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Conchiglio…
BĘDĄ PRÓBOWALI CIEBIE ZABIĆ
Nie wiesz… o « kim » mówię… kiedy mówię… że jest « ktoś »… kto chce ciebie zabić.
Jezus do Conchiglii - 26 stycznia 2001

Nie zwracaj uwagi na to… co powiedzą o tobie… ponieważ już wiemy… że nienawiść otoczy cię wszędzie…
to dlatego chcieliśmy… abyś była ukryta przed światem… to dlatego będą ponownie próbowali cię zabić…
to dlatego nienawiść szatana jest na tobie… to dlatego Misję daliśmy tobie.

Trójca Przenajświętsza do Conchiglii - 13 lipca 2001

Niebezpieczeństwo może być wszędzie…
ponieważ ty nie znasz formy… jaką może przybrać « zło »… ale « zło »… dobrze zna ciebie.
Gdybym nie postawił obok ciebie odpowiedniej ochrony…
już by cię zabiło… « zło »…
ponieważ wiele Dusz już wymknęło mu się z rąk
i zawsze będzie próbowało cię zabić.
To dlatego… jest ci mówione… abyś pozostawała w ukryciu i w milczeniu.

Jezus do Conchiglii - 29 października 2002

zrealizowane przez
Movimento d'Amore San Juan Diego
MONOS-Jedyny - Badania Naukowe i Humanistyczne
Najświętsza Maryja Panna, Nasza Pani z Guadalupe.
Transpozycja Tilmy na "Planisferę Browna", która przyjmuje formę muszelki (conchiglii).
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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26 stycznia 2001 - 02.30 - Jezus
„ Kolana… które zginają się przed Bogiem… aby oddać Mu cześć… są nieliczne.
Zawsze mówiłem… że wszelkie kolano przed Jezusem musi się zgiąć.
A zamiast tego… zginacie się przed strasznym wrogiem…
który cieszy się z zadawania wami udręki ciała i serca.
Conchiglio…
NIE WIESZ… O « KIM » MÓWIĘ…
KIEDY MÓWIĘ… ŻE JEST « KTOŚ »… KTO CHCE CIEBIE ZABIĆ.
I tak… jest lepiej.
Jestem tu… aby zawsze cię chronić… ale wiedz… że wróg się czai. […]”
27 stycznia 2001 - 24.00 – Jezus - Trójca Przenajświętsza
„ Jestem Twoją służebnicą.
Oto co mówisz i myślisz… i to prawda.
Jesteś służebnicą Pańską
i dlatego piszesz to… co ci dyktuję.
Jestem Królem całego Świata i pokazuję to w każdej chwili…
wszystko podlega Mnie i Natura należy do Mnie.
Co możecie przeciwko niej… wy… którzy uważacie… że jesteście wszystkim… i wszystko możecie?
Czy nie widzicie… ile szkód na całym Świecie?
Jesteście głusi… ślepi i głupi… a jednak rozumiecie to… czego chcecie.
Tylko bogactwa i wielkiej władzy… rozpusty i rabunków…
ale dokąd zamierzacie pójść?
« Sekty »… gdziekolwiek się obrócicie… a o Mnie nie myślicie.
Ja… który Jestem waszym Bogiem… odstawiacie Mnie w zapomnienie.
Nieodpowiedzialni i niezdolni do zrozumienia Sprawiedliwości…
która spadnie na każdy naród… który rzucił Mi bezkarnie wyzwanie.
Postawiliście na Moje miejsce wiele niegodziwych praw
i wychwalacie wolność… nadal usuwając życia.
Powiedziałem wam to wiele razy… nie zabijajcie Moich dzieci.
Wy ujrzycie poważne okropności z powodu Moich zabitych dzieci.
Krew… krew… krew… krew.
Wszędzie umyje wasze ulice…
wy zobaczycie pływające trupy… gdziekolwiek spojrzycie.
Czy nie wystarczą wam okropności… które już są na Świecie?
O Conchiglio… pisz nadal…
wylej jeszcze trochę krwi na korzyść głupców.
Oni nie wiedzą… ile cierpisz… ale wcześniej czy później to odkryją…
a wtedy zrozumieją… ile szkody ci wyrządzają.
Jeśli proszę cię… abyś ukryła na trochę te Przesłania…
to dlatego… żeby docenili te… które już napisałaś.
