Krystyna Pirożek
Z "Dzienniczka" św. Siostry Faustyny
7 stycznia Miłosierdzie Boże
Boże, któryś z miłosierdzia swego powołać raczył z nicości do bytu rodzaj ludzki, z hojnością go
obdarzyłeś naturą i łaską. Lecz dobroci Twojej jak[by] [to] nie dosyć. Ty, Panie, w miłosierdziu
swoim dajesz nam życie wiekuiste. Przypuszczasz nas do swego szczęścia wiekuistego i dajesz nam
udział w swym życiu wewnętrznym, a czynisz to jedynie z miłosierdzia swego (Dz. 1743).
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Mieczysław Jacek Skiba Tak - Piekło istnieje - i Św. Faustyna ma rację - jest to totalna
Ciemność, a raczej Była ! Poniżej podaję pewien list i fragment wyznań
10 minut(y) temu · Lubię to! · 1
Mieczysław Jacek Skiba Szanowny Panie Wojciechu !
Dziękuję za tak szybką odpowiedź i konstruktywne słowa.
Co do 10 przykazań z mojej strony ? dotyczą Nowej Ziemi – a kto wie może na niej już nie
będziemy potrzebować zabijać i jeść lecz będziemy żywić się boską Światłością ? [tak jak
było w Raju] Kto wie ? Kto wie ?
Osobiście nie opieram się kurczowo na Piśmie lecz na osobistym objawieniu. Uważam, że w
wielu miejscach zarówno ST jak i NT są sfałszowane przez siły Ciemności – Szatana i
okupujące nas Imperium Oriona.
Poznałem i jasną i ciemną stronę mocy.
Jasną – Światłość/Miłość i Pełnię Miłości i Miłosierdzia – czyli Boga widzianego z naszego
obecnie wymiaru przez Mistyków. Dodam, że według mojego objawienia Bóg choć
Nieskończony był Centrum i nagrodą dla mojej Duszy – Pełnią Wszystkiego – naprawdę
Jesteśmy JEDNYM z Bogiem. Tak też Bóg jest Centrum i nagrodą w każdej stworzonej

Istocie – i Kocha nas Wszystkich Nieskończoną MIŁOŚCIĄ bez osądzania. Stąd mój
szacunek dla wszelkiego życia – bo chciałbym się stać takim Dobrym jak Bóg, który mi się
objawił.
Ciemna strona to Otchłań stan całkowitej nieskończonej nienawiści – w moim odczuciu stan
śmierci Duszy – przerażający stan !!! oraz Ciemność/nienawiść/udręka/lęk/hierarchia – to
stan Duchów w Piekle. To i to jak wyrywałem Dusze Piekłu opisuję na swej stronie.
Oberwałem. Że jeszcze żyję po tym wszystkim to pewnie jakiś Cud ?
Dodam, że są 3 stopnie oświecenia: 1 – jestem w Świetle i Miłości. 2 - Światłość i Miłość są
we mnie, 3 – Jestem Światłością i Miłością. Mojżeszowi był dany 1 stopień. Mnie 3-ci.
Wiele lat tego pragnąłem i w ekstremalnej sytuacji bardzo gorąco się modliłem aby to
poznać. Poskutkowało ! Co zadziwiające Jezus Chrystus przyszedł mi z pomocą zarówno
aby to poznać jak i pomógł mi wyjść z Otchłani. To potężny Duch.
Jezusa tak jak Apostołów, Maryję, Krysznę, Buddę, Sai Babę, Ramalingę, Sri Babaji, ….. i
wielu wielu Świętych Mistyków uważam za nauczycieli Ludzkości !!! – mniej lub bardziej
słyszanych !? I uważam, że po śmierci ciała Oni właśnie się z Bogiem Zjednoczyli –
osiągnęli Zbawienie – Wyzwolenie - Pełnię.
To tak pokrótce. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam życząc Panu Panie Wojciechu
Objawienia Chwały Bożej
Jacek www.przeslanie.com
10 minut(y) temu · Lubię to!
•

