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Kiedy przeczytałam po raz pierwszy tekst ślubowania oo. Jezuitów, wyszperany przez mojego kolegę
redakcyjnego, pomyślałam, że oszalał traktując go poważnie. Zażądałam podania źródła. Zapoznałam się z
materiałami, jakie mi przesłał i nadal nie było w nich tego, co mogłoby być źródłem – czyli rzetelnym dowodem,
że to co czytałam w ślubowaniu, to materialny, prawdziwy dokument, potwierdzony przez ekspertów.

Potem, jak żywe, stanęły mi przed oczami książki sensacyjne oparte dość luźno o fakty historyczne, takie jak
„kod Leonarda” i wiele innych z dziedziny fikcji literackiej. Pamiętam jednak, że nawet na tę fikcję zareagowała
Rada Naukowa Konferencji Episkopatu Polski 29 kwietnia 2005. To było dość zaskakujące. Wszyscy znamy tego
typu produkcje, lubimy tropić spiski i dopatrywać się we wszystkim zorganizowanej złej woli jakiegoś
tajemniczego gremium popaprańców emocjonalnych{1} …

I można by nad tym tekstem przejść obojętnie, machnąć nań ręką, gdyby nie historia, tym razem dobrze
udokumentowana, losów człowieka, który treść ślubowania udostępnił opinii publicznej. W naszej najnowszej
historii, na naszych oczach także poddano ostracyzmowi kilku nieposłusznych, że wspomnę tylko
najgłośniejsze: generał zakonu marianów ks. Adam Boniecki, ks. Wojciech Lemański, były ks. Prof. Tomasz
Węcławski i pewnie wielu innych, o których nikt się w mediach nawet nie zająknął, tak byli mali i cisi…

O potędze władzy państwa watykańskiego świadczy także i to, że pospolitych przestępców, ale za to
posłusznych, chroni troskliwie i skutecznie, nieprawdaż? Wspominam o posłuszeństwie w łonie kościoła,
ponieważ to jeden z najważniejszych atrybutów duchownego i jednocześnie najsilniejsze spoiwo tej, liczącej
2000 lat, organizacji.

Ujawniony tekst ślubowania oo. Jezuitów powala, budzi niedowierzanie, ale jak się nad tym głębiej zastanowić,
to widać, że doskonale wpisuje się w wiedzę na temat historii kościoła – tej zamierzchłej i tej współczesnej.
Wszak po owocach ich poznacie{2} – i poznaliśmy – szczególnie w Polsce, ale i w całej Europie, obu
Amerykach, na Filipinach i gdzie ich tam nie ma…

I wszędzie skuteczne działanie kościoła oparte jest przede wszystkim na posłuszeństwie swoich
funkcjonariuszy. Obecność KK na tak znacznym obszarze ma uzasadniać potrzeba i nakaz ewangelizacji. Moim
zdaniem, uzasadnia tę obecność konkretny cel polityczny, nie zawsze od razu czytelny, zwykle ubrany jest w
elegancki strój uszyty z fałszywych intencji, takich jak: dobroczynność, oświata, troska o duchowy rozwój
ludzkości, ochrona życia itd., itp.{3} W dalszej perspektywie ludzkość otrzymuje: niezliczone ofiary AIDS, rzeź w
Rwandzie, przeludnienie i biedę na Filipinach, dyskryminację kobiet na całym świecie… ale też miliony euro
poza ewidencją w skarbcach Watykanu… hmm, wiadomo – w biznesie stratą jest tylko strata przychodów.

Po tych kilku zdaniach, tytułem wstępu – Mariusz ma głos
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***

Szukamy zagrożeń w islamie, a pod naszym nosem tli się średniowieczny ogień, duch inkwizycji. Ślubowanie
zgodnie z prezentowanym niżej tekstem, złożył w 1967 roku Dr Alberto Rivera. Przerażające jest to, że mało kto
zwraca uwagę na treść ślubowania, uważając, że to zamierzchłe czasy. Obecny papież jest Jezuitą i można
wnioskować z tego, że również złożył takie ślubowanie ; łącznie z nacięciem żyły obok serca w celu podpisania
przysięgi.

