






Mateusz, La Santa Muerte Poland
lasantamuertepoland.com

 
Copyright © 2022 Mateusz, La Santa Muerte Poland
Wszelkie prawa zastrzeżone.

 
ISBN 978-83-966435-1-3



Fragment

PODZIĘKOWANIA

WSTĘP

KIM JEST LA SANTA MUERTE?

SYMBOLIKA

ADORACJA

OŁTARZ

ŚWIECE

LA PROMESA

RÓŻANIEC

TATUAŻE

KULT

MODLITWY



Pozostałe rozdziały dostępne w pełnej wersji e-booka.





La Santa Muerte Poland:
https://www.lasantamuertepoland.com

 
La Santa Muerte Poland Fb:
https://www.facebook.com/lasantamuertepoland

 
La Santa Muerte Poland Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCE4ZU_A4HSDVc5Lp5d8BR-w

https://www.lasantamuertepoland.com/
https://www.facebook.com/lasantamuertepoland
https://www.youtube.com/channel/UCE4ZU_A4HSDVc5Lp5d8BR-w




PODZIĘKOWANIA

Największe podziękowania należą się oczywiście moim drogim przyjaciołom
i współpracownikom, którzy przedstawili mi kult La Santa Muerte.

Heriberto Preval Cordova, Antonio Rabanales, Ioana González, Diego
Antonio Cruz, Guadalupe Torres, Esteban Ascencio.

Alejandro Aguilera, Enrique Saavedra dziękuję za Wasze nauki, modlitwy
i literaturę.

Luis Martinez Alonso, rzeźby La Niña Hermosa, które wykonujesz są
wspaniałe - najlepsze w całej Hiszpanii!

Wasza głęboka wiara zawsze była i będzie dla mnie przykładem!
Dziękuję Bogu, że pozwolił na to, aby nasze drogi skrzyżowały się w pięknej

Tarragonie.
Carlos, nasz mały biznes zrobił się całkiem duży - Nuestra Señora nam

błogosławi, Ximena Alcántara (prowadzenie hotelu to jednak twoja
specjalność - nie znam sie na rachunkach), Nicole (burrito mogłoby być
jeszcze ostrzejsze), Jose Armando tęsknię za cudowną atmosferą waszego
domu (szczególnie za obiadami babci Antonii).

Clemente, zawsze będę pamiętał o Twojej bezinteresownej pomocy, bracie.
Que Dios te bendiga y la Santa Muerte te proteja.
Diego, Marco i Guillen, tak naprawdę przenieśliście Meksyk do Tarragony,

haha!
Moi przyjaciele: Marek Prósiński, Kasia Ligocka, Miguel Arzate, Patrycja

Świerczewska, Michał Salenciej, Olga Klimczak, Castillo Alejandro Aguilera,
Diego Valdés Reyes - dzięki za wsparcie!

Osobom chcącym sięgnąć po inne źródła dotyczące La Santa Muerte
polecam książki hiszpańskojęzyczne - są spisane zgodnie z  meksykańską,
katolicką tradycją, a  także żywą wiarą w  Naszą Panią. Szczególnie polecam
“La Biblia de La Santa Muerte”, “Sagrada Biblia de La Santisima Muerte” oraz
“El Libro de La Santa Muerte”.



Podziękowania składam też wybitnemu badaczowi kultu La Santa Muerte,
dr Andrew Chesnutowi, którego książkę “Devoted to Death” będącą wnikliwą
analizą kultu serdecznie polecam.
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WSTĘP

La Santa Muerte, Najświętsza Śmierć, Anioł Śmierci, Koścista Dama,
Archanioł Światłości, Święta Śmierć, la Flaquita, La Niña Blanca, Nasza
Święta Pani, Najpiękniejsza Dziewczynka, Matka Śmierć, Biała Różyczka.
Wiele osób może z  łatwością dostrzec wzrastającą popularność La Santa
Muerte.

Liczba Jej wizerunków jest ogromna - szkielet ubrany w  kobiece szaty
trzymający kosę w  jednej ręce oraz glob ziemski w  drugiej, pokryta białym
makijażem twarz pięknej kobiety w  kapturze lub czaszka okryta welonem
pojawiają się na koszulkach, tatuażach, graffiti, filmach, figurkach,
naklejkach, biżuterii, napojach a nawet słodyczach.

La Santa Muerte zaczęła także pojawiać się w  produkcjach Hollywood,
w takich filmach i serialach jak Breaking Bad, Savages, Bad Boys for Life,

True Detective, Not Forgottenn czy Penny Dreadful „Miasto Aniołów”.
Wraz ze wzrostem Jej popularności w  popkulturze, postać Świętej Śmierci

jest coraz lepiej rozpoznawana na całym świecie.
W Polsce brakuje materiałów na temat Najświętszej Śmierci.
Książka zawiera podstawowe informacje o La Santa Muerte, mogące służyć

pomocą osobom chcącym Ją poznać.
Przedstawiam to, kim jest La Santa Muerte oraz kult Anioła Śmierci zgodnie

z  tradycją katolicką, tak jak mnie nauczono i  tak jak po raz pierwszy
spotkałem się z uwielbieniem Nuestra Senora poprzez moich meksykańskich
przyjaciół i  współpracowników w  hiszpańskiej Tarragonie. Książka jest
wstępem na ścieżce oddania La Santa Muerte, podstawą do pracy z  Naszą
Panią, zawiera wiadomości, które każdy może rozwijać aby umocnić swą więź
z Najpiękniejszą Dziewczynką.