Są to cenne upomnienia… są to upomnienia dla wszystkich…
są to upomnienia miłości… dopóki… potem się nie umrze.
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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Umiera się również w sercu… jak wielu dzisiaj.
Są żywymi trupami… chodzącymi po ulicy.
Widzicie je wszędzie… zwłaszcza w « TV »…
to tak nazywacie to piekielne pudło.
Mało jest używana do czynienia dobra i informowania o tym… co się dzieje.
Wy pokazujecie kpinę i nieprzyzwoitość… która jest na Świecie…
aby Moje dzieci wierzyły… że tak można czynić.
Gorzko zapłacicie za każdą źle uczynioną rzecz…
każdy szokujący przykład… wasza Dusza spłonie.
Wy uważacie… że nie jesteście widziani… kiedy czynicie wiele zła…
ale Moje Oko widzi wszędzie… gdzie jesteście i co robicie.
Żaden zakątek Świata nie jest chroniony przed Moim Okiem…
ponieważ badam nawet atom i to… w co wy nie wierzycie… że może istnieć.
Materia podlega Mnie…
To Ja ją stworzyłem.
A pył ma się do Mnie… jak Wszechświat do waszych oczu.
Odwagi… Conchiglio…
nie obawiaj się… to… co uczyniłaś… powinno było być uczynione.
Twoja krew obmyje znowu… plamy grzechu…
które pokrywają Stworzenie.
Śmiało… Conchiglio…
módl się jeszcze za te tak dalekie dzieci…
które nie wierzą w Powrót Jezusa… Syna Ojca.
Nowa Era już się rozpoczęła.
Wygasa teraz dodatek
tego czasu… o który Maryja poprosiła Mnie dla was wszystkich.
Dziękujcie Mojej Matce… całej Świętej i całej Czystej…
przykładowi dla każdego Mojego stworzenia.
Teraz Święta Trójca błogosławi was wszystkich…
pochylcie tę głowę na cześć Nas Trzech
i módlcie się… módlcie się… módlcie się.”
25 sierpnia 2001 - 16.30 – Bóg Ojciec
„ Nie dziw się… Conchiglio…
tak wielkiej miłości… jaką odczuwasz do Mojego Syna.
Tak… Conchiglio… Jestem Ojciec.
Poznałaś Go w dokładnym momencie… w którym stworzyłem twoją Duszę
i nie mogłaś uczynić nic innego… ja tylko natychmiast zakochać się w Nim.
Jego Miłość do ciebie ogarnęła cię tajemniczo…
pozostawiając niezatarty « Odcisk »…
który całkowicie odkryjesz na nowo… kiedy Go ponownie ujrzysz.
Miłość… która cię przenika w tak intensywny sposób… jest wielkim Darem…
którego ci udzielam… aby dać ci tę siłę… której potrzebujesz.
Moje dzieci… które ciebie poprzedziły…
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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stawiły czoła męczeństwu i śmierci…
właśnie dzięki tej sile wypływającej z Miłości.
Podczas gdy mówię do ciebie… a ty piszesz… teraz… właśnie teraz…
dostrzegasz… że każda twoja komórka należy do Mnie.
Twoja krew płynie powoli… jak gdyby chciała zatrzymać czas…
ponieważ nigdy nie chciałabyś przerwać tego dialogu ze Mną.
Conchiglio…
pozwól… by łagodnie kierowały tobą uczucia… które zaszczepię w twoim sercu…
i przed jakimkolwiek ważnym działaniem… módl się… jak wiesz.
Będziesz miała możliwość uczynienia wszystkiego… o co cię poproszę…
a nawet jeśli widzisz ogromne przeszkody… nie obawiaj się…
ponieważ Aniołowie i Święci pracują obok ciebie…
aby otworzyć niektóre drzwi.
Ileż jest zamkniętych drzwi… Moja Conchiglio.
Uczynili z Domu Bożego 1
fortecę nie do zdobycia… z bardzo wysokimi mostami zwodzonymi…
a woda… która otacza fortecę dookoła…
jest pełna złych istot strzegących samych siebie.
Te dzieci czują się nietykalne… w murach…
i obnoszą się z modlitwą z maską na twarzy.
Jest zbyt wiele niewiernych dzieci… które Mi służą.