Przysięga Jezuitów przechowywana jest w bibliotece Kongresu USA w Waszyngtonie pod numerem 66-43354.
Czytamy w niej min.:

„Przyrzekam i oświadczam, że gdy pojawi się sposobność będę prowadził bezlitosną wojnę sekretnie lub
jawnie, przeciwko wszystkim heretykom, protestantom i masonom tak, jak mnie ukierunkowano, by wytępić ich
z powierzchni całej ziemi;

bez oglądanie się na wiek, płeć czy stan, i że będę wieszać, palić, gotować, obdzierać ze skóry, dusić i
grzebać żywcem tych ohydnych heretyków, rozpruwać brzuchy i łona ich kobiet, i roztrzaskiwać głowy ich
dzieci o ściany, by unicestwić ich obrzydliwą rasę;
że gdy się tego nie da zrobić jawnie, w tajemnicy użyję trucizny , liny do duszenia, stali sztyletu lub ołowianej
kuli, bez względu na rangę, godność lub autorytet tych osób, jakikolwiek by nie był ich stan publiczny lub
prywatny, jako że w każdej chwili mogę dostać polecenie, by tak postąpić od agentów papieża lub przełożonego
Towarzystwa Jezusowego;
na potwierdzenie czego niniejszym poświęcam swoje życie, duszę i wszystkie cielesne władze, a za pomocą
sztyletu, który teraz otrzymuję, własną krwią się podpiszę by to poświadczyć .”
7 sierpnia 1814 papież Pius VII powołał do życia zakon Jezuitów. Zakon, który jest dziś, jak mówią znawcy
tematu, liczącą się siłą w Watykanie. Treść tej przysięgi pokazuje prawdziwe intencje Watykanu jak i ich
kłamstwa. Ktoś może powiedzieć, że to było dawno i nie liczy się. Moim zdaniem tak nie jest.
„Dr Alberto Rivera, który opuścił szeregi zakonu jezuitów w 1967 r., potwierdził, że ceremonia wprowadzenia
oraz tekst przysięgi jezuickiej, którą sam złożył są identyczne z cytowanymi fragmentami.”
Przed ceremonią adept zostaje poczęstowany przemową o takiej oto treści:
(Przełożony:)

Mój synu, dotąd uczono ciebie postępować jako tajny agent: wśród katolików rzymskich być katolikiem
rzymskim, i nawet wśród własnych braci być szpiegiem; nie wierzyć nikomu, nie ufać nikomu. Wśród
reformowanych być reformowanym; wśród hugenotów być hugenotem; wśród kalwinistów być kalwinistą; wśród
innych protestantów być ogólnie protestantem; i zdobywszy ich zaufanie, starać się nawet głosić kazania z ich
kazalnic, aby z całej siły w swej naturze oskarżać naszą świętą religię i papieża; a nawet zejść tak nisko, by stać
się Żydem wśród Żydów, abyś mógł zebrać wszystkie informacje dla dobra twego zakonu jako wierny żołnierz
papieża.
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Pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy, to ekumenizm. Przysięga ta stawia papieża w szeregu ludzi, co do
których nie można mieć zaufania, bo nie wiadomo, czy nie wykonuje właśnie tajnego zadania na … swoje
polecenie.
Nauczono cię zasadzać skrycie nasienie zazdrości i nienawiści pomiędzy społecznościami, prowincjami,
krajami, które żyją w pokoju, i aby podżegać je do krwawych czynów, angażując je w wojny pomiędzy sobą, i do
tworzenia rewolucji i wojen domowych w krajach, które były niezależne i kwitnące, kultywujące sztuki i nauki i
cieszące się błogosławieństwem pokoju; aby wspierać walczących i działać potajemnie wespół z twym bratem
jezuitą, który może być zaangażowany w działania strony przeciwnej, zewnętrznie jednak przeciwstawiać się
temu, z czym będziesz związany, po to tylko, aby Kościół ostatecznie na tym zyskał na warunkach ustalonych w
traktatach pokojowych i że cel uświęca środki.

