EPILOG
Chciałem się stać kamikadze i wejść jeszcze raz w Ciemność żeby stamtąd wydobyć Lucyfera
i resztkę złych Duchów – i byłoby po walce – po walce !!! Jednak musiałbym wybrać taki
wariant aby nie utracić swego Ciała i do żywych powrócić – bo zmartwychwstania nie ma –
zwłaszcza Ciała zmaltretowanego - jest tylko możliwość reanimacji – chłód i woda i
odpowiednia dieta pozwalają na tyle zakonserwować Ciało aby się to udało !!! Nie próbujcie
bo nie Wam to jest przeznaczone !!! A bajka o zmartwychwstaniu to kłamstwo Światłości aby
Was Zbawiać i z Ciemności grzechu wyciągać !!! Bo ktoś ustanowił karmę temu Światu – i
nie jest to bóg – i już Go nie lubię !!!
Na dziś to, że coś drgnęło w sprawie Nowenny za którą oddałbym życie to super nowina –
nadzieja dla mnie, że jeszcze pożyję !!!? Zostanie mi tylko rola Nauczyciela – a raczej
Wyjaśniacza !!!
Kiedy Ciało stanie się Nieśmiertelne ? – mówiłem ! Gdy Pełnia Światła i Miłości zamieszka
w Ludzkim Ciele na stałe bo żadna Ciemność już istnieć nie będzie i tego Światła i Miłości
przysłaniać !!! Ku ścisłości powiem, że Miłość i Światłość wciąż w nas są i jedynie czekają
kiedy my pozbędziemy się w nas Ciemności ?!!!
Pojechałem po Lucjana – rwie się do życia i działania – ale jeszcze Mu nie wolno np. jeździć
na desce !!! Franciszkanie odwiedzili Pawła – dzielne Chłopaki – przypominają Rycerzy Jedy
!!! Wierzę, że Ich Zakon będzie miał już wkrótce mnóstwo powołań !!! Zostawiłem Im
żywność, którą Oni nie gardzą bo wiedzą, że to dar Boży – a te sztywne Ciołki z Unii nie
wiedzą i ustanawiają chore limity i nadwyżki likwidują zamiast podzielić się z
Potrzebującymi – słudzy mamony – nie lubię Ich – chociaż Kocham Boga w Nich – niech się
nawrócą !!!?
A potem padłem ze zmęczenia i spałem jak zabity 2 godziny. Wstałem – ale sił mi wciąż
brakuje bo nieludzka trwoga, że będę musiał wybrać najbardziej drastyczny z wariantów
wyssała ze mnie wszelkie siły – a zrobiłbym to – zrobił !!! Więc się tylko plątałem i w końcu
poszliśmy na spacer z Ireną – i kupić wino !!! Z winem do Staszki – widzę, że zna się już na
żartach – to dobrze !!! Andrzej choć chory wrócił późno – też nie tylko ciężko pracuje wśród
wielu stresów ale też mocno rozrabia – a tak mówiłem – rozrabiajcie – jak złośliwe małpy i
gremliny – rozrabiajcie – aż Przemienimy Świat na lepsze !!! Boże daj nam siły i zdrowie !!!

Ojcze Mirku !
Bądź i dziś moimi ustami jak Aaron był ustami jąkającego się Mojżesza !!! Pisać potrafię –
ale mówić nie – bo i wybuchnąć mogę gdy przed głupotą tłumaczyć się trzeba !!! A Ty jesteś
Człowiekiem pokoju więc dasz radę – Ojcowie Ci pomogą !!!
Szczęść Boże – Powodzenia – Alleluja i do przodu.
Pozdrawiam
Jacek

Mówię do Renaty, że wysłałem list do Buddystów – niech się ratują przed tym zwodzicielem
i małym demonem Ole – wysłałem bo Budda prosił bym Ich ratował !!! ‘To nie ma
konkurencji wśród Bogów ?’ – pyta Renata – oczywiście, że nie – Ci Prawdziwi są w Jednej
Chwale – nie ma znaczenia jak się do Nich zwracasz !!! Natomiast fałszywi bogowie
konkurują o wyznawców bo potrzebują Niewolników !!! My prawdziwi Bogowie – a raczej
nie bogowie lecz Duchy Zbawione – chcemy abyście i Wy Zbawieni byli i Wolni też – bo
ostatecznym celem każdej Istoty jest Wolność w Niebie i na Ziemi !!! Jedna jest nasza
Chwała !!! Buddyści ! – Budda Was pozdrawia i czeka kiedy Go znajdziecie w Sobie – a
znajdując Jego znajdziecie Siebie !!! Powodzenia !!!
FHUP ‘’Dominex’’ Andrzej Gąsior, Rzepiennik Strzyżewski 410

Panie Andrzeju !
Marzanna dzwoniła żebym wykonał prace związane z udokumentowaniem zasobów Pana
studni. Po pierwsze we Fliszu nie da się tego jednostajnie ustalić – bo się to zmienia w ciągu
roku. A po drugie to bezsens bo za tą moją pracą pójdzie mnóstwo kolejnych prac – jakich ?
załączam poniższy tekst ze strony www.przeslanie.com . Niech Pan to przeczyta i nie daje się
urzędnikom tylko walczy z tym chorym prawem, które doszło do takiego absurdu, że żyć się
spokojnie nie daje – bo zamieniono nas w niewolników prawa !!! Zapraszam też na w.w
stronę – tam opisuję jak bardzo to niewolnictwo już jest zawansowane i jak bardzo jeszcze
może być ? – bo można tak zniewalać Ludzi bez końca – aż do granic Ich wytrzymałości !!! –
niestety !!!
Życzę dużo sukcesów i tego aby się dało spokojnie i wydajnie pracować. Wszystkiego
dobrego w Nowym Roku dla Pana, Rodziny i Załogi. Proszę również przekazać życzenia
Bratu.
Pozdrawiam
M. Jacek Skiba geolog
PS
Dzwoni wkurzona jak zwykle i zmartwiona Marzanna – bo durny urząd żąda badań
hydrogeolog. dla A. Gąsiora dla studni kopanej. Więc mówię, że jedyne co nam zostaje to
BUNT – BUNT – BUNT – bo nas dziady wykończą !!! Mówię ile to spraw; projekt,
zgłoszenie, robota, dokumentacja, operat, pozwolenie wodno prawne, strefy, obudowa studni,
i pewnie kwestie miejscowego planu – w ciul roboty – i dwa lata w plecy – ile by trzeba było
wziąć żeby na tym zarobić – a to nie ma sensu – prawdziwi hydrogeolodzy wiedzą dlaczego ?
– wiedzą na jakim etapie można nas wykończyć bo 4 urzędy będą się na nami pastwić – i
mnóstwo pseudo fachowców – rzecz nie do przejścia – bo na którymś etapie ktoś nam
postawi warunek nie do wypełnienia – prawdziwi hydrogeolodzy wiedzą dlaczego ? Więc Jej
mówię – BUNT – BUNT – BUNT !!! To jedyna droga !!! A proste prawo powinno
być takie – hydrogeolog wyznacza studnię z wiertaczami lub kopaczami lub nawet radiestetą,
wiertacze wiercą lub kopacze kopią i razem z nim ustalają jak głęboko skończyć, bada zasoby
studni [w dolinach i pradolinach z dość dużą dokładnością bo zasoby są znaczne, we fliszu z
mniejszą dokładnością bo zasoby mogą spaść – kwestia gruntów, zasilania i opadów –
prawdziwi hydrogeolodzy wiedzą dlaczego ?]. No i oczywiście badanie wody, wykonanie