W gruncie rzeczy byłoby lepiej… gdyby było ich niewielu… ale Świętych.
I pomyśleć… że Mój Syn nie mieszkał w fortecy…
nie miał nawet gdzie położyć Głowy.
Chodził ulicami Galilei… aby nauczać…
bez strażników… bez broni i bez fałszu…
ponieważ jeśli jest się dobrym i sprawiedliwym… niczego nie należy się obawiać.
W gruncie rzeczy… zastanówcie się… kiedy próbujecie się bronić?
Aby strzec cennych dóbr i pieniędzy…
ponieważ jeśli przyjdzie złodziej… będzie chciał odebrać wam wszystko.
Mój Syn nie miał nic… oprócz ubrania… które Go okrywało…
a jeśli trochę miał… dawał to innym…
więc nie byli potrzebni strażnicy.
Był ubogim wśród ubogich Świata… i ci ubodzy kochali Go…
ponieważ czynił On wszelkie dobre uczynki wobec nich…
najpierw dając godność.
Godności człowieka nie wolno nigdy deptać…
ponieważ jest to intymne bogactwo każdego z was.
Możecie nawet być żebrakami…
ale wewnątrz was… żyje Sam Bóg.
O mędrcy Świata… czego waszego bronicie?
Nic tak naprawdę nie należy do was.
Otwórzcie drzwi Mojego Domu biednym ludziom…
którzy szukają Mego Syna… w każdym z was.
Otwórzcie drzwi Mojego Domu…
aby przyjąć biednych… jak czynił to Mój Syn…
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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i płaczcie z nimi… jeśli jest taka potrzeba…
ponieważ ten… kto słucha drugiego i cierpi z nim… jest naprawdę synem Ojca.
Dostosujcie się do niewygodnych sytuacji… nie szukajcie zawsze przywilejów…
zamknijcie usta zamiast modlić się mózgiem…
ponieważ lepsze byłoby westchnienie miłości.
Moje dobre dzieci wzdychają ze zmęczenia…
ponieważ widzą… że nic się nie zmienia w Świętym Kościele.
Skandale za skandalami… a wy bardzo dobrze je ukrywacie…
ale kiedy Ja otworzę drzwi… co zrobicie?
Będziecie krzyczeli o pomoc… będziecie biegali wszędzie… będziecie wyskakiwali z okien…
nie mając czasu na obniżenie mostu zwodzonego.
I rzucając się do wody… nie znajdziecie ratunku…
ponieważ nie będziecie pamiętali w tym zamieszaniu…
że te złe istoty strzegące fortecy…
będą waszymi oprawcami.
Wezwij jeszcze Ducha Świętego… ponieważ jeszcze nie skończyłem… Conchiglio.
Ten ból… który teraz odczuwasz…
to ból… który odczuwam również Ja… kiedy widzę takie rzeczy…
ale tobie pozwoliłem go odczuć w proporcji od jednego… do nieskończoności…
więc… zobacz jak cierpię Ja… Conchiglio.
Oczyszczenie jest zawsze przez ból…
który pozwalam mieć innym dzieciom.
Ty jesteś jedną z tych… zresztą…
« biała strona zostanie poplamiona krwią…»… pamiętasz?
To właśnie twoje łzy… na tym białym arkuszu
są kroplami krwi twojego serca.
Rozumiem je… wiesz… córko Moja.
Czuję… że jesteś przestraszona…
ponieważ czujesz się mała w tak wielkiej Historii.
To Ja… jak zawsze… dam ci tę siłę… której potrzebujesz dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek
i pokażę poprzez ciebie… jak bardzo Ja poważam kobietę.
Opamiętajcie się… kobiety Świata… nie prowokujcie Moich dzieci - mężczyzn…
wielu z nich jest mniej silnych od was… oprócz ramion.
Ich błędy to także wasza odpowiedzialność.
Nie usidlajcie ich… nie osądzajcie ich.
Szanujcie role… które Ja… Ojciec… dałem ludziom i rzeczom.
Weźcie za przykład Maryję… Moją słodką Oblubienicę…
która swoją pokorą i słodyczą sprawiła… że zakochały się w Niej miliony mężczyzn na Świecie.”
1. Watykan – Bazylika Świętego Piotra

