Mieczysław Jacek Skiba

Wczoraj o 12:14 ·

Ruscy nakazują Obamie: Ujawnijcie UFO i kosmitów albo my to zrobimy.
Imperium Oriona z USA=Wielkim Babilonem ! A z nami kto będzie ? Federacja
Galaktyczna i Grupa Ra ?

Russia Orders Obama: Tell World About Aliens, Or We Will
Russia will warn President Obama that the ''time has come'' for the world to know the
truth about aliens, and if the United States won’t participate in the...
speisa.com|Od: Speisa
Dodaj komentarz

Lubię to! ·
· Udostępnij
• Cezar Waszkuc, Zbigniew Modrzejewski, Marek Kt i 9 innych osób lubią to.
• 15 ponownych udostępnień
•

•

•

•

Usuń
Krzysztof Rogala Pierdolenie trzy po trzy, ruski siedzą w tym gównie po same uszy i tak
samo "zależy im" na ujawnieniu prawdy jak na wolności Ukrainy.
23 godz. · Lubię to! · 1
Usuń
Mieczysław Jacek Skiba Przypuszczalnie wszelkie światowe elity są pod ich wpływem ?
Wszak okupacja potajemna Ziemi i Ludzkości trwa już 309 tys. lat !
23 godz. · Lubię to! · 1
Usuń
Krzysztof Rogala a czemu nie 310tyś lat ? piszesz jak archeolog z hipermarketu po
skończonym marketingu, może ładniej będzie 309,999 ? Bo według mnie nie więcej niż
ostatnie 12 tys
23 godz. · Edytowany · Lubię to!
Usuń

Mieczysław Jacek Skiba ;) bazujemy na innych hipermarketach - tylko tyle - wg mojego
jesteśmy już 8 wysoko rozwiniętą cywilizacją, 7 przed nami uległo zagaładzie lub
samozagładzie na przestrzeni 309 tys lat ! I nam to też grozi - niestety !
23 godz. · Lubię to! · 2
•

•

•

•

•

•

•

Usuń
Mieczysław Jacek Skiba a 12 tys. lat temu przyszedł okres ostatniej zagłady
23 godz. · Lubię to! · 1
Usuń
Krzysztof Rogala logiczne uzasadnienie wraz z materiałami źródłowymi,skąd wytrzasnąłeś
209 tyś lat i na jakiej podstawie archeologicznej lub historycznej tak twierdzisz
23 godz. · Edytowany · Lubię to!
Usuń
Mieczysław Jacek Skiba Przekazy z Kosmosu m.in. Matatron i Kasjopejanie i inni materiałów jest mnóstwo. Chociaż liczni uznają, że channelingi są niewiarygotne. Ale są
jeszcze starożytne eposy, mity, legendy, które po bliższym przestudiowaniu zaczynają się
składać w logiczną układankę. Grzebałem za tymi sprawami wiele lat. I swoje wnioski
wyciągnąłem.
22 godz. · Lubię to! · 2
Usuń
Krzysztof Rogala innymi słowy same ezoteryczne brednie, zestaw mi choć JEDNĄ !!!
legendę czy mit ze starożytnych tekstów pisanych które się pokrywały z channelingami bo
ja jakoś też to badałem przez 20 lat i doszedłem do wniosku że jakoś się zupełnie nie
pokrywają....dlatego pytam JAKIE ?!
22 godz. · Lubię to!
Usuń
Mieczysław Jacek Skiba np te przedstawiane przez Mutwę szamana Zulusów. np mit o
potopie z Biblii i z Gilgamesza. Zresztą inne mity opisane przez Shedla Redemtorystę w
historii powstawania Biblii też mówią o tym, że niszczono cywilizację. Hinduskie eposy o
walce bogów. Eposy...Zobacz więcej
22 godz. · Lubię to! · 2
Usuń
Krzysztof Rogala konkrety nie bełkot...po kolei zestawienie z channelingami proszę, bo
szaman opowiada historię nie channelingi, precyzja informacji. KONKRETNIE bo jak na
razie zestawiasz legendę z legendą czy przekazy ustne z pisanymi. nie obchodzą mnie teraz
gady ...Zobacz więcej
21 godz. · Edytowany · Lubię to!
Usuń
Mieczysław Jacek Skiba ha ha ha - myślisz, że robiłem sobie zestawienia. Materiału było
mnóstwo. Poza tym jestem mistykiem - musiałem się zmierzyć z Ciemną stroną mocy, która
torturując mnie pokazała jak wygląda ból umierających cywilizacji, planet, a nawet
wszechświata. Miałem też w tym względzie własne natchnienia. Możesz to nawet zwać
bełkotem - ale to jest moja wersja Prawdy. Przedstawiam to w projekcie książki dostępnej na
chomiku http://chomikuj.pl/mjacek2013/Dokumenty
Dokumenty - mjacek2013 - Chomikuj.pl

Dokumenty • pliki użytkownika mjacek2013 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl •
Księga...
chomikuj.pl
20 godz. · Lubię to! · 1 · Usuń podgląd
•