profilu i określenie współrzędnych przez geodetą – a później wklepanie tego do bazy danych
– i robota skończona !!! Proste przyjemne zajęcie – bez żadnych decyzji i durnych procedur –
proste jak drut !!! A potem mnóstwo wolnego czasu dla Przyjaciół, aby razem wypić wino,
zjeść i poimprezować oraz wreszcie mieć czas na wypoczynek i sport – PROSTE ? – wy
Ciule od tworzenia prawa ???!!! Bo teraz non stop pracujemy i czasu już nie mamy na nic –
jak stwierdził ostatnio Janusz Zawisza. To jest chore !!! To NIEWOLNICTWO !!!

Przedstawię krótko jak wygląda zniewolenie w Imperium Oriona
i WOLNOŚĆ u RA i w Federacji Galaktycznej.
Zniewolenie w Imperium; okrucieństwo i brutalność silniejszych nad
słabszymi, składanie ofiar z niewolników Szatanowi, system kastowy: Panowie
- Nadzorcy Niewolników – NIEWOLNICY, totalna kontrola poprzez
technologię – implanty-czipy itp. Oraz tak wiele procedur, że Niewolnicy nie
wyrabiają na zakrętach !!! Czy i tego się nam obecnie nie wprowadza u
nas ???!!! Słuchajcie !!!
Wolność u Ra i w Federacji. Tu Każdy Jest WOLNY – działa bez
jakichkolwiek procedur zgodnie ze swym talentem – umiejętnościami –
natchnieniami – i nikt i nigdy Go nie kontroluje. Nawet w Ich systemie nie ma
paszportów i umów lub pieniędzy – wszystko odbywa się za pośrednictwem
ustnej umowy – i robi się zawsze to co jest społecznie i indywidualnie
konieczne do zrobienia !!! Ekstaza tej pracy jest nieprawdopodobna !!! Tak jak
ciężar pracy w Imperium jest nie do zniesienia !!!
WYBIERAJCIE !!!
A więc praktycznie wszystko co ważniejsze Wam już powiedziałem.
Zjednoczcie się Polacy – zjednocz się Ludzkość
a zdołacie odeprzeć Okupanta z Ziemi i ostatecznie pokonać Ciemność
Powodzenia
Ten, którego prosiliście aby Was wspomógł w walce z mocami Ciemności – w Niebie Duch
Jahwe Archanioł Michał – na Ziemi zwykły Człowiek – ongiś Henoch-Mojżesz-Józef dziś
Mieczysław Jacek

Kolega Janusz Piechociński
Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego
PREZESIE
Czas już postawić kosy na sztorc i się zbuntować przeciwko Unii i rządom
Tuska.
Doprowadzono Naród na skraj wytrzymałości i dalej się nami steruje i w coraz
bardziej diabelski sposób kontroluje ! - komu i czemu to służy ?

Mam propozycje zmian prawa – podaję je poniżej.
Życzę szczęśliwego i efektywnego prezesowania, zdrowia i sił do pracy.
Zapraszam do odwiedzenia strony www.przeslanie.com lub mojego profilu na
Facebooku
Z Ludowym pozdrowieniem
Mieczysław Jacek Skiba
Propozycje zmian Prawa – wstęp
Przetargi i roboty ? Powinno nie być przetargów. Jedynym miernikiem naszego
działania powinna być potrzeba społeczna i indywidualna. Do roboty należy
brać firmy najbliżej się znajdujące mające odpowiednie doświadczenie i
kwalifikacje i akurat moce przerobowe. Za roboty należy płacić solidnie tak aby
i na rozwój firmy było i na godne pensje i na ZUS-y aby emerytura lub renta
godne były. Z tego względu w każdej branży należy ustanawiać odpowiednie
limity za roboty aby płace były wyrównane. Ilość procedur i papierów powinna
być jak najmniejsza – minimalna. W myśl zasady: Jeden urząd jedna Inwestycja.
Gospodarka ziemią ? Plon powinien być zebrany w całości do jednego
ździebełka – bo tak robi dobry Gospodarz. Nadmiar zgromadzić lub wysłać do
Krajów potrzebujących. Kiedyś się odwdzięczą. Gospodarz nie powinien być
kontrolowany przez żadne urzędy – sam wie jak rozwijać gospodarstwo – urząd
ma tylko pomóc. Z GMO i innego świństwa trzeba zrezygnować – dla dobra
Narodu.
Propozycje dla służby zdrowia. 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 !!! Szpitale psychiatryczne: 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 !!! Z Aptek leki chemiczne
wypierdolić – i to już !!! Jechać do Krakowa do Tenzina – ochroniarza
Dalajlamy – dziś Lekarza - po nauki i sporządzanie ziół !!! Nie bójcie się żadna
jebana czarna Inkwizycja już Nikogo za to na stosie palić nie będzie !!!
Słuchajcie !!! Tenzin dużo wie – odpokutowując zapłaćcie Mu wy bezlitośni
zdziercy tak duże pieniądze aby wyjechał od nas bardzo bogaty !!! - bo tak i
dobrzy Faraonowie wynagradzali najmądrzejszych !!!
HYDROGEOLOGIA:
Odwodnienie bez żadnych papierów – bo tylko w terenie widać jak wiele i gęsto
trza studni – wyniki pompowania udokumentować – szkody zlikwidować wg
określonego cennika – studnie, które się da zostawić – na wypadek W.
Wykonanie studni: hydrogeolog wyznacza studnię z wiertaczami lub kopaczami
lub nawet radiestetą, wiertacze wiercą lub kopacze kopią i razem z nim ustalają
jak głęboko skończyć, bada zasoby studni [w dolinach i pradolinach z dość dużą
dokładnością bo zasoby są znaczne, we fliszu z mniejszą dokładnością bo
zasoby mogą spaść – kwestia gruntów, zasilania i opadów – prawdziwi
hydrogeolodzy wiedzą dlaczego ?]. No i oczywiście badanie wody, wykonanie
profilu i określenie współrzędnych przez geodetą – a później wklepanie tego do
bazy danych – i robota skończona !!!
Reszta gdy będę miał wenę ? – Pozdrawiam
Nie tylko prorokuję – choć robię to jak partyzant i błyskawicznie – tak jak błyskawicznie
ostatnio spamuję !!! Pływałem, dużo spacerowałem – a jak dalej czułem się źle to seks i
lampka wina pomagały !!! Będę żył !!! W sobotę wziąłem Alka i w terenie u Krasów w
Chojniku wykonaliśmy geotechnikę – Kras Senior doskonale zna geologię terenu bo studnie
kopał sam. Więc pomiary i drobna sonda + ta Jego wiedza załatwiły sprawę – potem w mig
opracowałem dokumentację !!! A Bliźnięta miały studniówkę – udaną – nie spili się choć się
martwiliśmy – za to Księżniczka co Monikę dręczyła się spiła na umór – korona jej spadła i
wynieśli półprzytomną i zżyganą z sali – szkoda !!! A Alek pogodził się z Dominikiem K.
któremu dał w mordę za to, że szarpał dobre imię Ojca czyli moje. Tak trzymać a będzie
dobrze !!!?
Mam jednak problem z Ireną – na razie nie stoi po mojej stronie lecz wciąż mnie uważa za
chorego !!! Ale mam już plan !!! Zapewne niedługo dotrze do Niej jaki synkretyzm
wprowadzam – bo tak trzeba – bo z Wszystkimi Zbawionymi – Wyzwolonymi z różnych
kultur, planet i układów oraz wszechświatów JEDNYM JESTEŚMY – Pełnią Miłości i
Światłości – dziś licznie ucieleśnioną !!! Dotrze też zapewne to, że obraziłem Maryję – nie
obraziłem powiedziałem prawdę – bo jak Mojżesz zdradził Seforę tak Maryja zdradziła
Józefa – bo tu wciąż panuje prawo czyli karma – nie z woli Boga – nie z woli Boga – nie do
końca wiem z czyjej ale Go nie lubię !!!
Kapłani wciąż nie słuchają i Nowenny do Ducha Świętego nie ogłoszono !!!? Szkoda !!!