Myślę, że bardzo istotne jest to że została napisana z  perpektywy
praktykującego wyznawcy La Santa Muerte, a  nie akademika, hobbysty,
dziennikarza, zwykłego sceptyka wobec Jej kultu czy po prostu osoby która
chce zarabiać pieniądze na Naszej Pani.



Książka jest sprzedawana w  cenie druku, ponieważ uważam, że żaden
wyznawca La Santa Muerte nie powinien robić biznesu na Świętej Pani.

La Santa Muerte codziennie czyni cuda w moim życiu, mam w Niej oparcie
i opiekę. Wiem, że mogę się do Niej zwrócić w każdej chwili.

Najświętsza Śmierć nieustannie zsyła mi swoje błogosławieństwa i  łaski.
Mam nadzieję, że książka okaże się pomocna dla wszystkich osób chcących
poznać kult La Santa Muerte Anioła Śmierci.

W lawinowym tempie wzrasta wokół nas zainteresowanie La Santa Muerte,
stanowiącą żywotne uosobienie śmierci.

Najświętsza Śmierć jest powszechnie uważana za cudowną opiekunkę
swych wyznawców.

Pomoc jakiej udziela jest niezwykle szybka, pewna i skuteczna. Wiele osób
określa Jej działania jako natychmiastowe cuda. To właśnie absolutna
skuteczność zapewnia Jej tak wielu nowych wyznawców.

Zachowuje przy tym całkowitą neutralność - może zarówno leczyć jak
i niszczyć.

La Santa Muerte może pomóc Ci w  każdej sprawie, jaką tylko sobie
wyobrazisz.

Wystarczy zwrócić się do Niej z ufnością i zapalić dla Niej świecę w kolorze
odpowiadającym intencji.

Charakterytyczne jest to, że nie ocenia i  nie kategoryzuje moralnie ani
swoich wyznawców, ani ich próśb ani nawet ich czynów.

La Santa Muerte po prostu nie zadaje zbędnych pytań.
Za Patronkę obrały ją sobie osoby wykluczone przez społeczeństwo,

odrzucone ze względu na to kim są, jak kochają bądź jak myślą.
Wyznawcy, którym nie są obce trudne warunki, wszechobecna przemoc,

brak środków do życia, lub rozpaczliwa sytuacja społeczna oddają się w opiekę
Najświętszej Śmierci, uzyskując pocieszenie w  postaci kochającej Matki,
której ostateczny dar to wolność od cierpienia i piekła.

Najświętsza Śmierć akceptuje wszystkie swoje dzieci, dokładnie takie jakie
są.

Nie interesuje Jej jaką religię wyznajemy lub czy nie wyznajemy żadnej. La
Rosa Blanca uśmiecha się do swoich dzieci, gdy pokonują swoje codzienne
zmagania i znajdują siłę w poświęceniu się Jej.

Jest wierna, nigdy nie opuszcza swoich wyznawców.



Kocha wszystkich ludzi i pomaga wszystkim, którzy z miłością i szacunkiem
do Niej przychodzą.

La Santa Muerte pozostaje przy tobie, gdy wszyscy przyjaciele zapomną
o twoim istnieniu.

Wzywana jest w szczególnie beznadziejnych przypadkach, takich jak ciężka
choroba, problemy prawne, niewierność kochanka, ochrona przed złem,
unicestwienie wroga, sprowadzenie miłości, długi finansowe czy ulżeniu
cierpienia umierającego.

Możemy odszukać setki świadectw i  relacji ludzi dotkniętych przez Świętą
Śmierć.

Gdy ludzie modlą się do La Santa Muerte dzieją się prawdziwe cuda.
Niezliczone przypadki opisujące uzdrowienia, nowe związki miłosne, wygrane
sprawy sądowe, poprawę finansów, znalezienia nowej pracy czy uwolnienia
z więzienia są powszechnie dostępne w internecie.

Osoby, które się do Niej zwracają, mogą łatwo zobaczyć, jak rozpadają się
toksyczne relacje, negatywna sytuacja w pracy zmienia się całkowicie, a życie
rodzinne zmienia się na lepsze.

La Santa Muerte niszczy wrogów oraz ludzi zagrażających Jej wyznawcom
i nigdy nie pozwoli na to by ktoś skrzywdził Jej dzieci.

La Santa Muerte zyskuje coraz więcej oddanych wyznawców na całym
świecie. Kult Najświętszej Śmierci gwałtownie rozprzestrzenia się wśród ludzi
najróżniejszych wyznań: katolicyzmu, wicca, buddyzmu, gnostycyzmu,
hinduizmu czy pogaństwa.

Jej moc i  potęga zdecydowanie przewyższa wszelkie bóstwa, anioły
i świętych z jakimi kiedykolwiek mieliście do czynienia.

Oddaj swoje zmartwienia w  Jej ręce - La Santa Muerte wie najlepiej jak
rozwiązać Twój problem, zdaj się całkowicie na Nią.

Niech Koścista Pani przetnie swoją Świętą Kosą splątane węzły Twoich
problemów.

La Santa Muerte odetnie te rzeczy, które szkodzą i oświetli swą latarnią to,
co zostało przez nas zakopane lub zignorowane.

Ona jest zawsze obecna, zawsze była obecna i  zawsze będzie obecna
w Twoim życiu.

Kiedy wszyscy odejdą, Ona zawsze będzie z Tobą.

MATEUSZ, LA SANTA MUERTE POLAND


	Strona tytułowa
	Strona redakcyjna
	Spis treści
	PODZIĘKOWANIA
	WSTĘP

