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List do polskich Psychiatrów i Służby Zdrowia
Kochani !!!
Idą nowe czasy. Ludzie rodem z Nieba – Światłości/Miłości - rodzą się coraz liczniej na
Ziemi. Na Planecie jest nas już ok. 200 mln, w Polsce ponad milion. Ludzie Ci jak ja zaczną
się budzić. Będą więc liczne Objawienia, Proroctwa, mówienie rzeczy nieprawdopodobnych
ale o wielkiej mądrości i głębi wiedzy sięgającej już wymiaru Wszechświata w wielu jego
aspektach. Będzie bunt przeciw niesprawiedliwości, głupocie, uciskowi i przeciw złu
panujących systemów.
Teraz powstaje więc kwestia – jak tych Ludzi potraktujecie ? Obyście nie uczynili Im takiej
krzywdy źle traktując jak to było ze mną – gdy nie dość, że musiałem stawiać czoła
Ciemności – czego opis macie w przesłanym pliku i w wielu miejscach na stronie
www.przeslanie.com – to jeszcze pracowałem w dwu robotach i dbałem o Rodzinę - a Wy i
Żona skazaliście mnie na prawie 12 lat zabójczego działania psychotropów – co prawie
doprowadziło mnie do śmierci – i zniszczyło moją Aurę do tego stopnia, że byłem bezbronny
wobec ataków Ciemności, której wydałem walkę – i prawie zaliczyłem zgon. Teraz usiłuję
Aurę odbudować – i jest to bardzo ciężkie zadanie – bardzo. Póki więc żyję uczulam Was na
pewne sprawy.
Uczcie się więc – kto to jest Mistyk [znający Boga …] i czym jest Aura dająca siły, wigor i
chroniąca Człowieka. Uczcie się – abyście nie skrzywdzili tych Ludzi. Uczcie się bo
psychotropy to najgorsza rzecz jaką można zaserwować innemu Człowiekowi !!! Są inne –
lepsze metody – o wiele lepsze.
Przytaczam opis z moich rozważań:
… byłem 3 razy w psychiatryku – dają Ci leki chemię, która Cię wykańcza – człowiek pół lub
roślinka, ogłupiały zupełnie, sztywny jak ząbi bo wszystko się spina w organizmie jakimś
potwornym bólem – nie do wytrzymania – nie do wytrzymania – co gorsza trwającym bez
końca !!! I jeszcze ta niepojęta ciągła słabość – z brakiem tchu – i kompletny brak napędu !!!
I jeszcze ten LĘK nie do opanowania – w którym masz non stop samobójcze myśli – WCIĄŻ
!!! …. – niech sami to żreją - omal mnie nie zabili, zabili mi Brata – opisałem - i pewnie
zabili Babcię !!!? Tak Ciemność eliminuje wszystkie Wcielone Dzieci Światłości na tej Ziemi
!!! - bo tu wciąż rządzi Lucyfer i Gad !!! - obaj źli i podli !!! Gdy mówiłem Psychiatrom, że
nie mam omamów słuchowych i wzrokowych [tylko ten dźwięk – ale to implant], że miałem
objawienia – i widzę wiele spraw duszą i sercem – bo jestem MISTYKIEM – nie wierzyli –
bo skąd … mogli słyszeć o Mistykach ???! - przecież w tych durnych studiach gdzie tylko
wyścig szczurów trwa i demonów wychowuje o tym nie uczą !!! Niech się nawrócą – i to już
!!! Przy szpitalach wybudować baseny, sale, boiska, świetlice oraz zagospodarować teren
na szklarnie i ogródki działkowe – leczyć pracą, sportem, nawet seksem oraz
pogadankami, zwierzeniami, rozmowami, literaturą, muzyką, tańcem, krzykiem,
śpiewem – z pewną domieszką ziół – i zawsze pod czujną opieką !!! Oto Wasze właściwe
zajęcie … !!!