13 lipca 2001 - 18.00 - Trójca Przenajświętsza
„ Rzucają ci wyzwanie… żebyś zostawiła wszystko…
ale te ultimatum nie pochodzą od Nas.
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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My… którzy Jesteśmy Nieskończonym Miłosierdziem…
stosujemy życzliwą cierpliwość do ostatniej chwili waszego życia.
Conchiglio… praca do wykonania jest uciążliwa…
ale My Jesteśmy z tobą i będziemy chronić twoje działania.
Przeszkody… które ci postawili i które ci postawią… są naprawdę liczne…
ale są one jak wiele drabin… po których trzeba się wspinać stopień po stopniu…
i dobrze wiemy… że im wyżej się wspina… tym bardziej zmęczenie ciąży na was.
To zawsze ostatnie stopnie są najbardziej męczące we wspinaczce…
ale właśnie dlatego… że są ostatnimi…
oznacza to… że prawie dotarliście na szczyt.
Jest to bardzo wysoka drabina… ta… którą masz przed sobą…
podobna jest do drabiny ze snu Jakuba…
i wiele jest koincydencji… kto ma zrozumieć… niech zrozumie.
Conchiglio… zostaw swoją obronę
i wezwij jeszcze Ducha Świętego na to… co teraz zamierzamy ci powiedzieć.
Wiemy… że się boisz…
wiemy… że jesteś wstrząśnięta tym… co odczułaś w swoim sercu…
więc aby się uspokoić… wezwij ponownie Ducha Świętego.
Nie płacz… Conchiglio…
słuchaj Nas… Conchiglio… kochaj Nas… Conchiglio…
dziękuj Nam… Conchiglio… chwal Nas… Conchiglio…
czcij Nas… Conchiglio… uwielbiaj Nas… Conchiglio…
i pisz bez obawy popełnienia błędów…
ponieważ… jako potomkowi Domu Dawida…
pełnoprawnie dostarczyliśmy ci
Nasze Wieczne i Niezmienne Słowo.
Nie zwracaj uwagi na to… co powiedzą o tobie…
ponieważ już wiemy… że nienawiść otoczy cię wszędzie…
to dlatego chcieliśmy… abyś była ukryta przed światem…
TO DLATEGO BĘDĄ PONOWNIE PRÓBOWALI CIĘ ZABIĆ…
to dlatego nienawiść szatana jest na tobie…
to dlatego Misję daliśmy tobie.
Uspokój się… Conchiglio… inaczej nie będziesz mogła pisać
tego… czemu musimy pozwolić krążyć po całym Świecie… poprzez ciebie.
Poddaj się Miłości Trynitarnej…
która w tym trzynastym dniu siódmego miesiąca Nowej Ery…
wyjawiła ci twoje pochodzenie.
Teraz zrozumiesz trochę bardziej…
dlaczego zwróciliśmy się do ciebie imieniem « Conchiglia »
i dlaczego pierwsze Przesłanie… które ci daliśmy…
zaczyna się Słowem « Dawid… »…
a był to siódmy dzień miesiąca… przed Wielkanocą… roku dwa tysiące.
Conchiglio… jesteś z Nami…
bądź spokojna i pozostań pokorna i cierpliwa
wobec wszystkich twoich braci… których stawiamy przed tobą.
Módl się przede wszystkim za twoich wrogów…
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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ponieważ twoje ukrzyżowanie jest bliskie.
Te Pisma nie potrzebują przypisów…
ponieważ Nasze Słowo nie może być wyjaśnione przez nikogo…
ponieważ nikt nie zna intencji i tajemnic…
Najchwalebniejszej i Przenajświętszej Trójcy.”
27 sierpnia 2001 - 02.30 - Trójca Przenajświętsza
„ Wymiany wiadomości… która ma miejsce na Świecie…
poprzez Przesłania… chcemy My.
Utkaliśmy specjalną sieć…
która rozszerzy się na cały Świat.
Jest jak pajęcza sieć…
ale w miejsce pająka… pośrodku znajduje się Jezus-Eucharystia.
Jezus… Eucharystia Słowa…
odtąd będzie rozciągał się promieniście… dokładnie jak promienie emanujące ze Słońca…
a podyktowane Słowa uderzą w każdy Naród… w każdy region i miasto.
Nie dziw się… Conchiglio… temu… co teraz będziemy czynić…
ponieważ twoje posłuszeństwo wobec Nas jest owocne…
i pamiętaj… że żaden Prorok nie jest dobrze przyjęty w swoim kraju.
Również Jezus musiał opuścić znajome miejsca…
ponieważ Jego Dary Miłości nie były zrozumiane.
Za każdym razem mówili… « Ależ kto… syn cieśli? »
Ale Jezus nie tracił czasu z ludem… który nie chciał słuchać.
Ale później… Jego Słowo poszło w Świat…