Sianie nienawiści, kłamstw, podżeganie do krwawych czynów, to cechy charakterystyczne systemów religijnych.
Trzeba w końcu sprawę postawić jasno. Wszystkie religie, prędzej czy później, prowadzą do wynaturzeń{4}.
Powołując się na niewidzialnego boga, można każdą bzdurę i mord uznać za dokonany na chwałę pana i
oczywiście – instytucji, która oświadcza, że jest jedynym przedstawicielem boga na ziemi.

Nauczono cię obowiązków szpiega, by zgromadzać wszelkie statystyki, fakty i informacje z każdego źródła, do
którego dostęp leży w twojej mocy; aby zdobyć zaufanie rodzin z kręgów protestanckich i heretyckich każdej
klasy i każdego rodzaju, zarówno kupców, bankierów jak i prawników, wśród szkół i uniwersytetów, w
parlamentach i ciałach ustawodawczych, judykaturach i radach krajowych, i być wszystkim dla wszystkich, dla
papieża, którego sługami jesteśmy aż do śmierci. Otrzymałeś dotąd wszystkie instrukcje jako nowicjusz, neofita,
i służyłeś jako pomocnik, spowiednik i kapłan, jednak nie zostałeś jeszcze wyposażony we wszystko, co jest
niezbędne do dowodzenia w armii Loyoli w służbie papieża. Musisz służyć przez odpowiedni okres czasu jako
narzędzie i jako wykonawca według wskazań swych przełożonych; gdyż nikt nie może rozkazywać, kto nie
uświęcił swego trudu krwią heretyka, albowiem „bez przelania krwi żaden człowiek nie może być zbawiony”.

System się nie zmienił, tylko dostosował do zmiennych warunków politycznych, gospodarczych i społecznych.
Watykan jest jednym z niewielu państw na ziemi, którego kryzys nie dosięgnął, a nawet, sądząc po bałaganie w
księgach rachunkowych, można odnieść wrażenie, że powodzi się im lepiej niż kiedykolwiek przedtem – no bo
jakie państwo stać na nieświadomość posiadanych dóbr?

„Cudowne rozmnożenie pieniędzy w Watykanie. Odpowiedzialny za jego finanse australijski kardynał George
Pell ujawnił, ze znaleziono setki milionów euro, nie objętych do tej pory oficjalnym budżetem.”
źródło
Watykan do perfekcji opanował sztukę manipulowania rządami obcych państw, uzależniając od siebie ich
obywateli.

Dlatego też, aby dostosować się to tej pracy i aby zabezpieczyć swe zbawienie, złóż dodatkowy ślub, poza twym
poprzednim ślubem posłuszeństwa zakonowi i wierności papieżowi, i powtarzaj za mną:

Ja _______, w obecności Wszechmocnego Boga, Przenajświętszej Marii Dziewicy, Świętego Jana Chrzciciela,
świętych apostołów, świętego Piotra i św. Pawła, oraz wszystkich świętych, świętego zastępu niebieskiego, oraz
twojej, mój duchowy ojcze, generale przełożony Towarzystwa Jezusowego, założonego przez św. Ignacego
Loyolę za pontyfikatu Pawła III i istniejącego aż do chwili obecnej, niniejszym wyznaję i przysięgam na łono
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Dziewicy, Matki Boga, i na laskę Jezusa Chrystusa, że Jego Świątobliwość Papież jest wice-regentem
Chrystusa i że jest prawdziwą i jedyną głową Kościoła katolickiego, czyli powszechnego na całej ziemi; i że
władzą kluczy wiązania i rozwiązywania daną Jego Świątobliwości przez mego Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
posiada on moc składać z urzędu heretyckich królów, książąt, kraje, wspólnoty i rządy, i mogą być oni
bezpiecznie zniszczeni.

