Mieczysław Jacek Skiba udostępnił link od użytkownika STOP Illuminati.

31 minut(y) temu
Film o Iluminatach – twórcach NWO
1Lubię to! · · Promuj · Udostępnij
• Rafał Bałdyga lubi to.
•

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
19 minut(y) temu · Lubię to! · Usuń podgląd

•

Mieczysław Jacek Skiba Marduk to złe bóstwo – Annunaki Kosmita ! Zmiennokształtny z
Imperium Oriona ! 309 tys. lat temu podbili Ziemię i nas bazpardonowo eksploatują - żywią
się naszym cierpieniem i złymi emocjami, nawet ludzkim mięsem. Manipulują nami
duchowo i psychicznie i za pomocą potwornej technologii. Jeśli Federacja Galaktyczna dobrzy Kosmici - nam nie pomoże będziemy mieć przechlapane gdy Annunaki wylądują na
Ziemi !!? Bo dążą do totalnego zniewolenia Ludzkości !!! Stąd teraz elity światowe tak się
spieszą aby wprowadzić NWO - New World Order - aby nas totalnie zniewolić i
kontrolować, a nawet w dużej większości eksterminować ! Ponoć Marduk już wylądował a
poddane Mu elity światowe – zdrajcy – się z Nim spotkały w Afryce !???
Z listu do Pana Wojciecha K.:
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.
Dodam, że nasi Okupanci działają częściowo z baz podziemnych, a głównie działają z 4tego wymiaru, który dziś niewidoczny niedługo stanie się dla Ludzi widoczny !
www.przeslanie.com

A oto nadzieja dana nam przez Galaktyczną Federację Światła !
My ze Światła i spoza widocznego dla Was,
przygotowujemy wszystko razem z Wami bo jeśli
ta Przemiana ma się utwierdzić na tym Świecie
- a tego można być pewnym i jest to wykute
w Księgach Życia tej Ziemi – tak, jeśli ta Przemiana
ma się przebić i stać się ostateczną to muszą ustąpić
WSZYSTKIE Systemy które stoją jej na drodze.
My, Poziomy Światła które współpracują we wszystkim
z Galaktyczną Federacją Światła ogłaszamy:
TEN ŚWIAT ZOSTANIE URZĄDZONY NA NOWO OD PODSTAW !
Świat zostanie przebudowany w ciągu kilku dni Historii Ludzkości i postawiony będzie na
nowy tor – uważnie słuchajcie:
W CIĄGU KILKU DNI !
Amen
http://soulowicz.wordpress.com/.../galaktyczna-federacja.../
przeslanie.com - strona główna
www.przeslanie.com
NIEŚMIERTELNOŚĆ DUSZY I CIAŁA. WALKA ŚWIATŁOŚCI Z CIEMNOŚCIĄ NA
KOŃCU CZASÓW
18 minut(y) temu · Lubię to! · Usuń podgląd
•

•

•

Mieczysław Jacek Skiba Niewielka grupka Iluminatów rządzi już prawie całym Światem !
Mają już władzę finansową i gospodarczą [kontrolują banki i korporacje oraz media] jeszcze dążą do tego aby mieć całkowitą - totalną władzę polityczną ! Ich panem jest
Marduk zły Kosmita i zły duch Szatan !
16 minut(y) temu · Lubię to!
Mieczysław Jacek Skiba Nie jesteśmy Ich niewolnikami bo Światłość w Ciemności świeci i
Ciemność Jej nie ogarnia ! WOLNI JESTEŚMY !
9 minut(y) temu · Lubię to!
Mieczysław Jacek Skiba Bóg - Pełnia Miłości i Światłości - w nas mieszka ! WOLNI
JESTEŚMY !
2 minut(y) temu · Lubię to!