aż dotarło do każdego z was… i do ciebie… Conchiglio.
Droga jest zawsze trudna dla syna lub córki « wybranych przez Boga ».
Oderwanie się od wszelkich przywiązań i od wszelkich dóbr…
jest jasnym znakiem przynależności do Boga.
Jest dowodem miłości… o który w tym przypadku Bóg prosi Swoją Oblubienicę.
Conchiglio…
wiele jest owoców głębokiego nawrócenia i wielu będzie świadczyło o tym…
ponieważ Nasze Słowo Eucharystyczne
nie pozostawia obojętnym nawet najbardziej zatwardziałego serca.
TE PISMA SĄ CZYTANE RÓWNIEŻ PRZEZ TWOICH WROGÓW…
I RÓWNIEŻ PRZEZ TYCH… KTÓRZY BĘDĄ CHCELI CIĘ ZABIĆ.
Nasze Słowo jest ostre
i jeśli Dusza… która je czyta… nie jest w Łasce Bożej…
zamiast pokoju serca… odczuwa głęboką nienawiść do ciebie…
ponieważ na ciebie zrzuca odpowiedzialność za ból własnych wnętrzności…
skręconych z powodu własnej nikczemności.
Zdarzy się nawet… że ci wrogowie będą musieli się oczyścić
przez niektóre próby… które My zsyłamy… by się nawrócili…
a zamiast tego oskarżą ciebie o swoje nieszczęścia.
Nie obawiaj się… Conchiglio…
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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to szatan używa tych… którzy wpadają w jego pułapkę…
ale dopuszczamy tylko to… czego My chcemy…
aby utrzymywać cię w pokorze.
Conchiglio…
słuchaj uważnie tego… co teraz zamierzamy ci powiedzieć…
i wezwij jeszcze Ducha Świętego.
Powiedzieliśmy ci już… że wiele jest rzeczy… które będziesz czynić…
a pierwszymi… którzy skontaktują się z tobą… będą Kapłani.
Następnie Charyzmatycy… Nasi prawdziwi Powiernicy… dołączą do ciebie
i wszyscy razem utworzycie Nasze Specjalne Siły Zbrojne…
aby zwalczać wielkiego wroga…
abyście prowadzili Nasz Lud po drodze Światła.
Conchiglio…
nie usiłuj zrozumieć… jak to się stanie…
ponieważ Wola Boga Ojca… to rzecz uczyniona.”
29 października 2002 - 11.00 - Jezus
„ To jest komunia Świętych… Conchiglio…
dlaczego nadal się dziwisz?
Dobrze… że czuwasz… ponieważ wróg zawsze jest wokół ciebie
i dręczy cię w każdej chwili… jak tylko może.
Jeśli Ja pozwalam… aby tak się stało…
to dlatego… żeby utrzymywać cię w pokorze… powiedziałem to.
Rozumiem twoją wewnętrzną udrękę…
rozumiem twoje wahania nastroju…
rozumiem twoją nieufność.
Kiedy fakty życia sprawiają nam ból…
chciałoby się ukryć… gdzie nikt nie może nas skrzywdzić.
Trudno jest żyć tak… jak każemy żyć tobie…
odizolowana od wszystkiego i od wszystkich.
Widzimy… że się rozglądasz.
Niebezpieczeństwo może być wszędzie…
ponieważ ty nie znasz formy… jaką może przybrać « zło »…
ale « zło »… dobrze zna ciebie.
Gdybym nie postawił obok ciebie odpowiedniej ochrony…
już by cię zabiło… « zło »…
ponieważ wiele Dusz już wymknęło mu się z rąk
I ZAWSZE BĘDZIE PRÓBOWAŁO CIĘ ZABIĆ.
TO DLATEGO…
JEST CI MÓWIONE… ABYŚ POZOSTAWAŁA W UKRYCIU I W MILCZENIU.
Zło używa każdej nadarzającej się okazji
i każdej osoby… która może mu służyć.
Jeśli zaś może mu służyć Kapłan…
wówczas osiąga swój cel.
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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A Kapłani są najbardziej kuszeni przez nie…
ponieważ ono wie… którzy z nich zbliżają się do ciebie
i zna ich słabości.
Miej dużo cierpliwości… Conchiglio…
w czynieniu rzeczy… które wskazujemy ci… abyś czyniła…
i skup się na modlitwie jak najdłużej…
aby wzmocnić barierę ochronną… którą masz dookoła.
Ty nie widzisz tej bariery.
Jest ona jak pierścień…
który otacza twoją osobę na całej twojej wysokości…
i nawet jeśli zło za każdym razem próbuje pogwałcić tę barierę…
nie może zbyt wiele uczynić…
ponieważ bariera jest zbudowana z czystej Miłości Bożej…
a ono przed Bożą Miłością nie wytrzymuje i ucieka.”
01 lutego 2005 - 13.00 - Jezus
„ Człowiek… aby stworzyć sobie przestrzeń przyjemności na Ziemi…
czasami żegluje po wyobraźni
