że będzie.
- :)
- Dziękuję Panie Jezu Królu Chryste.

https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2020/03/15-iii-2020-potwierdzenie-liczby-200.html
15 marca 2020
- Jeśli chodzi o coronawirus i liczbę dwustu osób zmarłych do czerwca, co podałem do Ciebie, czyli inaczej mówiąc do ostatniego dnia
maja i liczbę blisko 90 tysięcy zmarłych do lipca, czyli do końca czerwca. Nie ma tu pomyłki. Będzie tak jak powiedziałem u Ciebie i
tak jak powiedziałem jego ustami.
- A potem Panie Jezu?
- A potem już nie będzie ofiar w Polsce.
- To znaczy, Panie Jezu, że to oczyszczenie, które ma być w liczbie 90 tysięcy ofiar coronawirusa w Polsce w ogóle, zako ńczy się do
lipca i praktycznie będzie przez jeden miesiąc, przez czerwiec?
- Tak dziecko. A obcokrajowcy, w tym Ukraińcy, którzy mają umierać w liczbie 30 tysięcy. To będzie później, dziecko.
- I nie będą umierać Polacy tylko Ukraińcy i tak będzie na oczach Polaków i całego świata?
- Tak dziecko.
- A inni, cudzoziemcy?
- Umrą prawie tylko Ukraińcy.
- Te masowe zgony i zachorowania w czerwcu, <nieczytelnie zapisane słowo C.P.> w stosunku do tego co było do tej pory będą jak
tajfun w Polsce.
- Zwrócą serca ludzi ku Bogu. Przecież niewielu będzie wiedziało, że po tej liczbie zgonów - a może być mniejsza i to znacznie,
wszystko zależy od modlitw, nastąpi ustanie skutków zarazy u Polaków (w Polsce). Będzie kontynuowana tylko u Ukraińców.
- Ta straszna liczba zgonów (bo w krótkim czasie) ustanie praktycznie na setną rocznicę Bitwy Warszawskiej?
- Tak dziecko. Jak wtedy z pomocą Nieba zwyciężyliście tak i teraz. I wtedy i teraz były ofiary. Liczba podobna :)
- A liczba zarażonych jaka będzie Panie, gdy umrą dziesiątki tysięcy, czy będą umierać.
- Około miliona.
- To nawet nasza służba zdrowia nie będzie mogła tego wykryć.
- Będzie to podane moje dziecko :)
- I co, pozostali ludzie, wszyscy wyzdrowieją?
- Tak dziecko.
- A ja pojadę na wakacje nad morze w Polsce?
- Nie dziecko, w tej sytuacji będziesz modlił się w Rzeszowie i Krakowie, wspierał wszystkich cierpiących – duchowo.
- Oczywiście Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.

https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2020/07/10-13-vii-2020-jeszcze-sowo-o-sw.html
13 lipca 2020
- Tak jak obiecałem przez Grzegorza z Leszna. Coronawirusa nie ma w Polsce od początku lipca. Nie chorują na niego Polacy. Chorują
jednak już Ukraińcy i będą chorować i umierać.
Jest oczywiste, że masoneria światowa, w tym i Polska jej podrzędna zrobi wszystko, aby utrzymywać w Polsce stan pandemii, jak to
nazwali. Nie mogą sobie pozwolić na to, aby mówić, że nie ma w Polsce żadnego przypadku coronawirusa wśród Polaków a są tylko
teraz wśród Ukraińców. Niestety wróg jest silny słabością Polaków. bo nie są zakorzenieni w Bogu w dziewięćdziesięciu procentach a
od marca to się przecież pogorszyło.
Prawda wyjdzie na jaw, ale jeszcze nie teraz. […]
- Tak Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.