Wystarczy sobie teraz przypomnieć wypowiedzi znanych postaci z różnych mediów, którzy w pierwszej
kolejności uwzględniają prawa religijne, a później dopiero ludzkie. Papież, według tych słów, ma moc obalania z
urzędów heretyków i ma sposób na „bezpieczne zniszczenie” całych rządów i wspólnot. Nie ma takiej zbrodni,
która by nie została rozgrzeszona przez żywego przedstawiciela Jezusa na ziemi{5}. Świadomość bezkarności i
przekonanie, że jest się wykonawcą woli boga, sankcjonuje każdy akt przemocy.

Dlatego też z całej swojej siły będę bronił tej doktryny, prawa i zwyczaju Jego Świątobliwości przeciwko
wszystkim uzurpatorom jakiejkolwiek władzy heretyckiej bądź protestanckiej, szczególnie Luterańskiego
Kościoła Niemiec, Holandii, Danii, Szwecji i Norwegii, i obecnie uzurpowanego autorytetu Kościołów
anglikańskiego i szkockiego, oraz ich gałęzi, które ustanowiono w Irlandii i na kontynencie amerykańskim, a
także w innych miejscach, wraz ze wszystkimi ich wyznawcami, aby uznano ich za uzurpatorów i heretyków,
sprzeciwiających się Przenajświętszej Matce – Kościołowi Rzymskiemu….

Ekumenizm w wydaniu obłudników.
…Następnie obiecuję i oświadczam, że kiedy nadarzy się okazja, będę wszczynał i toczył nieustanną wojnę, w
ukryciu i jawnie, przeciwko wszystkim heretykom, protestantom i masonom, zgodnie z udzielanymi mi
wskazówkami, aby usunąć ich całkowicie z powierzchni ziemi; i że nie będę ich oszczędzał nie mając względu
na wiek, płeć ani stan, i że powieszę, spalę, wyniszczę, ugotuję, obedrę ze skóry, uduszę i zagrzebię żywcem
tych niesławnych heretyków; rozpruję brzuchy i łona ich kobiet i roztrzaskam głowy ich niemowląt o ściany
aby zniszczyć ich obrzydliwy ród. Jeśli tego nie będzie można wykonać jawnie, użyję potajemnie kielicha z
trucizną, sznura do uduszenia, ostrza sztyletu bądź ołowianego pocisku, bez względu na cześć, rangę, godność
czy autorytet tych osób, i bez względu na ich stan i warunki, czy to w życiu publicznym czy prywatnym, zgodnie
ze wskazówkami jakie mogę otrzymać w każdej chwili od każdego z agentów Papieża czy Przełożonego Ojca
Świętego Towarzystwa Jezusowe

http://alamoministries.com/content/english/Antichrist/jesuitoath.html

Nie chce się wierzyć, że tego typu pomysły mogą przyjść do głowy normalnie funkcjonującemu człowiekowi.
Jedyna możliwość, to namiętna lektura biblii, gdzie rzucanie dziećmi o ścianę było możliwe. Adolf Hitler, którego
to dość niefrasobliwie, wierzący nazywają ateistą, był pilnym obserwatorem Jezuitów.

Nie trzeba być znawcą historii, aby zauważyć podobieństwa: eksterminacja Żydów i podbój narodów w celu
rozszerzenia władzy III Rzeszy. Rzucanie dziećmi o ścianę uskuteczniali żołnierze niemieccy w Polsce, a
właśnie takie bestialstwo prezentuje stary testament{6}.
„«Idźcie za nim po mieście i zabijajcie! Niech oczy wasze nie znają współczucia ni litości! Starca,
młodzieńca, pannę, niemowlę i kobietę wybijajcie do szczętu!»” Ez 9, 5-6
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Wzniecany jest niepokój związany z islamem, który staje się realnym zagrożeniem, a pod samym nosem mamy
pełzającą w nowoczesny sposób inkwizycję, która duszenie sznurem zastępuje indoktrynacją społeczeństwa.