I uwaga do Służby Zdrowia, w której obecnie zabójcze procedury są wykańczające dla
Pacjentów – i dla Personelu też !!! Trzeba zrezygnować z tych chorych procedur i po prostu
leczyć !!! Jak ??? Opis poniżej:
Przychodzi ktoś potrzebujący pomocy, nie ważne skąd i dlaczego i kim jest, po prostu
potrzebującym – proste – Personel bez jakichkolwiek skierowań zaczyna Go badać i
ewentualnie szybko ratować lub leczyć – wcześniej przeprowadzając nie dręczącą lecz
przyjacielską dyskusję – pomoc zostaje bez papierów skutecznie udzielona – pacjent
żyje – wyniki badań gromadzi się i wklepuje do bazy danych – proste !!! - proste jak
drut !!! I wtedy nie będziecie musieli protestować, że musicie być dzień i noc na nogach
!!!
Jechać do Krakowa do Tenzina – ochroniarza Dalajlamy – dziś Lekarza - po nauki i
sporządzanie ziół !!! … Słuchajcie !!! Tenzin dużo wie – odpokutowując zapłaćcie Mu … tak
duże pieniądze aby wyjechał od nas bardzo bogaty !!! - bo tak i dobrzy Faraonowie
wynagradzali najmądrzejszych !!!
A teraz po tym pouczającym i nieprzydługim liście pozdrawiam całą Służbę Zdrowia wierząc,
że Służbą zawsze pozostaniecie i nauczycie się jak leczyć bez tortur i bez zbędnych procedur.
Z poważaniem

Mieczysław Jacek Skiba MISTYK, zawodowo geolog, prywatnie Mąż i Ojciec oraz Przyjaciel
PS

Jak narozrabiałem na początku stycznia w szpitalu gdy musieliśmy przejść przez stos
procedur w tzw służbie zdrowia !!!
7 stycznia roku 2013 – w imieniny Lucjana Awatara Jezusa – Jozuego - Noego
Badań wykonaliśmy mnóstwo – od Annasza do Kajfasza – a i tak wystraszona doktorka
jeszcze zaleciła powtórzenie jednego – cholera – mówię więc, że w ogóle czasu nie mam i
szlus – podpisała papier !!! Uf – kurwa mater !!! Wkurza mnie te pseudomedycyna oparta na
mamonie – przecież wystarczy znać grupę krwi, przyjąć na zabieg i go wykonać – oto
cała filozofia …
I następnego dnia z nadzieją pojechałem na nowy szpital bo Lucjanowi mus już wyciągnąć
gwoździa z uda. Nadzieja bywa płocha – i była. Czekamy bo obchód. Potem Malina mówi na dół do rejestracji po skierowanie do Mnie. W rejestracji mówią – gdzie pisemna zgoda
Lekarza !!! Ciśnienie podskoczyło !!! A nie mam – mam ustną i natychmiast żądam przyjęcia
mojego Dziecka. Jeszcze powiedziałem co myślę o służbie zdrowia – bo tu jeszcze nie zabieg
– a ja mm już dość tego czołgania nas – DOŚĆ – dość kurwa – dość !!! Ustąpiła !!! Malina
przyszedł – a karta gdzie ? No jeszcze nie ma. Biegnę i wymuszam na Babie żeby przyniosła.
O to już dość. Skierowanie do Anastezjologa. A tu do wypełnienia jakaś bzdurna dłuuuuuga
ankieta !!! Więc piszę przy pkt. 18. Choroby nerwów (…) NIE ale ogólnie wkurwia mnie
służba zdrowia. Pkt 19. Zmiany nastroju (depresja, nerwica) TAK dzisiaj [a to była tylko
kurwica – nie nerwica – wot co ?!]. To nie było dość !? Przynieśli 4-ry słownie cztery kolejne

