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 22.03.1982 –  17.03.1993 

„Bóg skrócił moje życie dlatego, ponieważ ludzie bardzo szybko zdradzają Boga 

i dlatego nie zdążę wyrosnąć, a tak byłbym wpierw lekarzem, a później mnichem”… 

W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi 

i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny. (Dz 2,17-18 z  księgi Joela, 3, 1-2) 

 

 

 

(…) Sławik mówił, że człowiek bez wyznania grzechów (Spowiedzi) i bez Komunii św. nie 

przeżyje i nie uratuje się. Bez tego ludzie zaczną głupieć. Sławik powiedział, że do świątyni trzeba 

chodzić nawet wtedy, gdy zmienią symbol wiary, trzeba chodzić dla Spowiedzi i Komunii św. A do 

świątyń wtedy prawie nikt nie będzie chodził. 

(…) Przed śmiercią Sakramentu Chorych (Ostatniego Namaszczenia; po ros. – „соборования”) 

udzielił mu Ojciec Władisław Katajew ze świątyni w Czebarkulu. Ze sobą przywiózł dwie buteleczki wody 

święconej. Po udzieleniu sakramentu zaproponował Sławikowi wypić wody, która była w jednej z 

buteleczek. Sławik powiedział, że takiej wody, która jest w tej buteleczce u nas jest dużo z kranu i 

poprosił wodę z drugiej buteleczki, mówiąc, że ta woda jest „bardziej święta”. Zdziwiony Ojciec Władisław 

zapytał: „A ty skąd o tym wiesz?” – i przyznał, że woda w pierwszej buteleczce była rozcieńczona, do 

wody święconej dolał zwykłej wody. (…)  

(…) „Sławik, a ty masz wrogów?” Na to mi odpowiedział: „Tak, mamusiu! Są prawdziwi 

wrogowie. To masoni i naśladowcy Messinga”.  

(…) W Ameryce wysadzą w powietrze dwa wielkie jednakowe domy (WTC 9/11? – od tłum.). 

Następnie od dołu wysadzą Statuę Wolności. Wyglądać to będzie tak: statua zrobi jakby krok do 

przodu i rozsypie się. 

W Rosji również będą wysadzać domy. Na pytanie matki: „Komu to jest potrzebne? I kto będzie 

wysadzał?” - odpowiedział: „Swoi będą wysadzać”. (Co dokładnie się już spełniło, chodziło o pretekst do 

wznowienia wojny w Czeczenii i oskarżenie czeczeńskich bojowników – „terrorystów”, że to oni są 

sprawcami – od tłum.) 

Na początku lat 90-tych pojawi się wspólna światowa waluta, pieniądze „rządcy światowego”, które 

będą się nazywać „euro”. Sprawy z tymi pieniędzmi pójdą pomyślnie i jako ostatnia przejdzie na nie 

Ameryka. Skąd mógł wiedzieć maleńki prowincjonalny chłopczyk na ponad 10 lat przed utworzeniem tej 

waluty i wpuszczeniem do obrotu pieniężnego?. O czymś, o czym nikt i nigdzie na świecie nie wiedział i 

nawet nie przypuszczał? Podając też poprawnie nazwę tej waluty?. 

Los – Angeles, który obecnie się weseli, spali się w ogniu i lawie za swoje grzechy, i nastąpi to nagle 

i szybko. 

Władywostok zginie bardzo szybko – od razu całe miasto. Fala, typu tsunami, runie na miasto i 

zmiecie cały Władywostok, od którego zostanie tylko jeden słup od latarni. 

Gdy wszędzie będą występować katastrofy, Anglia zatonie, rząd Anglii wie o tym, ale nie będzie w to 

wierzył i dopiero, gdy od Anglii zostanie niewielki kawałek suszy, będzie zmuszony ewakuować się do 

Rosji. W tym celu tam będą zachowane statki. 

Wszystko, co się będzie dziać w Rosji, będzie się również dziać na całej Ziemi. Wszystkie ciężkie 

budynki i budowle zawalą się, będą ogromne przesunięcia płatów Ziemi. Pojawią się ogromne pęknięcia 

– jak przepaście. 

Kraje nadbałtyckie – w jasny biały dzień, bez widocznych przyczyn, nie będzie trzęsienia ziemi, ani 

burzy – powstanie ogromnej wysokości fala … i wszystko zmyje, wszystko zabierze, zostanie tylko sam 

piasek… 

Powiedział jeszcze, że: niektórzy ludzie będą się bardzo złościć na jego proroctwa, kiedy zaczną się 

one spełniać i nazwą go złym czarodziejem. 