•

•

•

•

•

•

Usuń
Krystyna Kalinowska @ Krzysztof Rogala! nie jesteś głupcem przecież! Dysponukesz dość
rozległą wiedzą i chcesz ,by ktoś przyniósł Ci wszystko na tacy? Miałam Cię za człowieka
mądrego! Sam Rusz się i poszukaj, a nie zmuszaj innych ,by Ci to zrobili!
20 godz. · Edytowany · Nie lubię · 1
Usuń
Krystyna Kalinowska tak, tylko jest jeden szkopuł ,urodził się 13 XI ! Z takim samym
negusem przeżyłam 15 lat i wiem,że to przypadek beznadziejny! :)
20 godz. · Edytowany · Lubię to! · 1
Usuń
Krzysztof Rogala Takiej cierpliwości jaką ja mam aby przeczytać setki tysięcy stron to na
pewno nie masz. Tym bardziej aby drobiazgowo analizować te materiały.Jak kto z dupy
bierze daty typu 309 lat i nie potrafi powiedzieć skąd to mam go za głupca. Ja znam źródło
każdej informacji jaką przedstawiam na swoim portalu. Łącznie z bezpośrednimi kontaktami
z autorami. Jako jedyny udowodniłem w tym kraju Wam że Nibiru nie istnieje, że Anunnaki
to nie żadne obcy i że nie ma czego takiego jak Archoci, nie podskakuj więc Paniusiu
nazywając kogoś nygusem bo byś się bardzo zdziwiła.
4 godz. · Lubię to!
Usuń
Mieczysław Jacek Skiba Jakiś TY doinformowany - aż dziw ! A w niebie lub w piekle lub co
gorsza w Otchłani byłeś ? a może siły Ciemności Cię torturowały ujawniając swój plan
zagłady ? Możesz mnie mieć za głupca - wielu mnie za takiego ma. Ale znając niebo w
przeciweństwie do takich napaleńców jak Ty mam czas - wieczność - i nie przywiązuję się
do owoców swej pracy ! Mówiłem Ci sięgnij do przekazów Kasjopejan
4 godz. · Lubię to! · 1
Usuń
Krzysztof Rogala Tworzysz kolego to co wszyscy zafascynowani ezoterycznymi bredniami
które mieszacie razem z faktami próbując to dopasować. Tworząc "H.Z.D.W" - HISTORIĘ
DUPY WZIĘTĄ. Twoje przekazy Kasjopejan to ściema znanej złodziejki i oszustki
Jadczyk...gratuluję ź...Zobacz więcej
Anna Hayes article On MAAR
Article on the MAAR web site dealing with channeling cult of Anna Hayes /Deane
maar.us|Od: webmaster@maar.us
3 godz. · Edytowany · Lubię to! · Usuń podgląd
Usuń
Mieczysław Jacek Skiba opisałem w książce czym i jak mnie siły Ciemności torturowały - i
nie emocjonuj się tak bardzo bo to szkodzi zdrowiu ! dezoinformacja na Ziemi jest ogromna
- łącznie z tzw Biblią
2 godz. · Lubię to!
Usuń
Wlodek Miry rOSJA WYGRA WSPOMAGAJAC WOLNOSC W pOLSCE

1 godz. · Lubię to!
•

Usuń
Roman Krzysztof Uhrowiecki https://www.youtube.com/watch?v=opTaLJplRo8

Miedwiediew nie żartował mówiąc o istnieniu obcych. Istnienie obcych to...
Dla tych co obcych widzieli podczas obserwacji słowa Miedwiediewa będą tylko
potwierdzeniem ich istnienia. Dla tych co nie widzieli i sprawę znają tylko z op...
youtube.com
1 godz. · Lubię to! · Usuń podgląd
•

Usuń
Krzysztof Rogala Otóż nie kolego, na Biblii to trzeba się znać i umieć czytać tzn badać.
Biblia to źródło historyczne i jest kopalnią wiedzy kiedy się ją dobrze przetłumaczy...
https://www.youtube.com/watch?v=LxC5WH32fyY Rozumiem że najpierw Cię torturowały
a potem zdradziły swój plan i jesteś wybrany, bo mnie jako nie torturowały.

Michael Heiser Annunaki i Czuwające Wężowe Istoty PL
Przedstawiam wam długo oczekiwany wykład Dr Mikea...
youtube.com
1 godz. · Lubię to! · Usuń podgląd
•

