List do Władysława Kosiniaka Kamysza za pośrednictwem
powiatowego PSL w Tarnowie

Kolego Zbyszku !

Przesyłam jeszcze raz materiały za pomocą facebooka, w tym projekt
mojej 3-ciej książki „Ziemia planeta cierpienia, ucisku, zagłady – już
dość’ zaakceptowany przez wydawnictwo – i wcześniejsze projekty
książek też, w tym 2 realizowane.

Powiem tak; robi się gorąco. Grupa polskich rewolucjonistów
występujących na facebooku jako; grupa zawodowych polaków ,
których wodzem jest były kandydat na prezydenta Tadeusz Cichocki,
który słusznie wypowiedział posłuszeństwo temu choremu systemowi,
przygotowuje i nawołuje do krwawej rewolucji. Zrobili to na
facebooku – facebook to zablokował. Po moim liście wzywającym do
opamiętania T.Cichocki zablokował mnie. W rozmowach z jednym z
tych rewolucjonistów pokroju Feliksa Dzierżyńskiego mogłem poznać
jakiego pokroju ludzie otaczają Cichockiego. Zresztą ów szybko
skazał mnie jako kolaboranta władzy w jakimś tam trybunale; na
facebooku; polski trybunał. Pomijając to inny rewolucjonista –
działający jak prawdziwy zorganizowany rewolucjonista - sprzedał mi
też informacje, że oni zamierzają po wybuchu rewolucji wpaść na
Wiejską i zrobią porządki po swojemu – nie wątpię. I powiedział, że
Ukraińcy ściągają ogromne ilości broni dla swoich na teren Polski. Po
co ? żeby się pobawić ?
Program NESARA i program UBUNTU są w moich książkach i pod
listem do firmy geologicznej + polski akcent propozycji nowego

systemu jest też w pliku list do firmy geologicznej. Proszę się
zapoznać.
Jeszcze nie jesteśmy w środku rewolucji – ale wkrótce możemy w niej
być !!!?
Jeśli nadal chcecie się bawić w politykę zamiast ratować ten Naród i
naszą Ojczyznę – to życzę powodzenia.

Z Ludowym Pozdrowieniem, Szczęść Boże

Jacek – Mieczysław Jacek Skiba , geolog, górnik, mistyk

PS
PS. em.; mjacek2013@interia.pl , http://chomikuj.pl/mjacek2013/Dokumenty
[tu są aktualne materiały, trzeba się zalogować aby pobrać za darmo],
www.przeslanie.com - moja strona, http://jacek2016.blog.pl – mój blog,
https://plus.google.com/u/0/108181152670139080095 - Google+
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