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Boska informacja o stworzeniu człowieka... poprawiona
I pomyśleć, ze wszystkiemu winna jest ...koza !
Jako ten który stoi w bezpośrednim kontakcie z bogiem
zobacz: http://www.eioba.pl/a/4xdt/10-przykazan-w-aktualnej-i-obowiazkowej-wersji
Dostałem polecenie od niego aby poinformować ludzkość,
że przeszłe pokolenia, w formie pisanej oraz ustnej przeinaczyły,
lub wręcz świadomie sfałszowały wiedzę o stworzeniu świata,
pochodzeniu człowieka oraz wiary katolickiej.
Ta prawdziwa historia jest następująca:
Bóg po stworzeniu ziemi oraz wszystkiego na niej był w trakcie
poukładania wszystkiego jak należy kiedy nastapił czyn który
obrócił Boskie plany w perzynę.
Tym czynem był fakt, że Tygrys zgwałcił Eufrata i produktem tego
incestu (Tygrys i Eufrat byli braćmi stworzonymi przez Pana Boga)
była -koza- która zjadła koszyk malin, które Noa miał w swojej arce
i które miał zasadzić na górze Ararat i które to maliny miały
być początkiem nowego rodzaju ﬂory, fauny oraz ludzkości.
Z braku malin Noa zasadził agrest oraz tarninę.
Z agrestu wyrośli ludzie dobrzy a z tarniny źli.
Wąż miał być rozdzielnikiem pomiędzy tymi dwoma rodzajami
boskiej twórczosci.
Niestety, kiedy leniwy wąż zasnął to ci z agrestu zaczeli zadawać się
z tymi z tarniny i z tej krzyżówki pochodzi wielka ilość ludzkości,
a jeden jej specyﬁczny oddzial to..Polscy Katolicy, cos jak....kolczasty agrest !
Ich kolce czynią, że są bardzo trudno strawni !
Bóg dał im wolną wolę ale oni przy jej pomocy wolą raczej nienawidzieć
i zabijać niż przebaczać i kochać.
I pomyśleć, ze wszystkiemu winna jest ...koza !
Spisane pod dyktando Boga przez jego reprezentanta na ziemi Zakrawarskiego.

Sentencja od boga ! To koza (a nie wąż) jest winna nieszczęściu ludzkości.
Ps stąd wywodzi sie powiedzenie "wpuscic kogoś w maliny"
Ten tekst jest obowiązkowy dla wszystkich biskupów, księży, zgromadzeń
katolickich, członków oraz -użytkowniczek członków- prawicowych
partii politycznych w calej Polsce.
Kyryje Eleyson !
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