Mieczysław Jacek Skiba ... Później było pytanie z serca; ‘czy zgodzisz się wejść do Piekła
?’. Najpierw się nie zgodziłem, później powiedziałem ‘tak’. Był 11.11.2002 roku. Nagle
usłyszałem trzask jakby się dom walił. Świat zniknął, a ja znalazłem się w ciemności.
Odczułem, że jest tam wiele duchów, które nienawidzą i boją się silniejszych od siebie.
Odczułem moc Pana tej domeny. Zacząłem się z nim zmagać – On wciągał w siebie moją
świadomość. Umarłbym i przegrałbym. W ostatniej chwili przypomniałem sobie, że mam
walczyć miłosierdziem. Wygenerowałem z siebie Miłosierdzie względem Niego i Siebie. I
nagle wyszedłem z ciemności zauważając na koniec przebłyski światła w

Ciemności. ...
8 minut(y) temu · Lubię to!
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Mieczysław Jacek Skiba jakie były dalsze skutki ?
8 minut(y) temu · Lubię to!
Mieczysław Jacek Skiba ...A potem zaczęła się moja walka. Byłem emocjonalnie i
psychicznie atakowany przez ciemne moce. W końcu byłem atakowany również cieleśnie.
W 2004 roku zacząłem zachęcać duchy aby uciekały z ciemności do Światłości. I zaczęły
uciekać – wchodziły we mnie – i odchodziły przez otwartą moją najwyższą czakrę
[studiując religie wschodu gdzieś wyczytałem, że takie odsyłanie duchów z ciemności w
światłość było doświadczeniem niektórych mistyków]....
7 minut(y) temu · Lubię to!
Mieczysław Jacek Skiba A więc Św. Faustyna nie ma racji twierdząc, że Dusze w Piekle są
na wieki potępione ! Miłosierdzie Boskie jest większe

7 minut(y) temu · Lubię to!
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•

Mieczysław Jacek Skiba I jeszcze list:
6 minut(y) temu · Lubię to!
Mieczysław Jacek Skiba Panie Wojciechu !
Bóg to Pełnia Miłości – akceptuje nas w 100 % nawet z wadami i grzechami bo Jego
głównym atrybutem jest nieskończone Miłosierdzie - i tak Go obecnie doświadczają
Mistycy. I doświadczając już wiedzą, że są z Bogiem JEDNYM ! Jezus też tak doświadczył
– i wiedział ! I ten Bóg nie ma nic wspólnego z tym zazdrosnym i zawistnym tworem
gorszym od człowieka ze ST ! Raczej jest to jakiś zły Demiurg lub Kosmita ?!
Nie wierzy Pan w Kosmitów ? OK ! Gdy staną przed nami uwierzą wszyscy ! To tylko
kwestia czasu – może i najbliższych lat !? Oby stanęli przed nami Ci dobrzy !!!?
Niech Pan przemyśli sprawę Boga Prawdziwego – i czy może być On gorszy niż Człowiek
!?
A świątyń Chrześcijańskich bym nie rozburzał – to już było i dobrze wiemy, że żadna lepsza
aura z tego się nie zrodziła – jedynie prześladowanie, ucisk, wygnanie, cierpienie i
eksterminacja !!!
Pozdrawiam
Jacek
Panie Wojciechu !
Też mam 3-kę Dzieci. Syn i Córka skończą za kilkanaście dni 20 lat. Młodszy Syn ma 17
skończone. Bywałem surowy – bo taki był mus – i nie biłem [poza 3-ma wyjątkowymi
przegięciami z ich strony] ale robiłem im kazania gdy przeginali, czego strasznie nie lubili.
Obecnie stali się już co nieco rozsądniejsi. Brak im tylko życiowego doświadczenia.
Starożytni pisali jak im wiedza ówczesna pozwalała pisać. Trochę jest w tym języka
literackiego, trochę filozofii, trochę charakteru piszących, trochę historii, trochę mitów i
legend przekazywanych wcześniej ustnie. Schedl Redemptorysta napisał historię
powstawania Biblii – okazuje się, że w innych kulturach mity i legendy były podobne. A
więc i o stworzeniu i o kataklizmach i zagładzie [to jest znamienne] i o wybrańcach bardziej
losu niż boga, którzy przetrwali największe doświadczenia.
Duch Boży [Nefesz], CHI, Duch Święty, …. Światłość i Miłość czy Pełnia Miłości – to
odmienne w słowie ale te same określenia stwórczego Ducha - Boga. Nie ważne jak kto
nazywa – ważne, że wiadomo o co chodzi, czyż nie ?! Moim zdaniem na etapie energii czyli
Światłości ten proces tworzenia się zaczyna i kończy. Pełnia Miłości już jest w pewnym
sensie ponad tym procesem. Pełnia Miłości jedynie wygenerowuje boską stwórczą energię –
takie Słowo Boga – OM w Hinduizmie – wygenerowuje energię, która tworzy. Mistycy na
Ziemi wg przekazu RA Adonai [Istota, która ewoluowała duchowo, cieleśnie i
technologicznie do wyższego wymiaru cielesnego – kiedyś bóg ojciec Egiptu] mogą co
najwyżej doświadczyć Boga jako Pełni Miłości ?! Z wyższych wymiarów cielesnych i
duchowych Istoty mogą poznać wyższe wymiary Boga. I są nieskończenie ekschatycznie
zachwyceni. Patrząc na nieskończone wymiary Boga jest On praktycznie niepoznawalny –