- Tak, dziecko, gdy wejrzy się w głąb coraz gorzej to wygląda. Oto pytasz, bo przechodziłeś, o rejsy Żeglugi krakowskiej.
Młoda kobieta, dziewczyna, mówi do Ciebie i najpierw zdaje Ci się, że jest niewydarzona :) bo mówi źle, dopiero w następnej chwili
orientujesz się, że to dlatego iż mówi źle po polsku: Mówi: „Informacju pa rejsam?” do Ciebie. Idzie i przynosi folder. Do tego jest
nieatrakcyjna, niereprezentacyjna. Podobnie było niedawno w Wierzynku, w lodziarni, gdzie ceny były zresztą takie jak wszędzie.
Też Ukrainka, znów niereprezentacyjna, która prawie straciła akcent, ale jest zauważalny.
W statku – kawiarni zacumowanym na przystani kucharka mówi z akcentem – uroda, jakieś połączenie wschodniej z europejską.
Nie wiesz czy to przybysz z rosyjskiej republiki czy cokolwiek innego. Dziewczęta czy chłopcy urodzeni w Polsce mówią bez akcentu,
nawet gdy są Mulatami lub Azjatami.
Jak kto sobie pościele, jak mówicie, tak się wyśpi. Lecz przebudzenie będzie bolesne. Będzie to jednak wasze oczyszczenie i wolność.
Jak już mówiłem. Gdyby nie została przekroczona krytyczna granica, gdy idzie o chęć spotkania ze Mną w niedzielnej Eucharystii,
gdyby to było choć pięćdziesiąt procent z małym „kawałkiem”, jak mówicie, to oczyszczenie byłoby znacznie mniej bolesne.
(Mówimy, rzecz jasna, o stanie sprzed coronawirusa w Polsce, oficjalnie ogłoszonego.)
Jesteś Moim dzieckiem wybranym i niczym się nie martw – wiesz kim masz być. Zachowaj spokój, staraj się o Łaski. Dałem Ci
możność rzucania ognia z rąk, ale jak wspomniałem nikogo nie zabijesz, bo nie chcę byś zabijał, ale każdy przeciwnik będzie wtedy
wyeliminowany z walki. Może być tak, że inni korzystając z tego będą tych ludzi dobijać, zabijać, ale to nie będziesz Ty.
Zanim będziesz na pradawnych, lehickich ziemiach i w Polsce obalisz w ten sposób kilka tysięcy Ukraińców. Uratujesz też niejedno
polskie życie. Amen.
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste. Ale nie będzie mogło stać się to przed Prześwietleniem Sumień?
- Nie, dziecko, nie będzie mogło :)

https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2020/08/26-vii-3-viii-2020-oredzie-przez-anne.html
27 lipca 2020
- Pytasz moje drogie dziecko :) czy coronawirus jest teraz zrzucany z samolotów, co przedtem blokowałem, aby nie wyniszczano
Polaków w znacznym stopniu. Tak, dziecko, dozwoliłem teraz zrzucać coronawirus COVID-19 ten sam, który przedtem blokowałem z
samolotów na ludzi. Lecz jak obiecałem Polacy od początku lipca nań nie chorują a będą chorować i już chorują obcokrajowcy w
Polsce. Przede wszystkim Ukraińcy, bo tych jest po prostu :) w Polsce najwięcej, w daleko mniejszym stopniu inni cudzoziemcy,
którzy tu przyjechali zarabiać, bo nie wszyscy do pracy, gdyż jeśli obywatel turecki ma tutaj swoją gastronomię i zatrudnia do tego
jeszcze młodych Polaków to nie można powiedzieć, że przyjechał tutaj do pracy.

https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2020/07/20-vii-2020-moje-drogie-dziecko-zginie.html
29 lipca 2020
- Kochasz Mnie dziecko?
- Kocham Cię Panie Jezu.
- Wiem, że Mnie kochasz. Kochasz bardziej niż siebie i to życie i ten świat. Ale siebie bardzo nie kochasz, świata ni życia. To nie jest
zarzut – kochasz to wszystko, ale bez słowa „bardzo” :)
- Mój Apostole :)
-?
- Apostole Czasów Ostatnich.
Tak dziecko, tak moje dzieci. Wiecie w jakich czasach żyjecie. Nie da się już tego zwolnić ni przesunąć. Trwajcie we Mnie a Ja będę
trwał w was. Wszystko co potrzebne, co niezbędne dla waszych dusz i ciał dostaniecie, jeśli o to poprosicie. Popatrzcie, ile dostaje
mój syn choć ma krzyże. Czyż o was zapomnę?
Moje drogie dziecko – zginie blisko dziesięć milionów ukraińskich kobiet i dzieci, ale zginie też siedem milionów mężczyzn.
- Siedem milionów Panie Jezu?
- Tak, siedem milionów.
- Niektórzy czytelnicy martwią się ilu zginie Polaków.