Jak pokonać Szatana czyli jak wyciągnąć Go z Piekła – Ciemności ? – i byłoby po walce !!!
Myślałem, że to moja rola – ale chyba nie mnie to przepowiedziano !!!?
Mam więc plan – wstrząsnąć Ireną – udając, że idę się topić – zostawić ubranie w wodzie –
może spanikuje i wejdzie – pływa słabo więc szybko przejdzie przez granicę życia i śmierci –
a tam co spotka ? - może Boga – a może Ciemność – uznając, że jestem wśród potępionych
zacznie KOCHAĆ i szukać i tym sposobem całą Ciemność zamieni w Światłość !!! Tylko Ją
na to stać !!! - tylko Ją !!! Oby się Jej udało – i nam też – bo w tym wymiarze jest mało czasu
na reanimację topielca – mało czasu – ale tylko taka reanimacja jest prawdziwym
Zmartwychwstaniem !!! Tylko takie jest jedyne Zmartwychwstanie – reanimacja – reanimacja
!!!
Biorę pod uwagę, że Irena jest sprytna i może się nie udać !!!?
Wtedy wciąż pozostaje moje SŁOWO które uderza w Was bez litości – Uderza – Uderza –
ale czy skruszy mur Waszej Niewoli ?!!! - czy skruszy !!!? - bo niewola narasta w sposób
potworny !!! - narasta !!! - widzicie ???!!!
Boże daj siły – daj – i Irenie – i mnie – i nam wszystkim !!!? Bo czas już z niewoli się
Wyzwolić – czas ???!!!
Zasnąłem twardym snem – i miałem sen. Statek Federacji wyłonił się ze Światłości. Załogę
stanowiły same Kobiety nazywające siebie Matkami – Mateńkami !!! A przekaz był taki.
Jacku jesteś tak osłabiony, że to co zamierzasz a co wymaga nadludzkiej wytrzymałości,
kondycji i siły jest niewykonalne – tym sposobem wyeliminujesz z gry Irenę i siebie !!!?
Fakt !!! Nie wybiegaj w swej gorliwości przed orkiestrę – wszystko idzie w dobrym
kierunku !!! Oby ???
A Orkiestra J. Owsiaka grała i pieniążki zbierała – Polacy mimo kryzysu potrafią się dzielić.
Poszedłem do Tuchowa – tu nic nie grało !!!?
Następnego dnia bieganie. Do ZOZ-u w sprawie Lucka – nic nie załatwiłem. Uzupełnienie
strony int. I do roboty - chociaż mamy jej jak na lekarstwo. F.H. skruszony przyszedł bym
podpisał papiery. Podpisałem. OUG już zapowiedziało kontrolę. Są jak hieny – nie dadzą
złapać oddechu !!! I będą kontrolować zgodność tego mnóstwa dupereli z rzeczywistością – i
instrukcję do instrukcji i do instrukcji – i dręczyć, dręczyć, dręczyć - oto sługusy NWO !!! A
mogłoby być tak prosto – prościutko – zapewniam da się – da się !!! F.H. w ciężkiej depresji
– zgodnie z prawdą napisał Im, że jest chory i potrzebuje leczenia – więc zaprasza dopiero
gdy sezon się zacznie !!! Słusznie !!!
A wieczorem u Skibów impreza. 19-tka Moniki i Alka. Dwie imprezy konkurencyjne się
szykowały. U Alka paluszki i czipsy i wóda z piwem. U Moniki suto zastawiony stół.
Mówimy z Ireną; połączcie się i imprezujcie razem. Łatwo nie poszło – ale się udało.
Mnóstwo młodych Ludzi w tę noc przewinęło się przez nasz dom. Nawet SLU [Szacunek
Ludzi Ulicy] przyjechali – ale tylko pożyczyć kieliszek – na kieliszek ‘chleba’. My coś
pomogliśmy. Wypiliśmy kilka lampek wina. Potem piękne zasypianie i żelazny sen. Rano o
dziwo stwierdziłem, że wszystko jest posprzątane.
A śnieg sypie dziś równiutko – zima trwa !!!