w kierunku nieznanych horyzontów i celów
i w swoim wnętrzu zdaje sobie sprawę z swego niezadowolenia
ponieważ to… czego pragnie…
nie odpowiada temu… co przeżywa w życiu codziennym.
Otóż… dzieci…
gdybyście patrzyli na Mnie… który Jestem waszym Jezusem Miłości…
w konkretny i zarazem duchowy sposób…
zauważylibyście… Kim naprawdę Jestem.
Jestem Bogiem Stwórcą.
Jedynym Stwórcą… który może uczynić konkretną waszą wyobraźnię.
Ale tylko wtedy… gdy będzie ona zwrócona ku Sprawom… które są Boże.
Używanie wyobraźni dla poprawienia ludzkiej kondycji człowieka
jest częścią planu… będącego w was…
ale który jest zakryty przez materialność… którą przeżywacie.
Używanie wyobraźni dla ewangelizowania wszędzie i przy pomocy wszelkich środków
jest częścią realizacji wewnętrznego planu… który posiadacie
i który koniecznie musi się wyłonić…
aby uczynić was świadomymi wielkości…
jaką Ojciec Przedwieczny i Święty oraz Wszechmogący
przewidział dla wszystkich swoich dzieci… dzieci Bożych.
Wyobraźnia musi być pilotowana… jak samolot…
trzeba znać przyciski i stery… których zamierza się użyć.
Tylko tak można wystartować
i polecieć daleko… aż na drugą część Świata…
lecąc nad lądami i oceanami…
aż dotrze się do niezbadanych i dziewiczych miejsc.
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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Myślenie na wielką skalę jest obowiązkiem… Conchiglio.
Misja… którą masz… jest unikalna.
Jest dla tych waszych złych czasów ostatecznych…
które wejdą w nową rzeczywistość… jakiej Chciał Ojciec
i jakiej chciały wszystkie Jego prawdziwe dzieci dobrej woli…
które nie pozwoliły się oszukać przez przeklętego wroga.
Twoja Misja… Conchiglio…
jest Wolą Bożą na ziemi.
Bóg jest blisko człowieka… jeśli człowiek Go przyjmuje.
Nigdy Bóg nie był tak blisko niego…
jak w tych czasach wielkiego cierpienia.
Wszystko to… co jest tu powiedziane… Conchiglio…
dociera po dwóch tysiącach lat i więcej…
od Mojego Wstąpienia do Nieba ku Ojcu.
Pocieszyciel Jest w Tych Słowach.
Przez cały ten czas…
Ojciec dawał wam wolną rękę i widzieliście
oraz nadal widzicie rezultaty waszych działań.
To totalna katastrofa.
Jest to całkowita materialna i duchowa katastrofa.
Jest to znak… że człowiek nie był w stanie ewoluować…
gdyż trzymał się z dala od Boga i od Jego Woli.
Człowiek nie ewoluował…
ponieważ nie wprowadził w życie i nie podążał za
danymi Świętymi Przykazaniami.
Człowiek się zagubił.
Ojciec pozwolił na jego zagubienie…
ażeby zdał sobie sprawę…
że miał pilną i konieczną potrzebę…
aby być sprowadzonym ponownie na właściwą ścieżkę
i być pokierowanym w rzeczach do zrobienia.
Conchiglio…
CZY CZŁOWIEK NAPRAWDĘ NIE ZROZUMIAŁ… KIM JESTEŚ?
CZY TEŻ ZROZUMIAŁ TO I OBAWIA SIĘ CIEBIE ORAZ MILCZY?
CZY BĘDZIE PRÓBOWAŁ NIE POZWOLIĆ CI MÓWIĆ?
BĘDĄ PRÓBOWALI CIEBIE ZABIĆ.
CZY IM SIĘ UDA?
MOŻE TAK… A MOŻE NIE.
FINAŁ TYM RAZEM BĘDZIE INNNY.
Mieli do dyspozycji ponad dwa tysiące lat…
ludzie… aby się zmienić.
Teraz nadszedł czas… aby zebrać Wybranych
z każdej części Ziemi.
Jak to wszystko się stanie?
To już dzieje się za pośrednictwem tych Słów.
Wybrani zbliżą się do ciebie… do tych Słów…
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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będą za Nimi podążać…
będą wprowadzać Je w życie…
będą prześladowani za to…
ale uratują sobie Duszę…
nawrócą się do Najwyższej Miłości…
dokonają wewnętrznego oczyszczenia… spowiadając się u Kapłanów…
będą podążać za Prawdziwym i Świętym oraz Jedynym Kościołem…
Katolickim… Apostolskim i Rzymskim.
Będą komunikować… przyjmując Jezusa Eucharystię…
bezpośrednio do ust i na kolanach…
aby Mnie czcić… jak należy się Bogu…
to znaczy z całym szacunkiem i miłością oraz czcią.”
________________________________

