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( wycinki z korespondencji wewnętrznej )

Ze smutkiem przekonaliśmy się iż kolejny raz zgłaszany przez nas problem został zignorowany. Co
może mieć dramatyczne skutki dla funkcjonowania całego systemu.Z niegasnącą nadzieją na pomoc
ponownie przedstawiamy sytuację.
Rosnąca w lawinowym tempie ilośc przesyłanych modlitw,daremnych wezwań i bluźnierstw już dawno
przekroczyła nasze moce przerobowe.Przemęczone anioły narzekają na bóle skrzydeł i krzyża. Bardziej
harde odmawiają twierdząc że dźwiganie worków jes poniżej ich godności. Niekiedy ulegają pokusie i
powracają do głupkowatego wylegiwania na chmurach. Nie tylko działa to destruktywnie na morale
pozostałych pracujących ale, to już Szef wie najlepiej czym grozi strącenie takiego delikwenta. Nie dość
że narobi hałasu i się obrazi to jeszcze namiesza Człowiekowi w głowie. Niby zgodne jest to z naszym
planem edukacyjnym jednak Jezus narzeka na monotonię scenariusza( przypominam wysłaliśmy Go już
2645 razy) i chciałby czegoś weselszego. Prawdopodobnie ma to związek z upodobaniem do
wina.(ilekroć nas odwiedza odstawią błazeńskie sztuczki z zamianą wody- braki musimy uzupełniać z
kontyngentów dla Człowieka- w efekcie na ziemi jest susza a my mamy więcej pracy) Kwestionowanie
decyzji nie przyszłoby nam do głowy jednakże być może czas poszukać innej formuły?
Borykamy się też z problemem klasyfikacjiCzłowiek im więcej czyta o Szefie tym ciekawsze przypisuje
Mu funkcje,imiona,upodobania- nie wspomnę ile razy na jednostkę rozliczeniową musimy użerac się z
przedstawicielami nowych religii i kościołów. Żaden szanujący się anioł nie lubi przesiadywania w
ciasnym pokoiku i wypełniania niekończących się formularzy. Niestety mimo rozwoju medycyny na
ziemi-ilość przeżywających objawienia ciągle wzrasta. Prawdopodobnie wynika to z wadliwie
skonstruowanych systemów społecznych i powszechnej dostępności lekkich środków psychotropowych.
Podsycanie szans na objawienie przez naszych ziemskich administratorów równiez nie poprawia sytuacji.
Niejako w związku z tym tematem poskarżyć się musimy na Piotra. Mianowicie miga się On okrutnie od
powierzonego obowiązku sprawowania ogólnej pieczy nad przybywającymi duszyczkami, w najlepszym
wypadku wysyła je na przyspieszony kurs chodzenia po wodzie( od kiedy zabronilismy Mu treningu
wskrzeszania zmarłych). Doniesiono nam także o skandalicznej praktyce zawijania ryb w świeże
modlitwy. Ten nieokrzesany rybak lekceważy sobie wszelkie uwagi, poirytowany kilkukrotnie próbował
aniołom obcinać uszy. W sianiu chaosu Jego wiernym towarzyszem jest Augustyn. Ten nieautoryzowany
cenzor każdą modlitwę kwituje dopiskiem r Czyń by było czego później żałowaćr1;
Twierdzi że ludzie którzy nie poznali smaku życia na niewiele się przydają. Faktycznie dusze
świętoszkowatych,dewotów są mało produktywne. Głównym ich zajęciem jest stanie w nieskończenie
długiej kolejce do okienka r Nagroda za życie doczesner1; A jak się wykłócaja o wartość dobrych
uczynków. Zupełnie jakby brali korepetycje u naszych braci starszych w wierze.
Tak pokrótce przedstawia się nasza sytuacja. Zaznaczam iż z każdą chwila jest gorzej.
Obawiam się że bez szybkiej interwencji przetrwamy jeszcze dwa góra trzy cykle cywilizacyjne.
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Pozostając w modlitwie
St.ins. Anioł Nr Z-07
Kopiowanie tekstów, obrazów i wszelakiej twórczości użytkowników portalu bez ich zgody jest
stanowczo zabronione. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z
dnia 4 lutego 1994r.).
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