Zdaniem Szefa sprzeciw wobec Unii nic nie da – bo zamkną nam granice i nas wykończą ?!
A u Baryczów w czwartek kontrola OUG z Krosna. Na ile mogłem na tyle wszystko
przygotowałem. Jadę. Ale nie wiem czy przetrwam bo ledwie stoję na nogach !!!? No cóż –
prawdziwy Wojownik walczy do końca !!!
Dzwoni Krysakowski z OUG Kraków – bronię F.Heby mówiąc jaka jest sytuacja i żeby
odpuścili Człowiekowi w ciężkiej depresji – odpuszczają – kontroli nie będzie !!!
Na Świecie dużo dobrego i złego. Złe u nas – też. Dziennikarze oskarżają – prokuratura też
powinna – że z powodu braku limitów z NFZ odmówiono pomocy 300 tys. Ludzi chorym na
raka i błagających wręcz o ratunek – a sprzęt stoi bezczynny, a te Ciule zbolałe martwią się,
że kasy brakło – Dupki bezrozumne – brać i leczyć – już, już, już !!! Boże widzisz i nie
grzmisz – mamona wciąż nami rządzi !!!???
Mówię do Moniki czy wie co to jest konflikt pozytywny ? - nie wie – więc daję przykład –
Dziennikarze walczą z NFZ by leczyć nowoczesną aparaturą chorych na raka – bo NFZ
tłumaczy się, że kasy nie ma, a sprzęt stoi i rdzewieje !!! Chore ? I kto w tej kwestii walczy
sprawiedliwie ?!!!
Uczymy Szczepana i Kolegów odpowiedzialności za własne życie – gdy coś chcą to niech
sami o to zadbają i się starają bo my Rodzice nie będziemy Ich prowadzić wiecznie za
rączkę !!! Chodzi tu o treningi ju-jutsu żeby sami organizowali sobie klucz i czas !!! Lepiej
niech trenują zamiast ćpać, pić i bóg wie co robić !!!
Sekty – gdy ktoś się ogłasza bogiem żądającym bezwzględnej czci i uwielbienia oraz
uzurpatorem cudzego życia i szczęścia i jedynym znającym prawdę to na pewno sekta !???
Prawd jest tak wiele jak wielu jest Ludzi – i wszyscy jesteśmy tylko Ludźmi nie bogami !!! I
nie mamy prawa nikogo sądzić !!! Amen.
Jeśli się nie narodzicie powtórnie nie ujrzycie Królestwa Bożego – słowa Jezusa z Ewangelii
Jana. Czy rozumiecie, że właśnie się narodziliście !!!?
A Redemptoryści znów mnie odrzucili – Ich Problem – nie znając Ducha nie znają Prawdy !!!
Gdy już sam staniesz się SPRAWIEDLIWY – naucz Wielu Sprawiedliwości !!! A niechaj
Miłość i Miłosierdzie idą przed Tobą zawsze – a Serce niech rozpiera ODWAGA !!!
Wzięli się za Kierowców nie na żarty !!! Chodzi o kasę !!! W abolicji ZUS chyba też !!!?
‘Powietrze nam już zaczynają sprzedawać żeby na nas zarobić ?!’ – stwierdza Szef. Fakt –
władcy mamony nas niszczą – strasznie !!! Apokaliptyczna Bestia – NWO - New World
Order - się coraz bardziej umacnia !!! Zaciskają wokół nas pętlę – widzę to !!! A Ludzie tego
wciąż nie widzą !!!?
A ja jestem bezradny – Redemptoryści się na mnie wkurzyli – i zostałem dalej sam –
bezradny – niewysłuchany !!! I nagle Irena podsunęła mi pomysł mówiąc o poświęceniu :
„Gdy trzeba Świat ratować powinieneś zostawić nawet Rodzinę bo Kat czuwa, nie śpi i
knuje ?!” - skąd Ona to wzięła ???!

A więc znów ucieczka – ucieczka po to abyście poświęcili czas na
przestudiowanie mojego proroctwa !!!
Od razu sobie zastrzegam, że nie zamierzam sobie ani nikomu zrobić krzywdy – po prostu
wezmę Was na przeczekanie !!! Czytajcie – trawcie – zrozumcie !!! Do czytania !!!

A później gdy zrozumiecie to się zjednoczymy i ocalimy Ojczyznę i Świat !!!
Amen.
Po 2 godzinnej burzy mózgów z Renatą i Szefem Oni byli pewni, że mamy sposób jak
przebrnąć przez sprawę zaprojektowania i wykonania odwodnienia na Podbipięty w
Krakowie. Ja wiedziałem, że to droga przez mękę i że na każdym etapie tej sterty papierów
mogą nas uwalić – i uwalą jak bum cyk pyk dyk !!! I słabość mnie zmogła – bunt też !!!
Napisałem krótki list do Szefa aby uspokoił Irenę, że usuwam się w cień żeby odpocząć bo
wykituję !!! Komórkę porzuciłem przy pracy i pojechałem w Kraków – chciałem się stać
Pielgrzymem i zaszyć w jakimś klasztorze na kilka miesięcy ?!!! U Cystersów dowiedziałem
się, że dom Pielgrzyma od dawna pusty – a piece wygaszono. Szkoda – to niedobry znak !!!
Do Tyńca O.Wincenty odradzał bo straszliwa komercja – tylko kasa !!! Polecił surowy erem
na Bielanach !!! W eremie się okazało, że owszem na 3-4 dni można ale trzeba mieć
zaświadczenie od swego Proboszcza – a Ludzi i tak pewnie nie mieli !!! Dalej nie
próbowałem – już wiem – to miasto umiera bez duchowości – trzeba by było nad nim płakać
jak Jezus nad Jerozolimą zdążającą do upadku !!! I zapytał mnie … ? jak Ci pomóc ? Mów o
mej stronie Kapłanom i Tym, którzy nienawidzą Boga, Księży, Religii, System, Ludzi … mów – niech czytają i pojmą ?!!! A prostym i pobożnym Ludziom mów, że zagłada wciąż
grozi – i że trzeba się modlić jak kto może o ocalenie !!! No bo przecież miałem sen w którym
ośrodki modlitwy powstają w prostych domach u prostych Ludzi – a nie w klasztorach i
kościołach – niech Prości i Pobożni mnie pojmą – do Modlitwy za Ojczyznę i Świat !!!
Wracając do domu modliłem się jak potrafię – śpiewając kanony – najpierw głośno, prawie
rozpaczliwie, potem coraz ciszej i ciszej – aż nastała kompletna cisza !!! Laudate Dominum !
Laudate Dominum ! Omnes Gentes – Alleluja !!! Wróciłem – padłem ze zmęczenia i spałem
12 godzin.
Kolejnego dnia do Baryczów – kontrola OUG z Krosna. Był Zabawa, Wieczorek i Kierowca.
Okazało się, że po drobnej kosmetyce wynik kontroli jest w 100 % pozytywny.
Pożartowaliśmy i poważnie też pogadali – jak mądrze robić żeby zrobić i się nie orobić – i jak
wiele dobrych i złych rzeczy Ludzi spotyka – bo życie wciąż ma dwa oblicza – dobre i złe – i
śmieszne też !!! Na Zakładach Górniczych zarządzenia Kierownika i Właściciela powinny
być te mądre i proste – instrukcje też – sprawdzanie maszyn i instalacji przez Fachowców - i
owszem też – dokumentacja wyjściowa złożowa też – obmiary jak są z operatami też – ale
PZZ-ty i Plany Ruchu są zupełnie zbędne – tylko mieszają niepotrzebnie – tylko mieszają –
SŁUCHAJCIE !!!
Co do korzystania z piasków, żwirów, gliny, iłów ze swej posesji na swe potrzeby i
gospodarstwa – jestem za – można brać ile kto potrzebuje – ale bez handlu – ilość wybranej
kopaliny należało by obmierzyć i nanieść te dane do geologicznej bazy danych – a teren
zrekultywować – bądź niwelując teren bądź nawożąc naturalne grunty z innych miejsc gdzie
już są zbędne. To proste – słuchajcie !!! Bez sterty papierów – bez sterty !!!