„Tekst Jesuit Extreme Oath of Induction zapisany w Dziennikach 63 Kongresu USA — Journals of the 62nd
Congress, 3rd Session, of the United States Congressional Record (House Calendar No. 397, Report No. 1523,
15 February, 1913, s. 3215-3216), skąd następnie te strony wyrwano. Ślub ten jest także cytowany przez
Charlesa Didiera w jego książce Podziemny Rzym (Subterranean Rome, Nowy Jork, 1843), przetłumaczony z
francuskiego oryginału.
źródło

Materiały uzupełniające;

http://www.stara.alberto.pl/real/real4.htm

https://radtrap.wordpress.com/2010/07/27/swiadectwo-alberto-riviera/

http://natemat.pl/54169,papieska-armia-konkurenci-opus-dei-zakon-jezuitow-to-jedno-z-najpotezniejszychzgromadzen-na-swiecie

Źródło z którego zaczerpnąłem artykuł:
http://polskiateista.pl/kaprawymokiem/jezuici-zbrojne-ramie-watykanu2418/
-------------------------------------------------

{1} spójrzcie, jak często niewygodnie dla żydowskiego ładu świata fakty są zamiatane pod dywan i/lub nazywane
teoriami spiskowymi. Osoby myślące przejrzą spisek i pojmą, a te które mają problemy z zaakceptowaniem
okrutnej rzeczywistości – takiej, jaką nam żydzi zgotowali – będą to nazywać teorią, i machną na to ręką…

{2} Mt 20:7 – jest to, jak widać, cytat z biblii. Wszelkie żydowskie kulty są odpowiedzialne za całe zło, jakie
spada na Człowieka, lecz z powodu ogłupiania nas – poprzez nakładanie na nas talmudycznych klątw –
zniewolony przez żydów Człowiek pozostaje na to ślepy

{3} parę komentarzy na te tematu
1) Demaskowanie chrześcijaństwa – szczególnie artykuł o Inkwizycji
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2) co jest duchowego w chrześcijaństwie? ( tutaj kontrastuję tą rzekomą duchowość z materializmem
LaVeyanizmu + fragmenty wymienione w nagraniu)
3) Żydukacja, część: pierwsza, druga, trzecia, czwarta

{4} wszystkie religie JUDAISTYCZNE / ABRAHAMICZNE. To sprostowanie jest nieodzowne, gdyż każdy z tych
kultów jest nowotworem żydowskiej duszy – talmudu. Postanowienia talmudyczne można przeczytać w
Protokołach. Religia Pogańska / Duchowy Satanizm to kult życia i siły, sprzeciwiający się tej żydowskiej
kwintesencji zła wszelakiego.

{5} takim przykładem jest Karol Katz vel. JPII, przyznający się w 1992r. do błędu kościoła gdy skazali Galileusza
za kontynuowanie pracy naszego Mikiego Kopernika.

{6} jasssssne, Wódz, który z całego serca był Poganinem i pragną zagłady TWÓRCÓW TEJ PATOLOGII miałby
być pobożnym sługą Izraela… Historia jest zakłamywana, a żydowską strategią jest zwalanie winy za SWOJE
zbrodnie na Ludzi. Zwłaszcza tych, którzy są zagrożeniem dla żydów. Z czasem prawda o Wodzu będzie
wychodzić na jaw coraz bardziej. Podobnie jest ze zwalaniem winy na nas, Duchowych Satanistów, za
ŻYDOWSKIE mordy rytualne – ecce iudaeorum + ludzkie ofiary w biblii
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