- Ci co Mi ufają i wypełniają Moje Słowo są pod szczególną opieką. Wasze oczyszczenie musi być odczuwalne. Jeśli nie byliby to
Ukraińcy, krew musiałaby polać się w inny sposób. Trafnie wytypowałeś liczbę swoich rodaków, którzy ucierpią z rąk Ukraińców w
Polsce. Nie podawaj jednak tej liczby. Nie chcę by moje dzieci traciły ducha. Liczba zabitych Ukraińców, mężczyzn, kobiet, dzieci
będzie wielokrotnie wyższa.
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.

https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2020/07/23-vii-cz-2-we-wrocawiu-poleje-sie.html
30 lipca 2020
- Tak jak się wydaje, Panie Jezu Ukraińcy będą nas mordować w naszym kraju po Prześwietleniu Sumień już.
- Tak, dziecko.
[…]
- Panie Jezu do Prześwietlenia jest tak blisko. Po co mam z przepukliną chodzić do lekarza?
- Idź jednakże, dziecko, na konsultacje do tego drugiego. Może uda się to połączyć z wyjazdem do św. Filomeny. Spędź też może trzy
dni we Wrocławiu. To będzie pierwszy Twój pobyt poza przejazdem od czasu przekazów – to też ważne dla Ciebie.
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.
- Tam też poleje się najwięcej polskiej krwi z rąk Ukraińców.
Tak dziecko. Wrocławianie coraz mniej chodzą do kościoła i wybierają osoby, które wprost głoszą poglądy wrogie nauce Kościoła,
Mojej nauce. Zatem dadzą wrocławianie największą daninę krwi. Gdybyś mieszkał we Wrocławiu jako Mój prorok to ta danina byłaby
mniejsza o więcej niż dwie trzecie. A tak będzie duża.
Wrocław Cię nie chciał moje dziecko. I nie miało to znaczenia, że Twój dziadek odbudowywał to miasto i zmarł, bo mu z polecenia
Żyda, szefa tamtejszego UB podkopano zdrowie już nadwerężone w czasie wojny i skrócono życie.
- Czy atak Ukraińców nastąpi w nocy?
- Nie trzeba, aby Moje dzieci nie spały spokojnie i czuwały w nocy, chyba że na modlitwie, ale nie ze strachu, że zostaną w nocy
zaatakowane. Bądźcie czujni, ale nie wpadajcie w panikę. Mówiłem wam o broni. Zatem niech każdy stara się jak może.
Najważniejsza rzecz to dać odpór i nie dopuścić do podstępnego czy siłowego wtargnięcia do mieszkań i domu.
Moi elekci są bezpieczni. Także darczyńcy tych przekazów, którzy dają z serca, są szczególnie chronieni. Każdy kto słucha Moich słów i
wypełnia je jest chroniony. A zwłaszcza teraz słów przez Moich proroków. Zatem bądźcie czujni, przygotowani, lecz spokojni.
Nie narażajcie się w takiej sytuacji, a tylko brońcie. Gdy to się będzie działo nie wychodźcie z mieszkań i domów nigdzie.
Nie próbujcie także z bronią czarnoprochową, kto będzie miał, walczyć z Ukraińcami na ulicy, bo możecie zostać ranni lub zabici.
Obrona domu, mieszkania, czy obrona siebie, gdy ktoś jest sam. O innych rzeczach wam mówiłem. Nie strzelajcie z okien, nie
zdradzajcie, że jesteście, czy że macie broń i jaką. Dopiero gdy to niezbędne, dla obrony waszego życia i najbliższych. Gdy będą obok
was mordować sąsiadów nie wychodźcie nawet z bronią czarnoprochową, bo nie sprostacie przeciwko pistoletom maszynowym czy
kałasznikowom, przeważnie tak zwanym obrzynom, o czym mówił mój syn. Będą też mieli granaty, jednak nie wszyscy, ale znaczna
ich część.
:)
- To uśmiech, Panie Jezu, dla dodania otuchy ludziom?
- Tak, dziecko :)
- A ja?
- A Ty, dziecko, będziesz miał obronę nadprzyrodzoną i jak powiedziałem pogromisz kilka tysięcy Ukraińców, choć ich nie zabijesz.
Wszyscy jednak zostaną zabici, dobici przez twoich rodaków, którzy rozgniewani, w słusznym gniewie będą im odcinać głowy, aby
upewnić się, że nie żyją.
- I tak, Panie Jezu, będą robić Polacy po Prześwietleniu Sumień?
- Tak dziecko. Będą czuli w sobie Głos Boży, że trzeba się bronić i zabijać wrogów, którzy na was podstępnie napadli płacąc krw ią za
chleb. Odcinanie głów nie jest barbarzyństwem, tylko upewnieniem się, że wróg na pewno nie żyje i nie będzie odratowany.
- Mam nadzieję, że nie będą rzucać tymi głowami czy kopać jak piłkę.
- Nie dziecko :) Twoi rodacy po Prześwietleniu Sumień nie będą tego robić, a zresztą wy, Lehici, nie jesteście barbarzyńcami :)