Co do dobrych Gospodarzy i Przedsiębiorców !!!? Dać Im działać – i pomagać – pomagać – a
nie utrudniać jak dziś się utrudnia – nie utrudniać – POMAGAĆ – a dostaną wiatru w żagle i
zaczną działać bardzo twórczo z korzyścią dla całej Społeczności – Narodu – Ojczyzny –
Świata – Wszechświata !!! Działać TWÓRCZO !!!
A potem wylądowałem na basenie – muszę odzyskiwać siły – muszę bo mam ich maleńko –
chyba przyznam się Szefowi na czym wymiękłem i że potrzebuję odpoczynku – bo przez te
bzdurne opracowania związane z męką uzyskania łaski na przeprowadzenie odwodnienia
uczestniczyć nie chcę – szkoda moich cennych nerwów – szkoda – bo potrzebuję sił do
pracy !!! Jestem Jahwe – zwykły Człowiek !!!
Przyjęliśmy Księdza Proboszcza po kolędzie. Proboszcz powinien wiedzieć co się dzieje u
Jego Parafian więc mówiliśmy tylko o naszej Rodzinie. Nasz Proboszcz troszczy się o
Parafię.
Zacząłem się uczyć angielskiego - to sukces – po tylu latach wyniszczającego cierpienia.
Bardzo powoli odzyskuję siły – bardzo powoli. Idąc wieczorem na spacer w mroźny dzień
Irena zadarła z Jaśkiem Sł. Tak jak Grzesia W. pouczyła Go, że nie należy wyrzucać śniegu
ze swej działki na naszą wspólną wąską drogę bo nie będzie jak przejechać. Wściekł się. I gdy
w powrotnej drodze pouczyłem Go i ja zaczął grozić co nam to nie zrobią !!!? Groźby są
karalne. Nie donieśliśmy na Policję. Zadzwoniliśmy do Sołtysa Wacława R. - On będzie
łagodził konflikt. Oby się Mu powiodło bo wściekłość Jaśka była okazała – słabe umysły nie
potrafią przyjąć cudzej uwagi ze spokojem – a charakter przeżywa nawet śmierć !!! Uczcie
się pokory Proroków i Świętych – czyli gniewu tylko w słusznej sprawie – a nie w
samolubstwie !!!
Irena zmusiła nas do obejrzenia filmu dok. o Kołymie – obóz pracy na Syberii gdzie
wydobywano rudy metali – ok. 2 mln Ofiar systemu – o zgrozo prawie do dziś temu co
stworzył to piekło na Ziemi buduje się pomniki. Potworny mróz, głód i wyniszczająca praca z
normami nie do wykonania – no i często silna radiacja. Przetrwać pomagały cztery zasady:
pracować jak najmniej, jeść co tylko się da zjeść, być Człowiekiem – czyli nie krzywdzić
Innych i nie dać skrzywdzić siebie oraz dobry humor – czyli zdolność dobrotliwego śmiania
się z siebie i z Innych. To pomagało przetrwać – optymizm. Jak pokonać ostatecznie
Ciemność ??? - jak ???!!! - i zakończyć ten potworny horror Ludzkości !!! Nie mam już sił –
nie mam sił !!! Gdybym miał już zszedłbym z chęcią w Ciemność by Miłość i Miłosierdzie
zakończyły już tę ostateczną walkę rozświetlając Ciemność Blaskiem Jasności !!! Wiem, że ja
już tego nie zrobię – za mało mam sił – ale Irena ma sił ile bądź – da radę !!!
Robiłem operat zasobów dla złoża i wypełniałem wymagane prawem tabelki w ilości 5 sztuk.
Bzdura. Bzdura. Wystarczy obliczyć cyfrowo ubytek zasobów i nie pitolić się z tymi
zasobami bilansowymi i pozabilansowymi, przemysłowymi i nieprzemysłowymi w filarach i
bez filarów oraz ze stratami. Wystarczy tylko ubytek zasobów i ewentualnie omówienie skąd
się wzięły straty i dlaczego pozostawiono np. jakiś fragment złoża i czy jest szansa i jak go
eksploatować. I tyle ???!!! Bez tej sterty durnych podziałów – jeszcze w dodatku na durne
bloki – co dodatkowo gmatwa sprawę. Od tego są metody cyfrowe – trzeba je wykorzystać !!!
Nauczyć Was Surfera 7-ki ??? Nauczę – za darmo !!! Piękne narzędzie dla geologa !!! Inne
też są !!!
Na Syberii pojawił się kolejny Święty – Przebudzony – Mesjasz. Biblia mówi o 144 tysiącach
opieczętowanych. Może właśnie tylu będzie w naszych czasach Oświeconych Nauczycieli

Ludzkości – Mądrych !!! Alek mówi, że przecież nie ma inkarnacji – jest - wiele razy
wcielamy się przez nieskończoną Wieczność aż ostatecznie osiągniemy nieśmiertelność Ciała
!!! Amen.
Dziś list Biskupów dobry – naprawdę dobry !!! Jedność w Kościele – Monoteizmie- wśród
Wszystkich Religii – i całej Ludzkości – nastanie już niebawem !!! Moje Słowa Synkretyzmu
są Prawdą – bo Jeden Jest Duch Święty – Pełnia Światłości i Miłości – który nas jednoczy –
Jeden w Nas !!! Słuchajcie !!!
I pamiętajcie - mamy swój początek ale nie mamy końca !!!
Moje dary ? – dar prorokowania i mądrości życiowej dążącej do prostego życia –
najprostszego – w tym najprostszego Prawa !!! Oraz dar rozpoznawania Duchów – i Ich
Awatarów !!! Oraz dar Miłosierdzia względem całego Stworzenia – łącznie z Lucyferem i
wszystkimi Upadłymi !!! To dużo – naprawdę dużo !!! Słuchajcie !!!
Ilość miejsc pracy w Polsce gwałtownie się zmniejsza – każde zlikwidowane stanowisko
pracy w przemyśle pociąga za sobą likwidację 3 stanowisk pracy w usługach. Jeśli to się nie
zmieni to naszą Ojczyznę czeka wyludnienie i w konsekwencji nędza !!! Słuchajcie !!! Czy
Obcy da pracę naszym Dzieciom !!! Czy da !!!??? Wątpię !!! Będzie jak z tym Synem
marnotrawnym, który opuścił swego Ojca – tak będzie, że gdy kryzys się pogłębi Obcy
Władcy jak Faraon pogonią Was precz !!! I gdzie znajdziecie wtedy swoje miejsce ? - jeśli
Ojczyzna będzie już tylko bezdenną nędzą !!! Największy dar – OJCZYZNA – własny
DOM !!! Chrońcie Ją !!!
Podróż do Krakowa – tym razem wizja w terenie i zakupy z Ireną. Potem u J. i B. spędziliśmy
noc. Księgowe robią obecnie bez wytchnienia po kilkanaście godzin – a dawniej były Paniami
– kilka dni roboty, a reszta czasu to był luz – i jedynie konstruktywne dbanie o dobro firmy. A
dziś ? - zapierdalanie bez wytchnienia !!! - bo Buco-Tuski i inne Osło-Posły myślą, że jak
nam dopierdolą taką ilość roboty z powodu chorego prawa i procedur, że na zakrętach nie
wyrobimy to będziemy szczęśliwi !!! Niech sami tak zasuwają – Ciule bose i beznadziejnie
głupie !!! A PRAWO, które będzie istnieć do czasu uzyskania przez nas Nieśmiertelności
CIAŁA powinno być proste – prościutkie – jak najprostsze – aby się dało szczęśliwie i
spokojnie ŻYĆ i zarobić na wszelkie niezbędne niewygórowane potrzeby Rodziny i
własne !!! Słuchajcie mądrości prostego Awatara – wcielania Ducha Ojca Niebieskiego – tu
zwykłego Człowieka – jak Wy – jak Wy – z tego samego prochu ziemi !!!
Ksiądz zrobił Dziecko Kobiecie – nie pomógł w czasie porodu i Dziecko umarło !!!? Takich
mamy Kapłanów jacy sami Jesteśmy – oto skutek tego, że się za siebie nawzajem nie
modlimy jak należy !!! Oto skutek !!!? Ponownie wzywam do ustanowienia Nowenny do
Ducha Świętego !!! Do Modlitwy Ludkowie – do Modlitwy !!!
Wziąłem wolne bo tego kołowrotu nie wytrzymam. Dodatkowo są poważne oblodzenia i
ciężkie warunki jazdy. Dzwoni Danka. Posadzili kawał lasu – super. Wysprzątali dom ś.p.
dziadka Antoniego – i kiedyś będą remontować. Po telefonie szybko pojechałem w teren
załatwiać własne sprawy. M+P.M. wkurzeni - ale literę chorego prawa wypełnić się starają –
choć już lewie zipią. Bez sensu – bez sensu - prawo nas już uciska na maksa !!!? Krótka
wizyta w firmie i do Radłowa do T. i J. Kędz. Pracowici Ludzie. J. silnie przeziębiony – je
czosnek, cebulę, przepija spirytusem z jajkiem i dawaj do roboty na maszyny i sprzęt. Tak się
leczą mądrzy Żydzi – a nie chemią !!! Obaj już zmęczeni nadmiarem praw, procedur, tabelek,