choć jednocześnie jest On naszą nagrodą po śmierci – bo Zbawione Dusze się z Nim
Jednoczą !!! I to jest fakt !!!
My dziś tkwimy w bardzo niskim wymiarze – 3 cim. A Bóg Pełnia Miłości to 7 i wyższe.
Nasz wymiar ponadto jest zniewolony przez siły Ciemności – Szatana i Imperium Oriona –
Gady-Jaszczury-Raptoidy-Chituali-Annunaki [zmiennokształtne Istoty mające oryginalnie
wyprostowaną sylwetkę ale wygląd Gadów]. To Oni a nie Bóg wygnali Ludzkość z Raju.
309 tysięcy lat temu podbili Ziemię i Rajskiego Człowieka zamienili w niewolnika zła,
cierpienia i szybkiej śmierci. Zrobili to prosto. Z naszego DNA o 12 zwojach wycięli 10
pozostawiając 2, dodali swoje DNA i wiele śmieci, a ponadto dysponując potężną
technologią wszczepiają Ludziom implanty do ciał wywołując u Ludzi różne bolesne
dolegliwości, złe uczucia i złe myśli – bo Oni żywią się cudzymi złymi emocjami i cudzym
cierpieniem jak narkotykiem. I myśli Pan Panie Wojciechu, że w tej sytuacji Bóg miałby nas
za to surowo karać ?! To absurd. Jestem Mistykiem – poznałem Światłość/Miłość, Pełnię
Miłości oraz Otchłań i Piekło-Ciemność – i zapewniam, że Bóg nie karze – NIGDY !!!
Karaniem zajmują się tylko i wyłącznie złe Byty – czy to duchowe czy cielesne !!! Karząc
produkują dla siebie żywność – narkotyk. I taka jest prawda o naszym zniewoleniu.
Biorąc za aksjomat powyższe fakty można łatwo zobaczyć w których miejscach w ST czy w
NT ci źli nami manipulują !!!
Jezus to dla mnie Mistyk znający Boga – ponadto dobry Człowiek, który zjednoczył się z
Bogiem po śmierci Ciała – stąd jak wszyscy Zbawieni stał się Bramą do Nieba jak sam Bóg
!!! Został normalnie poczęty przez Mężczyznę. Nie wierzę, że dokonywał jakiś magicznych
cudów – raczej pomagał potrzebującym !!! Nie wierzę też, że zmasakrowane Ciało może
zmartwychwstać ? Bo tak nie tylko Jezus ponoć zmartwychwstał ale i Nomo bóg Dogonów
z Syriusza, Ozyrys, Horus w Egipcie, Kryszna w Indiach … ?
Wiedza rośnie. Nie tylko mistyczna ale i wiedza o świecie i wszechświecie. Już wiadomo, że
to nie Bóg dokonywał kolejnych zagład naszej Cywilizacji lecz czynili to Annunaki albo
sami albo rękami zwiedzionych przez nich Ludzi.
Bóg jest nieskończenie DOBRY – wiedząc już co wiem i co doświadczyłem rozgrzeszam
Go z wszelkich podejrzeń o okrucieństwo, o surowość, czy o karanie lub potępianie
kogokolwiek !!! Byłem w Ciemności gdzie jako mistyk zanosząc miłosierdzie i światło jak
Prometeusz dałem podstawy do wyzwolenia wielu Dusz z Ciemności – bo Bóg Ten
Prawdziwy – nie chce aby tam tkwili na wieki !!! Prawie zapłaciłem za to śmiercią ?! – a na
pewno wielkim cierpieniem i pogorszeniem zdrowia – był to mój wybór i moja zgoda – nikt
mnie do tego nie zmusił !!! Wierzę, że Bóg Ostatecznie Zbawi Wszystkich – nawet
Annunaki i nawet Lucyfera !!! Jestem o tym przekonany !!! Każdy Idzie ku zjednoczeniu z
Bogiem we własnym tempie !!!?
Wierzę też, że jeśli Ludzkość przetrwa kiedyś staniemy się długowieczni, a ostatecznie być
może i nieśmiertelni w Ciałach !!!? Kto wie ??? Tak się może stać z prostej przyczyny – bo
Bóg mieszka w nas !!!
Myślę, że gdy Pan pisze o naszym Boskim podobieństwie – pełni ekspresji jaką możemy, a
raczej moglibyśmy, sobą wyrażać - trafia Pan w sedno sprawy. Szkoda tylko, że obecnie
zniewolony Świat nakłada na nas tak wiele ograniczeń, że ta ekspresja szybko w wielu
gaśnie. Szkoda – bo Świat z taką niezmąconą i czystą oraz pełną entuzjazmu Boską
ekspresją byłby o wiele lepszy.
Pozdrawiam serdecznie