Z Tobą, dziecko, jest inaczej. Ty teraz jesteś do tego zdolny by zabić wroga, wyrwać jego serce, upiec je i zjeść :) Ale to domieszka w
Twojej krwi, która wywołuje ferment. I ja miałem tę domieszkę :)
- Nie jestem szczęśliwy, Panie Jezu.
- Mówiłem już w 2017 roku, że jak Ja masz też inną, obcą krew w sobie oprócz słowiańskiej. Ale jak Ja masz ją w większości.
<słowiańską C.P.>
- Ale, że Ukraińcy zrobią to po Prześwietleniu Sumień?
- Wiesz, dziecko, co jest w Apokalipsie. Niestety Ci co nie mają Boga w sercu przed Sądem na próbę, Prześwietleniem Sumień mają
trudności, aby Go utrzymać. Wielu Ukraińców po Prześwietleniu Sumień będzie chwilowo „dobrymi” pod przymusem. Ale kierowani
przez szatana i podszczuwani w sposób ziemski i przez niego duchowo, chętnie i z ulgą wrócą do swych pierwotnych zamysłów.
- I będą potępieni?
- Tak dziecko, Ci, którzy <nieczytelnie zapisany fragment, ale sens taki, że ci którzy przejdą Prześwietlenie Sumień C.P.> a potem
<nieczytelne słowo C.P.> i niesprawiedliwie mordują - dla nich nie ma ratunku od piekła.
O co jeszcze chcesz pytać, dziecko?
- Dlaczego Grzegorz z Leszna ma problem z klątwami przeze mnie czy z oczyszczeniem Ukrainy, a może o tym nie wie? Jednak nigdy
nie wspomniał, a potwierdzenia były przez A. Michalinę i nie tylko.
- Potwierdzi to, dziecko. Jest mu to obce i trudne dla niego. Potwierdzi jednak :)
- To Twój [Panie] wierny sługa, bardzo się stara dla Ciebie.
- Tak dziecko, jest inaczej skonstruowany jak Ty. I tyle od niego wymagam, ile może mi dać i od Ciebie tyle ile możesz mi dać.

https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2020/08/24-viii-2020-rocznica-przekazu-do.html
24 sierpnia 2020
- Doczekałeś więc, dziecko, na Mojej Drodze tego czasu. Cały czas na Mojej Drodze. Drodze Łaskawej, ale i trudnej dla Ciebie.
Doczekałeś razem z czytelnikami tych Orędzi, których grono powiększyło się. Lecz będą nowi już po Prześwietleniu Sumień, choć i już,
gdy będzie Krzyż na Niebie. Lecz jak wiemy od dnia Oświecenia Sumień, potem ściśle (bo w tym dniu niewielu da radę cokolwiek
czytać), będą to tylko Orędzia, które się ukazały. […]
Zbliża się dla was ciężki czas. Zło widząc nawrócenie Polaków przypuści na was szturm. Ukraińcy później, ale nie tylko to zło.
Módlcie się teraz za tych co znajdą się w Prześwietleniu Sumień a nie będą wedle Mej Woli. Może umrzeć wielu młodych ludzi,
którzy wzgardzili Bogiem. Potrzeba młodych Polaków, młodych mężczyzn i młodych kobiet. Wielu pierwotny zapał ostygnie, i za nich
potrzeba modlitwy.
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