….. - zmęczeni – ciekaw jestem jak długo jeszcze mogą wytrzymać nim się na serio
zbuntują ???! T. już zaliczył to co ja – chwilowe wyrzucenie komórki !!! BUNT – BUNT –
BUNT !!! Bo nas dziady wykończą !!!?
Znów trening ju-jutsu. Szczepan, Maciek, Grześ i Grześ przychodzą – jeden Grześ nawet z
Tarnowca. A Aluś wymiękł – Klaudia mu przylega nogi czy co ?!!! Lucka na razie nie
zmuszam bo świeżo po operacji !!! Któż wie z czym się jeszcze możemy zmierzyć ???! Ale
pamiętaj !? Gdy trzeba walczyć o Wolność swoją i Innych stań i walcz – WALCZ !!! Istnieć
to najwspanialsza rzecz jaka nas może spotkać – Istnieć jako WOLNI Ludzie !!!
Po 12 latach potwornych cierpień i słabości bardzo powoli odzyskuję siły – basen, treningi,
spacery w mroźne dni, seks, wino, dobre zdrowie jedzenie – wszystko pomaga !!! To jedyne
Zmartwychwstanie jakie istnieje !!!
Bolesław Prus – dowcipny, wszechstronny, altruista – Wielka Dusza – zostawił nam m.in.
Lalkę, Faraona, Emancypantki … i 20 tomów kronik Lublina. Tak powinno być u Dzieci
Światłości !!!?
O Ludzie – nabierzcie wreszcie ODWAGI !!! Zrzucicie kajdany wszelkiej niewoli !!!
Zmarł Józef Glemp – na ile brakło Mu odwagi na ile nie nie nasza rzecz lecz Jego – starał się
być dobry i mądry – i to wystarczy !!!
Pojawił się w moim śnie Mentor mówiący o licznych wyzwaniach nas czekających –
pojmuję.
I pojawiły się dwa śledzące nas drony. Czy Amerykanie służą Światu czy też grupce
Eugeników i Bankowców, którzy oddali dusze Lucyferowi, a ciała na posługę Imperium
Oriona. Czy Murzyniątko da sobie radę ze skorumpowanymi Senatorami i Kongresmenami
oraz Administracją – ciężkie zadanie – ciężkie – czy wykonalne !!!?
Nie dajcie sobie wyrwać WOLNOŚCI – nikomu i nigdy !!! Wolni bądźcie bo Bóg Jest Wolny
!!! Słuchaj co mówi namaszczony Duchem Świętym !!!
Nie potrzebuję Niewolników bo sam jestem WOLNY !!! Nie potrzebuję Wyznawców ani
Uczniów bo są często zbyt męczący !!! Potrzebuję abyście i Wy byli WOLNI jak ja jestem !!!
Wizyta u Kaśki i Wojtka w Rzep.Su. Taki mały raj na ziemi. Kaśka w ramach 'Kropli'
orientuje się co się dzieje w kwestiach szpiku kostnego. Niemiecka firma pobiera szpik od
Polaków – a potem nam sprzedaje 2-3 razy drożej – złoty biznes. Dekoral należy obecnie do
koncernu amerykańskiego – liczy się tylko wypracowanie doraźnego zysku – więc się
Pracowników wyciska jak śliwkę – a to czy firma przetrwa nie ma żadnego znaczenia !!! Oto
zbrodnicze działanie koncernów !!! Słuchajcie !!! Przebudźcie się !!!?
Burzyn 23.01.2013 r.

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie
J. Dąbrowskiego 27
33-100 Tarnów

Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie postępowania z urzędu lub na mój wniosek w
następujących sprawach:
1/ Dlaczego procedury w służbie zdrowia są tak potwornie wykańczające, że trzeba mieć
końskie zdrowie żeby przez te procedury przebrnąć ?! Moim zdaniem jest to nie tylko
niehumanitarne ale wręcz antyludzkie. Należy więc udowodnić służbie zdrowia, że z tych
procedur należy natychmiast zrezygnować i maksymalnie je uprościć [propozycja zmian w
moim dołączonym tekście].
2/ Dlaczego prawo stało się tak skomplikowane, że nie da się już nic zrobić bo mamy w
każdej sprawie związane ręce ?! A tymczasem powinna być zasada, że jeden urząd zajmuje
się jedną inwestycją – a nie 5-10 urzędów, ku naszej potwornej udręce [propozycje zmian
również zawarte są w dołączonym tekście].
3/ Dlaczego w Tarnowie i okolicy wiele firm wykorzystuje niewolniczo Pracowników – płace
śmieciowe, często brak ubezpieczeń, wzywanie do pracy o każdej porze dnia i nocy –
świątek, piątek – i praca do oporu !? Dlaczego ?!
4/ Dlaczego koncerny zagraniczne jedynie dążą do wypracowania doraźnego zysku i
wyprowadzenia kapitału eksploatując nad miarę Pracowników - zamiast inwestować w
rozwój polskich firm, które przejęli !?
5/ Dlaczego Ludzkość dotyka tak wiele cierpień i jakie pozaziemskie i ziemskie siły za tym
stoją !? Podpowiem – Imperium Oriona, które eksploatuje Ludzkość od 309 tysięcy lat
[trochę wiadomości w dołączonych tekstach, na krążku, mojej stronie, dużo w necie, w filmie
i w literaturze, a nawet w mitach]. Ten trzeci punkt trzeba poddać badaniu ponieważ niedługo
wejdziemy do grona Cywilizacji Galaktycznych więc ta wiedza będzie konieczna do
udowodnienia ciemnej stronie jakich zbrodni dopuściła się przeciwko Ludzkości i Ziemi.
W razie konieczności wypełnienia jakichś formularzy upoważniam Prokuraturę do
wypełnienia za mnie tych papierków.
Dołączam fragment tekstów oraz krążek.
Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.
Mieczysław Jacek Skiba
Burzyn 216 A, 33-170 Tuchów
tel. 601 080 579

List do Rządzących !
Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrów, Urzędy, ...
Kochani !