Conchiglia… UNIKALNY KIELISZEK NA ŚWIECIE
Teraz… szatan… który wyczuł « Plan »…
próbuje wszystkiego… co możliwe.
ALE TERAZ JUŻ GOŚCIE SĄ… I WINO ZOSTAŁO NALANE.
WEDŁUG WAS… CO MU POZOSTAJE DO ZROBIENIA…
ABY GOŚĆ NIE PIŁ TEGO WINA?
NIE POZOSTAJE MU NIC INNEGO… JAK TYLKO UBRUDZIĆ TEN KIELISZEK…
ABY SPRAWIĆ… ŻE NAPÓJ BĘDZIE TRUDNY DO WYPICIA.

Najświętsza Maryja Panna do Conchiglii… 08 lipca 2002

Czytaj całość:

www.conchiglia.net/AD2014_X444/VATICANO/14.284_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Bicchiere_Unico_al_Mondo_Conchiglia_16.09.14.pdf

wyjęte z:

OBJAWIENIA danego Conchiglii
Dzieło Boże

Bentornato Mio Signore
Witaj, Mój Panie

« Il Grande Libro della Vita »
« Wielka Księga Żywota »

Nowy Testament Trzeciego Tysiąclecia
© Copyright - LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita - Parte Seconda

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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Trójca Przenajświętsza, będąca Jednością, będąca Bogiem,
podarowała jedynej kobiecie na Świecie, Conchiglii della Santissima Trinità:
OBJAWIENIE dane Conchiglii...
« Bentornato Mio Signore - Il Grande Libro della Vita »
( « Witaj, Mój Panie - Wielka Księga Żywota » )

Nowy Testament Trzeciego Tysiąclecia
© Copyright - LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
Bentornato Mio Signore - Il Grande Libro della Vita - Parte Prima

... które po raz pierwszy w Historii Kościoła,
który jest Jeden, Święty, Katolicki, Apostolski i Rzymski…
09 maja 2015 r. - Ogrody Watykańskie - Miasto Watykan
Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI Oficjalnie przedstawił całej Ludzkości
w obecności J.Eks. Mons + Georga Gänsweina, Prefekta Domu Papieskiego,
i Mimmo Rocco, Brigadiere Capo dei Carabinieri.
Odsłonięte imię Eliasza, zapieczętowane… w sercu Conchiglii:
Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI

www.conchiglia.net/Conchiglia/15.310_PO_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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PROROCTWO SPEŁNIONE 09 MAJA 2015
Miasto Watykan

Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI, 9 maja 2015 - w Ogrodach Watykańskich udzielił swojego Błogosławieństwa po Łacinie Dziełu Bożemu:
« BENTORNATO MIO SIGNORE - IL GRANDE LIBRO DELLA VITA »
Nuovo Testamento del Terzo Millennio - Parte Prima
(« WITAJ, MÓJ PANIE - WIELKA KSIĘGA ŻYWOTA »
Nowy Testament Trzeciego Tysiąclecia - Część Pierwsza)
oraz ruchowi Movimento d'Amore San Juan Diego,
Światowemu Ruchowi serc, założonemu na polecenie Jezusa
przez Conchiglię della Santissima Trinità:
« Et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris †, et Filii †, et Spíritus † Sancti descéndat
super vos et máneat semper. Amen. », a następnie powiedział:
« Modlę się za was i za Ruch Movimento d'Amore San Juan Diego.
Teraz mam czas, aby przeczytać tę Książkę spokojnie ».
Błogosławieństwo miało miejsce 09 maja 2015 r. - Ogrody Watykańskie,
obok Groty Matki Bożej z Lourdes,
w obecności J.Eks.Bp. Mons + Georga Gänsweina, Prefekta Domu Papieskiego,
oraz Brigadiere Capo dei Carabinieri, Mimmo Rocco.
… To jest Papież… który Pobłogosławi Movimento d’Amore San Juan Diego…
który należy do Boga…
… Oto… Conchiglio… dlaczego zainspirowałem tego Papieża…
aby umieścił w swoim Herbie Muszelkę.
Ty i On zjednoczeni… aby powiedzieć… « Witaj… Mój Panie ».”

Jezus do Conchiglii - 27 grudnia 2005
www.conchiglia.net/Conchiglia/15.310_PO_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net

13

Movimento d'Amore San Juan Diego
MONOS-Jedyny - Badania Naukowe i Humanistyczne

Najświętsza Maria Panna, Nasza Pani z Guadalupe,
Transpozycja Tilmy na Planisferę Browna,
która przyjmuje formę muszelki.