•

•

•

•

Usuń
Mieczysław Jacek Skiba a widzisz - widocznie się Tobą jeszcze nie zainteresowały lub nie
miały powodu. A Bibli i owszem jest bajką historyczną - bo robi z oświecownych np
Mojżesza i Jozuego zbrodniarzy - co jest wieruntną bzdurą. A cuda np rozstąpienia morza i
wskrzeszenia czy zmartwychwstania to klejne bzdury ... itd
58 min · Lubię to!
Usuń
Krzysztof Rogala Po chuj mieli by Cię torturować skoro ty kompletnie nic nie wiesz ?
Pitolisz trzy po trzy...no kurwa nie miały powodu ....męczennicy ezoteryczni psia mać. Nie
masz pojęcia o torturach ani ich metodach.
55 min · Edytowany · Lubię to!
Usuń
Mieczysław Jacek Skiba ha ha - wkurzaj się mocniej i mocniej to poznasz Ciemną stronę
mocy ! no śmiało - złość też prowadzi ku Ciemności i Otchłani
52 min · Lubię to!
Usuń
Mieczysław Jacek Skiba ale nie zapominaj, że jeśli nie masz w sobie dość Miłości - to takie
sptkanie z Ciemnością może Cię wiele kosztować ! duszę !
50 min · Lubię to!
Usuń
Wlodek Miry Polska nie może brać przykładu z zachodu to zabija duszę wolności ,
odwrotnie zachód zawsze POLSKA RATOWAŁA.
Wyraźnie widać, że Europejczycy bez polskiej myśli społecznej to stado ...Zobacz więcej

Rzeczpospolita; Grunwald początkiem Odrodzenia w Europie - Krzysztof J....
Przełomowe zdarzenie w historii Europy. Znaczenie tej bitwy dotyczy nie tyle starcia
militarnego, co stanowi o konfrontacji ideowej dwu Cywilizacji – Polskiej i początkowego
stadium tej, którą teraz zazwyczaj określamy jako Zachodnia.
cygnus.neon24.pl|Od: www.neon24.pl
44 min · Edytowany · Lubię to! · Usuń podgląd
•

•

•

•

•

•

•

Usuń
Ela Grad muszę się wtrącic, bo tu coś zajeżdża.Chłopaki spokój, nie wyzywać ,nie
nazywać,nie osądzać.Każdy ma swoje do przeżycia odżycia.Każdy pisze swoje i nie
cenzuruje drugiego. i mu nic nie wytyka.Każdy ma swój czas i zadanie odpowoiednio do
grupy istot skierowane. Nikt nie ma patentu na mądrość. I SPOKÓJ ZACHOWAĆ ,NIE
ATAKOWAĆ, BO TU JAKIŚ PROGRAM ZACZYNA DZIAŁAĆ. ...życzę powodzenia na
każdej ścieżce życia i wypełnienia jej do końca. KOCHAM KAŻDEGO I UMIESZCZAM
W MOIM SERCU,a tam się nie opiepszać.
48 min · Nie lubię · 2
Usuń
Mieczysław Jacek Skiba Czepił się Chłopczysko - i nie odpuści - dopóki sam nie wdepnie w
Ciemność ! To Jego wola. A takie wdepnięcie ma swe złe strony - ale i dobre strony też ma.
45 min · Lubię to!
Usuń
Krzysztof Rogala Szkoda mi cennego czasu na dyskusje z Mupetami....no oczywiście jak
zwykłe standardowy tekst ezo-oszołomów... "nie masz miłości" ...niemal każdy z Was to
pisze zawsze kiedy ukazuje się waszą niekonsekwencję. żegnam
45 min · Lubię to!
Usuń
Mieczysław Jacek Skiba pa pa racjonalista
44 min · Lubię to!
Usuń
Ela Grad Kocham WAS CHŁOPAKI JESTEŚCIE CUDOWNI,WSPANIALI, wzieliście się
za DUŻE TEMATY.to ogrom pracy nie do przerobienia. Każdego lubię czytać ,dużo
wiadomości, niesamowitych wiadomości.wszystko to wiedza i każdy ma prawdę na razie
swoją prawdę. a PRAWDA sama się obroni.Nie uciekaj Krzysiu,fajne rzeczy podajesz i
Jacuś pisze ciekawie.A ja swoje piszę i sciskam serdecznie,
40 min · Nie lubię · 1
Usuń
Krzysztof Rogala I jeszcze jedno panie Ezo..." cuda np rozstąpienia morza i wskrzeszenia
czy zmartwychwstania to klejne bzdury" no a kurwa cuda zachlanej Jadczyk z dupy wzięte
cuda kasjopejan o Nibiru i końcu świata to już źródło niezglebionej informacji...więcej
konsekwencji w swojej głupocie.
33 min · Lubię to!
Usuń
Mieczysław Jacek Skiba Przy okazji ! Życzę wszystkim wszystkiego co najlepsze w Nowym
Roku - Krzysiowi też - a zwłaszcza odkrycia Największej Prawdy, że jesteśmy
ucieleśnieniem Boga - Pełni Miłości - co Ela już wie ! Pozdrawiam.
29 min · Lubię to!

•

•

Usuń
Ela Grad Krzysiu ,Krzysiu, łzy same lecą musisz być nieszczęśliwy, nie odrzucaj nikogo,
,jesteśmy z toba ...tylko bez ,,,k,, i ,,,h,, . bo w moim sercu takich literek nie ma
28 min · Nie lubię · 1
Usuń
Ela Grad Uśmiechnijmy się do słoneczka, takie dziś błękitne niebo,Promyki ocieplają i
kochają każdego ,dosłownie każdego.
17 min · Nie lubię · 1