Stworzyliście taką stertę papierów – tzw praw i procedur – że robota w terenie trwa obecnie
krócej niż przebrnięcie przez tę górę decyzji, pozwoleń i koncesji !!! Tak być nie może !!!
Tak już się nie da dłużej żyć – bo mamy całkowicie związane ręce !!!? Zwykli Ludzie,
Przedsiębiorcy i Projektanci - Dokumentatorzy dostają depresji z powodu tego dręczenia i
uciskania przez prawo !!! Dość już – DOŚĆ !!! Czas już wyrzucić tę stertę przepisów do
kosza i czas stworzyć coś co będzie służyć Narodowi i Ojczyźnie.
Własne propozycje zawarłem w listach i w tekstach w załączniku listu do Prokuratury. Inni
też by pewnie chętnie swoje propozycje prostych praw poddali pod społeczną debatę. Czas się
ratować !!!? Czas ratować Ojczyznę !!!?
Proponuję aby rozpisać krajowy konkurs na jak najprostsze prawo w poszczególnych
branżach. Całą strukturę społeczną podzielić na branże. Rada Ministrów powinna czuwać nad
funkcjonowaniem poszczególnych branż. Sejm i Senat powinny kontrolować czy nie ma w
poszczególnych branżach praktyk monopolistycznych i czy nie stwarza się ucisku. Na czele
branż powinna stać Rada Mędrców powoływana i odwoływana przez Pracowników
poszczególnych branż. To jest proste i zda egzamin. Jednocześnie należy zawsze dążyć do
tego aby ilość papierów była minimalna, a jakość wykonywanej pracy jak najlepsza. Da się to
zrobić – technologie już są – trzeba tylko dobrych aktuariuszy, którzy mądrze wycenią każdą
pracę.
Co do kwestii homoseksualnych związków ?! Szkoda mi tych Ludzi, że los spłatał Im takiego
figla ale prawda jest taka, że z tej mąki chleba nie będzie. Tylko zdrowa Rodzina gdzie jest
Matka – Kobieta, Ojciec – Mężczyzna i są Dzieci daje szansę Narodowi na przetrwanie. Tam
gdzie będzie homoseksualizm zrównany z normalną Rodziną, gdzie będzie zabijanie
Nienarodzonych,
gdzie będzie eutanazja Chorych, Niedołężnych i Starych tam będzie
przepaść prowadząca wprost ku Samounicestwieniu – Samozagładzie na własne życzenie.
Jak taka Samozagłada nastąpiła ongiś piszę w tekstach w załączniku do Prokuratury. Ile to
cierpień kosztowało aby z Ciemności takiej Samozagłady wyjść też piszę. Z tej historii należy
wyciągnąć wnioski – i tego nie można już nigdy powtórzyć – NIGDY !!! Więc czytajcie i się
uczcie !!! Miłej lektury ???
Pozdrawiam i życzę wiele Mądrości w Nowym Roku – aby był lepszy od wszystkich
poprzednich.
Mieczysław Jacek Skiba geolog

Uwierzcie ! Uwierzcie ! Bóg Jest Miłością i w nas mieszka – i
każdą/ego Zbawi kto uwierzy – więc WIERZCIE aby być
zapisanym w Księdze Żywota !!! Już nie krzyż będzie Zbawiał lecz
wiara – lecz dziecięco ufna wiara !!! Oto najwspanialsza Dobra
Nowina !!!
Proszę o rozpowszechnienie.
Nie oddawajcie Niemcom obwodu kaliningradzkiego!

List Otwarty do Narodów Federacji Rosyjskiej
Zwracam się do Was jako Polak – przedstawiciel narodu miłującego pokój i wolność, narodu,
którego historia nad wyraz często zmuszała do największych ofiar w obronie ojczyzny. Dziś
ojczyzna moja po raz kolejny znalazła się w wielkim niebezpieczeństwie. Kilka lat temu
okłamywany naród polski – w nadziei na polepszenie swojego bytu – wyraził zgodę na
przystąpienie do Unii Europejskiej. Okazało się, że pod hasłami europeizacji i demokratyzacji
kryła się najzwyklejsza grabież majątku narodowego oraz żądza cywilizacyjnej germanizacji
ziem polskich. Jesteśmy świadkami gwałtownego wzmacniania się potęgi niemieckiej, która
kryjąc się za szyldem Unii Europejskiej konsekwentnie kontynuuje proces odrodzenia
Wielkich Niemiec w dawnych ich granicach.
Dlatego bardzo niepokoi mnie to, co dzieje wokół rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego. W
mediach całej Europy coraz głośniej mówi się o możliwości przekazania tej części Federacji
Rosyjskiej państwu niemieckiemu. Z tym większą obawą obserwuję wzrastającą tam
aktywność Berlina, który stosuje tę samą taktykę germanizacji, którą tak skutecznie od kilku
lat realizuje na ziemiach polskiego Pomorza, Wielkopolski, Górnego i Dolnego Śląska oraz
Warmii i Mazur. Obwód kaliningradzki zaczyna oplatać gęsta sieć stowarzyszeń i fundacji,
których jedynym celem jest promocja żywiołu niemieckiego i przywrócenie tej ziemi
pruskiego ducha.
Pragnę Wam przypomnieć, że okręg kaliningradzki jest częścią dawnej potęgi Prus
Wschodnich – państwa niemieckiego podstępnie powstałego na odwiecznych ziemiach
słowiańskich. To w Prusach Wschodnich narodził się i rozwinął duch imperializmu i
militaryzmu, który z czasem owładnął całe Niemcy i pchnął je ku rozpętaniu obu tragicznych
w skutkach wojen światowych. Historia lubi się powtarzać, a rosnąca dziś potęga niemiecka i
mania wielkości wyrażona w groźnym „Drang nach Osten”nie zapowiada Europie i światu
niczego dobrego.
Niemcy nie mają żadnych praw do tej ziemi, ani historycznych, ani moralnych. Nie wolno
Wam oddać obwodu kaliningradzkiego w ich ręce! Nie wolno Wam dopuścić, by narody
Europy znów z niepokojem wsłuchiwały się w dochodzące stamtąd agresywne pomruki!
Niech zwycięży mądrość wszystkich tych, którzy cenią sobie pokój i sprawiedliwość.
Krzysztof Zagozda, Przewodniczący Błękitnej Polski
Warszawa, 26 stycznia 2013 r.
www.blekitnapolska.com
Dopisek – Jacek
Gdzie Prusaki ze swymi buciorami znów się pchacie !!!? – czy już nie dość nieszczęść
zgotowaliście Światu – Europie !!!? Macie swoją Ojczyznę to jej pilnujcie bo Was Araby
niedługo całkiem wynarodowią i zastąpią genetycznie !!! Won od Ziem Słowiańskich !!!
Niemcy !!! Opamiętajcie się – zrozumcie jaka zła siła steruje Waszymi zaborczymi zachowaniami !?