– o kurwa – tylko się podpisaliśmy – i miałem ochotę napisać takich bzdur że ho ho – ale
odpuściłem – Pani po wejściu nie odpuściła – trzeba wypełniać ankiety bo takie prawo, a dla
skarg to jest tamten, a tamten departament !!! Ale mi ciśnienie poszło – oj joj !!! Wyszedłem i
mówię do Lucjana – wychodzimy ! On został !!! Dzwonię do Ireny (Żony) – przyjedź bo za
chwilę pęknę jak bomba !!! A tu przychodzi kolejna Pani i przesłuchanko – łamie się prawo,
Syna źle wychowuje, jaki przykład daje ? O Boże co za skończone BUCE - przeliterować ?
Więc mówię, że Syna sam se będę chował i Jej nic do tego – i wychowam Go na buntownika
żeby wykańczał takie chore systemy !!! Widząc mój upór poprowadziła mnie do jakiegoś tam
kolejnego departamentu – i się pozbyła problemu – a tam Pani znów mnie starego buntownika
urabia – takie prawo – dla bezpieczeństwa – itp. Więc mówię – który Lekarz przegląda te
bzdury jak chce leczyć – chyba żaden – żaden normalny !!! A Ona swoje – i mówi, że takie
prawo, a jak mi nie pasuje to powinienem opuścić Kraj !!! Więc mówię - nigdzie nie pojadę –
tu Ludzi zbuntuję – TU W TARNOWIE WPIERW !!! Nawet nie usłyszała tak była zajęta
swoją mądrością ?! Więc zaczynam tłumaczyć na czym polega służba zdrowia – przerywała
kilka razy – Mówię – przychodzi ktoś potrzebujący pomocy, nie ważne skąd i dlaczego i
kim jest, po prostu potrzebującym – proste – Personel bez jakichkolwiek skierowań
zaczyna Go badać i ewentualnie szybko ratować lub leczyć – wcześniej przeprowadzając
nie dręczącą lecz przyjacielską dyskusję – pomoc zostaje bez papierów skutecznie
udzielona – pacjent żyje – wyniki badań gromadzi się i wklepuje do bazy danych –
proste !!! - proste jak drut !!! I wtedy nie będziecie musieli protestować, że musicie być
dzień i noc na nogach !!! Słuchajcie mądrości Awatara !!! A Pani dalej swoje – więc
mówię – jeśli Pani nic z tego nie zrozumiała to znaczy, że jest Pani sługą mamony i ma
niewolniczy umysł !!!? Bez emocji powiedziała, że obok stoi Prawnik i poda mnie do Sądu – i
bardzo dobrze – NIEWOLNICY – mam Was dość – dość !!! A emocje Ludzie powinni
mieć – bo tylko trupy i zombi nie mają !!! Irena na szczęście przejęła pałeczkę – bo to nie był
koniec dręczenia nas !!! Żeby nie wybuchnąć pojechałem na basen – trochę pomogło !!!
Irena stwierdziła, że dzięki temu, że Lucek powiedział, że jestem chory nie wywalono mnie
ze szpitala – bo Ochrona już miała po mnie przyjść ? O ho ho – tak chcą postępować jak
ABW z Ludźmi lub jak się maltretuje Ludzi w psychiatryku – to jak mówi prof. Zoll jest nie
tylko niedemokratyczne – ale i antykonstytucyjne – i nieludzkie !!! Bo tak jest !!!
A ta zimna …. [tu miejsce na epitety !?] jeszcze kazała mi się wynosić z mojej Ojczyzny bo
protestuję przeciw choremu prawu – niewolnica prawa !!! I mówiła żebym Dziecko zabierał
do innego szpitala jak mi nie pasuje !!!? O pięknie – co to panisko na zagrodzie równe
wojewodzie czy służba – służba do cholery – ale ta …. [tu miejsce na epitety !?] nie pojmuje
czym jest służba dla potrzebującego opieki medycznej !!! Było dwu Świadków – oby nie
fałszywych jak to było w przypadku Jezusa – oby nie fałszywych bo są na garnuszku tej
wiedźmy !!! Jeszcze powiem jak ten szpital działa. Stojąc do rejestracji stali przed nami dwaj
Bracia – chyba – jeden o kulach ledwie stał, a drugi załatwiał – odesłano Ich z kwitkiem bo
brakło jakiegoś papierka – Lucjan świadkiem – i co ? - nic odesłano Ich informując o tym
jebanie ważnym świstku papieru – podziękowali !!!? Więc mówię żeby nie dziękowali bo nie
ma za co – i powiedziałem tak głośno co myślę o służbie zdrowia, że nastąpiło wielkie
poruszenie !!! Przed Anestezjologiem jest inny pokój – Panie tam stojące martwiły się, że Ich
nie przyjmą bo jedna miała na 9-tą, druga na 9-tą 05 – a była 9-ta 20. Co to jest ? – co to jest
za kolejne matolstwo !!!?
Teraz proponuję Prokuraturze żeby się przyjrzała z urzędu tej całej służbie – która
służbą nie jest – tylko jakąś instytucją sił ciemności – do dręczenia i uciskania Ludzi – w
dodatku potrzebujących pomocy !!!

Prokuraturo działaj !!!
Były i piękne akcenty. Część Ludzi nie stoi ja ciołki tylko głośno protestuje przeciw tej
głupocie. No i spotkałem Jedną Istotę Chrystusową – nie wahał się pochwalić Jezusa
Chrystusa wchodząc – troszczyła się najwyraźniej bardzo o Pacjentów – i zauważała Dzieci
!!! Tak właśnie rozpoznaję codzienną Świętość !!!
Zabieg wykonano szybko i sprawnie – Personel wspaniały – i potrzeba było aż tyle męki
żeby się tu dostać ? Nieprawdopodobne !!!?

