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Veritas et libertas ultra omnis sunto _ Prawda i wolność ponad wszystko inne 
 

Józef Bizoń 

 

Diabelski mechanizm został już zbudowany 
  
„Diabelski mechanizm został już zbudowany i bez jego odrzucenia - zburzenia - bez 
znaczenia jest kto teraz stanie się  (w wyniku tzw. wyborów) jego trybikiem, a inny 
wmontowaną w niego nową śrubką w miejsce starej. Teraz w tym diabelskim 
mechanizmie może być to Chińczyk, Francuz, Mongoł, Eskimos czy Żyd.” Tak pisałem 
w mym artykule (całość przytoczona jest niżej) z dnia 19.03.2010 r.  „W sprawie listu otwartego 
ks. dr. Piotra Natanka do biskupów polskich i władz RP”.  
  

Czy to wyżej przytoczone twierdzenie jest prawdziwe czy jest fałszywe? 
  

W odpowiedzi na to pytanie mają pomóc opracowania /dokumentacji/ z 2002 r. (mego autorstwa) 
wykonane w oparciu o akty prawne – począwszy od zobowiązań międzynarodowych i kończąc na 
wiejskiej gminie. Ukazane są w nich mechanizmy zniewolenia Narodu Polskiego i Polski m.in. 
w przejrzystych skondensowanych schematach tych mechanizmów.  
  

Szereg osób otrzymało od tamtego czasu ode mnie pełną dokumentację (opracowanie) z 2002 r. 
wykonaną wprost ze źródła edycyjnego w postaci plików w formacie PDF – z bardzo dobrze  
czytelnymi schematami w kolorach.  
To pełne opracowanie otrzymali m.in. Pan Paweł Ziemiński i Pan Tadeusz Dylak z WPS. 
  

Poznajmy w końcu fakty (czyny, które zawarte są w ustawodawstwie, które są 
dowodami a nie gadulstwem) i spróbujmy odpowiedź na łamach tego portalu na 
postawione wyżej generalne pytanie. 
Pełne opracowania wraz z aktami prawnymi i innymi uzupełniającymi dokumentami są 
do pobrania w:” UNIJNY MATRIX – CO, SKĄD i JAK POBRAĆ ” 
 

I nie róbmy wycieczek mających na celu zniechęcenie potencjalnych odbiorców tego pełnego 
opracowania, bo tak odbieram treść niektórych komentarzy.  
Niewiedza wielu jest nieodzowna do skutecznej ich manipulacji. 
  

Chcąc Polski dla Narodu Polskiego musimy chcieć wpierw wiedzieć jak się w istocie 
rzeczy mają. Bez tego ani rusz! 
Postawienie właściwej diagnozy może wiele gorących głów sprowadzić z obłoków na 
realną ziemię – szczególnie w obecnej chwili. 
  

Boguchwała, A.D. 22 kwietnia 2010 r.  – mgr inż. Józef Bizoń   

_____________________ 
_______________________________________________________________ 

W sprawie listu otwartego ks. dr. Piotra Natanka 

do biskupów polskich i władz RP. 
  
Króluj nam Chryste! 
  

Na Boga! Zapoznajcie się wpierw z rzeczywistym stanem rzeczy zanim ulegniecie 
namowom ks. dr. Piotra Natanka w sprawie uroczystego uznania przez nadrzędne 
władze polityczne i duchowe Pana Jezusa za swego Króla. 
  

Jeśli wierzycie w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, to zrozumiecie - TEGO TERAZ CZYNIĆ 
NIE WOLNO !!!  NIE WOLNO !!! 
  

Jest to zsynchronizowana akcja na potrzeby użycia politycznego Chrystusa Króla 
w mechanizmie masońskim zwróconym przeciwko Chrystusowi. Jeśli to się teraz stanie 
bez rozeznania zbudowanych mechanizmów  
- z którymi teraz możecie się zapoznać w „UNIJNY MATRIX – CO, SKĄD i JAK POBRAĆ”  
http://jozefbizon.wordpress.com/opracowania-matrix-ue-2002/ 
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- bez odrzucenia wszystkich ludzi, którzy te mechanizmy budowali, bez ujawnienia całemu 
Narodowi Polskiemu tej zbudowanej piekielnej machiny, bez jej potępienia i bez jednoznacznego 
całkowitego i bezwarunkowego jej odrzucenia, to biada nam Polakom! Bóg nie da z siebie drwić! 
To spadnie wówczas na Polskę wielka kara boża.  
Jeśli tak się teraz stanie bez rozeznania tegoż wszystkiego, to chcąc, czy nie, świadomie lub też 
nie, staniemy się sługami szatana. 
Gorące serca i pusta głowa, to to czego potrzebuje szatan do ostatecznej walki 
z Chrystusem. 
  

Weźmijcie do ręki DEKALOG - tylko ten nieprzerabiany -  siedem grzechów głównych, 
a wszystko wówczas zrozumiecie. Pycha i chciwość, posługiwanie się Bogiem, a nie Jemu 
służenie, to to na czym cały czas gra szatan i co leży u podstaw obecnego naszego 
nieszczęścia.    
  

Diabelski mechanizm został już zbudowany i bez jego odrzucenia - zburzenia - bez 
znaczenia jest kto teraz stanie się  (w wyniku tzw. wyborów) jego trybikiem, a inny 
wmontowaną w niego nową śrubką w miejsce starej.  
  

Teraz w tym diabelskim mechanizmie może być to Chińczyk, Francuz, Mongoł, Eskimos 
czy Żyd.  
  

To wszystko również dedykuję Ks. dr Natankowi. 
  

Jeśli ktoś ma Jego adres e-mail, to w całości ten  tekst proszę Jemu przesłać.  
 

Szczęść Boże. 
  
Boguchwała A.D. 19 marca 2010 r. - Józef Bizoń 

__________ 
 

Odwołania w tekście do innych artykułów opublikowanych przez Józefa Bizonia: 
 

UNIJNY MATRIX – CO, SKĄD i JAK POBRAĆ 
http://jozefbizon.wordpress.com/opracowania-matrix-ue-2002/ 

_______________________ 
Przeniesiono i uaktualniono z: 
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_______________________________ 

Opublikowano na: 
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_________ 
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