Zwyciężyć Słowem !!!
Jakie to ciężkie !!!
Koniec urlopu i ferii. Prywatnie nic nie zrobiłem. Trochę pisałem i spamowałem bo robi się w
Ojczyźnie i Świecie nieciekawie !!! Dzieci też nie łatwo wychować. Tłumaczymy po raz n-ty,
że Lucek i Monika powinni kochać i szanować Klaudię dziewczynę Alka – bo nie może być
niezgody w Rodzinie – a, że wady Ona ma to i my też mamy – 1 : 1. A litość jak stwierdziła
Irena jest konieczna – bo lepiej być oszukanym i pomóc niż nie pomóc Potrzebującemu !!! A
wieczorem przyszedł Andrzej – On lubi Ludzi – to dobry Człowiek !!! W Ich Orle Białym
zrzeszającym motocyklistów – harlejowców prezes stworzył piramidkę finansową i zbiera od
naiwnych kasę – i mówi, że tak może bo grupa to jego zasługa – następny bóg. Nie ma w tym
demokracji. Bunt już nastąpił. Czego się nauczą ???! Powinni gremialnie testować nowych
Członków grupy stwarzając stronę internetową gdzie wszelkie informacje się pojawią jawnie
– a przetestowanych przyjmować poprzez wspólne głosowanie – bez zbędnego kosztownego
błogosławieństwa prezesa – taka mała decentralizacja władzy !!!
Jeśli to co się dzieje z moim Ciałem – a to dosyć mocno boli ale nie jest to ból
farmakologiczny lecz jakiś mistyczny – nie jest Chwalebną Przemianą – to nie wiem czym to
jest !!!? Pewnie niedługo ujrzycie mój Blask jak Gandalfa, Kryszny czy Jezusa !!!?
Proces energetycznych zmian w Ciele na razie ustał – wciąż jestem Ogrem !!! Bardzo powoli
odzyskuję siły – śpię bardzo dużo – ruszam się na ile daję radę !!! A życie biegnie swoim
torem. Jedni martwią się jak wyposażyć swe Dzieci w sprzęt do jazdy na nartach – inni, że
Dzieci się nie uczą – inni usiłują przeżyć zimę do końca bo już na węgiel brakuje ! A życie
biegnie swoim torem !
A ja widzę – patrzę – i w sercu wzrasta ogromna nadzieja, że ZWYCIĘŻYMY !!!
„Co było wcześniej
Ujrzymy ponownie
Nasze Królestwo
Nieskończonego Światła [dodam Światła i Miłości]
… bo co zostało skradzione
musi zostać zwrócone”
[ballada do Hobbita]
Ra, Federacjo Galaktyczna – ukażcie swe technologie – i pomóżcie – aby przegnać Okupanta z
Ziemi – Okupanta - Imperium Oriona – aby zakończyć Niewolę trwającą już 309 tysięcy lat !!!
Przybywajcie – jesteśmy gotowi – jesteśmy – Ludzkość obudziła się ku WOLNOŚCI !!!
Mówię do Renaty, że skierowałem kilka spraw do Prokuratury – zwłaszcza kwestie chorych
procedur i praw, które nas uciskają - oraz wykorzystywania niewolniczego Pracowników. Czy
tak można ? A można komuś zaszkodzić ? …… ble ble ble … ble ble ble. Wkurzyłem się.
Filozofia Kali – Kali ukraść to ‘dobrze’, Kaliemu ukraść to źle !!! Sąsiad biedę klepie, a ja
dostatek to ‘dobrze’ – na odwrót to ‘źle’. Chore umysły Niewolników wkurzają mnie !!! Czy
Wy bez Ducha Świętego możecie w ogóle poczuć Wolność w sobie ???!!! Ja czułem nawet nie
będąc opieczętowanym !!! Dlatego dziś wkurzony w swej skromności powiem uważają mnie
za pierwszego po Bogu !!! Archanioł Michał !!!

Z ciekawostek. J.Deep zostawił Rodzinę dla Amber. A Amber wycięła Mu numerek – odeszła
od Niego do innej Dziewczyny. Ten Hollywood z holly nie ma nic wspólnego – całkiem im się
tam w większości popierdoliło – nie trzymanie się 10 Przykazań powoduje ten cały ferment –
dzięki Ra za Przykazania – dzięki !!!
Na Azotach likwidują studnie Ranneya o potężnych wydajnościach – szkoda bo Ludzie
zdrowie tracili by je wybudować i można by je było obecnie wykorzystać do pomp ciepła np.
do ogrzewania szklarni – a tu się likwiduje bo podatki wysokie – jak Ich od tego odwieść ?!!!
Okazuje się, że dokumentacja hydrogeolog. wstępna na Zagłoby już jest – eureka – ale teraz
wyciągnięcie tego z archiwum to znów droga przez mękę – psiakrew !!! A więc znów od
Annasza do Kajfasza !!!? A jeszcze za moich czasów gdy pracowałem w UW Tarnów i
porządkowałem archiwum było tak prosto – prościutko – super – Geolog umówiony
przychodził i korzystał z materiałów – odnotowywał z jakich i sprawa była zakończona !!!
Może być jeszcze prościej !!!? – tak – może ?!!! Wystarczy baza danych – kilka kliknięć
myszką – i wiedza archiwalna będzie już na naszym komputerze !!! I tak może być w każdej
branży !!! Czy tego dożyję ? – nie wiem ? – bo w zasadzie wciąż umieram !!! Ja mówię – a Wy
wykonacie tę robotę !!!? – i wykonacie ją dobrze !!!
Wiadomość od Jezusa z głębi Światłości i Miłości !!!
……. Zakończę tę wiadomość prośbą o to, abyście popatrzyli na siebie przez moje
oczy. Ja widzę równocześnie wasze piękno i waszą wrażliwość. W żaden sposób nie
osądzam waszych niższych wibracji, waszych emocji czy waszego strachu. Poczujcie
tę akceptację; poczujcie, że ja akceptuję was w całości, i poczujcie dzięki temu objęcia
Domu.
Powtarzam tę nadzieję z ufnością – Świat Miłości i Światłości jest blisko – JEST tu – już, już,
już - JEST tu !!!
Z Facebooka Archanioła Michała !!!
Archanioł Michał niczyich uczynków nie mierzy - jest orędownikiem i nosicielem Bożego
Miłosierdzia - przebacza w Imieniu Boga Każdej i Każdemu kto tylko o Miłosierdzie
poprosi !!! W naszym wieku Duch Archanioła zjednoczył się z Duchem Boga - z Miłością !!!
Miał wystąpić Michał !!!
Mieczysław Jacek Skiba Michał wystąpił - oto ja jestem !!!