Jacek
6 minut(y) temu · Lubię to!
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Mieczysław Jacek Skiba Reptilianie – kosmiczni najeźdźcy
03/07/2011 — Jacolo
http://prawdaxlxpl.wordpress.com/.../reptilianie-%e2.../...

Reptilianie – kosmiczni najeźdźcy
prawdaxlxpl.wordpress.com
(inna nazwa – Reptoidy, znane też jako Jaszczury z Oriona) Wiele, wiele milionów...Zobacz
więcej
5 minut(y) temu · Lubię to! · Usuń podgląd
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Krystyna Pirożek Bóg to również SPRAWIEDLIWOŚĆ...który za dobre wynagradza a za
złe każe sprawiedliwie. Nie zapominajmy...
4 minut(y) temu · Lubię to!
Mieczysław Jacek Skiba Bóg nigdy i nikogo nie ukarał - to okupujące Ziemię siły
Ciemności wmówiły tę nieprawdę Ludziom !!! Bo Bóg Jest PEŁNIĄ Miłości i Miłosierdzia
- a Pełnia nie ma granic !
3 minut(y) temu · Lubię to!
Krystyna Pirożek A Pan jest Bogiem?, że się autorytatywnie wypowiada !
2 minut(y) temu · Lubię to!
Mieczysław Jacek Skiba Mistykiem, którego siły Światłości wysłały do Piekła - a co się
stało opisuję powyżej !
około minuty temu · Lubię to!