OFICJALNE DOKUMENTY
Prawda na temat Odłączenia się od Watykanu J. Ś. Papieża Benedykta XVI,
Jedynego i Prawdziwego Papieża,
dopóki Żyje, Kościoła Jednego, Świętego, Katolickiego, Apostolskiego i Rzymskiego,
jak zostało objawione przez Jezusa Conchiglii della Santissima Trinità
2 lutego 2011 r.
http://www.conchiglia.net/C/Conchiglia_2016-02__VERITA_BEN_XVI.pdf
________________
NAJBARDZIEJ PRZERAŻAJĄCA RZECZYWISTOŚĆ LUDZKOŚCI
I Część z XIX
BERGOGLIO
jest niegodziwym człowiekiem, który « teraz » siedzi na Tronie Piotrowym.
Jezus do Conchiglii – 21 marca 2013
www.conchiglia.net/POLSKA/PO_C_Lettere/13.252_PO_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_1a_P
arte_La_realta'_piu'_sconvolgente_dell'Umanita'_L'Uomo_iniquo_ora_siede_sul_Trono_di_Pietro.pdf
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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OGŁOSZENIE CONCHIGLII

Prot. 15.321 – 08.09. 2015 - Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Ja, Conchiglia della Santissima Trinità,

jako Ochrzczona córka Świętego Kościoła Katolickiego,
z racji Wiary Katolickiej, nie mogę dopuścić UNA CUM z Bergoglio
i pozostaję wierna Jego Świątobliwości Papieżowi Benedyktowi XVI, który żyje,
i który zrezygnował tylko z urzędu Biskupa Rzymu, a nie Papieża,
więc jest obecnym Piotrem, legalnie urzędującym Papieżem.
Z woli Boga Ojca oraz w Imię i w Imieniu Boga Ojca
odnawiam Bogu Ojcu ofiarę z mojego życia za Jego Świątobliwość Papieża Benedykta XVI i…

NA POLECENIE BOGA OJCA

OŚWIADCZAM I OGŁASZAM W OFICJALNEJ I UROCZYSTEJ FORMIE

ORAZ PODAJĘ DO WIADOMOŚCI
KONGREGACJI NAUKI WIARY
I CAŁEJ LUDZKOŚCI… ŻE…

Bergoglio, nienazwany, który jest wikariuszem lucyfera i wikariuszem Antychrysta,
przez fałszywy ekumenizm, będący dziełem szatana,
zrównuje fałszywe religie do religii Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem,
Drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej.
Bergoglio wywołuje PUBLICZNY SKANDAL przez niezliczone herezje,
poza tym publicznie i w sposób imperatywny zachęca katolickich wiernych do modlitwy
(Musisz, Musisz) z heretykami, apostatami i schizmatykami.
https://www.youtube.com/watch?v=yVkz2wNHguI

WIĘC BERGOGLIO JEST EKSKOMUNIKOWANY „IPSO FACTO”,
a wraz z nim wszyscy ci, którzy idą za nim,
Kapłani, Biskupi, Kardynałowie, Diakoni, Zakonnicy, Zakonnice i świeccy.
KAŻDY JEGO AKT, NOMINACJA LUB PROKLAMACJA
SĄ ZATEM NIEWAŻNE W OCZACH BOGA
I BERGOGLIO POWINIEN BYĆ POZBAWIONY MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA PRAW
Jest to Nauczanie Kościoła, Jednego, Świętego, Katolickiego, Apostolskiego i Rzymskiego:
Kto jest winny przestępstwa Apostazji, Herezji i Schizmy (kan. 1364 § 1).
„IPSO FACTO” łaciński zwrot (właściwie: „z samego faktu”) - na mocy samego faktu, automatycznie.
Wyrażenie to jest używane w szczególności w Kodeksie Prawa Kanonicznego
dla wskazania, że sam fakt naruszenia jakiegoś przepisu
powoduje automatyczne popadnięcie w związaną z tym karę.
http://www.treccani.it/vocabolario/ipso-facto/
Czytaj całość:
http://www.conchiglia.net/POLSKA/PO_C_Lettere/15.321_PO_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Proclama_di_Conchiglia_
su_mandato_di_Dio_per_Bergoglio_Parte_XVII_08.09.15.pdf
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.movimentodamoresanjuandiego.it
www.conchiglia.net
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ORATIO AD SANCTUM MICHÆLEM

Sancte Mìchaël Archàngele,
defènde nos in proèlio,
contra nequìtiam et insìdias diàboli, esto præsìdium.
Ìmperet illi Deus, sùpplices deprecàmur.
Tùque, prìnceps milìtiæ cælèstis,
Sàtanam aliòsque spìritus malìgnos
qui ad perditiònem animàrum pervagàntur in mundo,
divìna virtùte, in Infèrnum detrùde.
Amen.
NALEŻY ZAWSZE ODWOŁYWAĆ SIĘ DO ORYGINALNEJ WERSJI W JĘZYKU WŁOSKIM
Tłumaczenie « OBJAWIENIA » danego Conchiglii jest wykonane przez osoby dobrej woli.
UWAGA Conchiglia [czytaj: Konkilja]
Conchiglia della Santissima Trinità
Movimento d’Amore San Juan Diego

po polsku
po polsku

Muszelka od Trójcy Przenajświętszej
Ruch Miłości Święty Juan Diego
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