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Przestępca
Lesbijki, geje, dwa faceci a jeden udaje mamusię.
Pobyt w kraju, gdzie biznes robi się na wszystkim, wyzwolił
kreatywne myślenie w moim mózgu. Genialne pomysły rodzą się
nagle i niespodzianie. Zderzeniu dwóch światów, hamburgera i kremówki
jest dużym doświadczeniem.
Owocem tego twórczego kreatywnego myślenia, jest pomysł na ﬁrmę.
W ramach programu - ,,dajmy ludziom wędkę zamiast ryby,,. Zakładam
ﬁrmę, która będzie produkowała alarmy. Niby nic szczególnego, jednak
alarmy te będą nowością. Chodzi o wykrywacze niewidzialnego Jezusa .

Jak czytam te bzdurne komentarze, wiejskich ﬁlozofów, okazuje się, że Jezus to największy przestępca
naszych czasów. Paleta przestępstw jest ogromna. Okrada ludzi ze szczęścia, liberalnej wolności,
winny jest wszystkich chorób, bo ludzie gniją, winny jest, bo ludzie umierają, a na dodatek ponosi
odpowiedzialność za wszystkie (dokładnie za wszystkie wojny i ludzi którzy zginęli ) tragedie świata.
Straszne prawda.

Wystraszony ciemny lud zamyka się na cztery spusty przed Jezusem, bo naprawdę jest
dla nich niebezpieczny. Rygluje swoje wnętrza, ale Jezus i tak przenika do ich wnętrz.
Taki zamach Jezusa na ich prywatność, wolność wywołuje poczucie odwetu.
Dlatego gdy w ich towarzystwie, ktoś podejmuje dyskusję na temat Jezusa, zaraz następuje
odwet i atak w postaci wyżej wymienionych oskarżeń.

Poczucie bezpieczeństwa w naszych czasach jest bezcenne. Firma ta wychodzi naprzeciw
potrzebom świata i ludzi, by świat i ludzi uchronić przed Jezusem. Znajomi zachwyceni
pomysłem potwierdzają, że powodzenie tej ﬁrmy gwarantowane a możliwości ogromne.
Produktem tej ﬁrmy, też będzie produkcja koszulek z napisem ,,Uwaga Jezus, jesteś w niebezpieczeństwie,,.
Uprzedzenie do Jezusa może zamienić się śmiercionośną wirusową chorobę Jezusową.
Dlatego są plany pracy nad szczepionką, która pozwoli przeżyć atak wirusowej choroby
Jezusowej. Spodziewamy się, że ty razem rząd nie będzie się ociągał, więc zysk gwarantowany.
Firma ma pomysł na eksport.
Mam pewność, że parady wolnościowe ( lesbijki, geje, dwa faceci a jeden udaje mamusię )

Chętnie, by zakupiły koszulki z napisami ,,uchronimy i wyzwolimy od Jezusa,,.

Tymczasowo całkowite zlikwidowanie Jezusa jest mało prawdopodobne. Żydzi próbowali
to zrobić przez ukrzyżowanie, nic to nie dało, bo Jezus dalej działa. Firma może jednak
w dużym stopniu ograniczyć, zamach Jezusa na ludzką wolność i szczęście.
Gdy ograniczymy możliwości Jezusa, zapewne spadnie ilość zachorowań, natychmiast
zostaną przerwane wszystkie działania wojenne, a ludzie przestaną ginąć. Nikt nie będzie
więcej cierpiał. Na świecie zapanuje radość i szczęście.

Na skromny biznesplanie widać, że pracy nie zabraknie.

pozdrawiam terapeuta.
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