Listy do tych zwodzących nas Faryzeuszy – do Ludzi dobrej woli też !!?

Tarnów 14.12.2012 r.
Ksiądz Mieczysław Piotrowski
Redakcja „Miłujcie się”
ul. Panny Marii 4
60-962 Poznań
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Jego i nasza Matka.
Księże Mieczysławie !
Chcę się podzielić moimi doświadczeniami i spostrzeżeniami oraz wynikami wielu lat
dociekań. Przesyłam krążek z tekstami które skrzętnie notuję – szczerze do bólu, bez
manipulacji z ufnością jak małe dziecko. Nie zgodzisz się z wieloma rzeczami. Może
zgorszysz ? Może potępisz ? Nie mój problem.
Bóg dał mi poznać Otchłań – śmierć Duszy, Piekło-Ciemność, stare niebo Światłość/Miłość i
nowe niebo Pełnię Miłości – czyli Siebie. Wycierpiałem wiele – więc i umysł i zmysły oraz
dusza poznały w dużym stopniu rzeczywistość.
Wiem, że jako Kapłan masz wiele zewnętrznych i wewnętrznych problemów – ale wiedz, że
każdy Człowiek na Ziemi je ma – a Mistycy w szczególności.
Powiem tak.
Nie z woli Boga czy Jezusa Ludzkość tkwi w Ciemnościach grzechu i cierpienia, w udręce i
ucisku, w męczeństwie. Czas już aby Kościół to pojął, że Ludzkość i Ziemia są pod okupacją
Ciemnych sił – i to nie z woli Bożej.
Bóg nigdy i nikogo nie potępił i nie potępi ani nie osądził i nie osądzi. Czynią to Ciemne siły
wydzierając z Ludzi nadzieję, wpędzając w strach, nienawiść, paranoję, grzech – a ostatecznie
w samopotępienie – i wtrącają Dusze w Ciemność ! I to nie jest wolą Bożą, że tak czynią !
Ucz więc Ludzi, że są Kochani przez Boga Nieskończoną i Bezinteresowną Miłością – i niech
sami tak się uczą Kochać !!! Bo - Miłość to klucz otwierający wszystkie

Bramy – nie tylko w życiu – nie tylko starego czy nowego Nieba –
ale nawet Otchłani i Piekieł !!!
Pozdrawiam i życzę Ci radości z narodzenia Jezusa oraz wszystkiego co najlepsze w Nowym
Roku.
Mieczysław Jacek Skiba

Znów jakiś biedny Szaleniec w Stanach zastrzelił 27 Osób – głównie Dzieci – siebie też !!!?
Niech mi ktoś powie, że wolą bożą są takie masakry ? – że to jakaś paskudna karma ? – lub
Bóg wie co !!!? To niestety efekt paranoi w jaką zły Demiurg wpędza słabych Ludzi – a kim
jest ten zły Demiurg wyjaśniłem – to nie tylko złe Duchy ale to głównie Okupanci Rasy
Ludzkiej – Raptoidy – Annunaki - Gady … z Imperium Oriona !!! Słuchajcie ???
Bóg Jest Idealnie DOBRY – nie należy więc Go demonizować !!! Natomiast jeśli ktoś lubi
kogokolwiek demonizować niech demonizuje tych złych !!! Ludzie ze względu na fakt
Okupacji i zniewolenia wynikającego z tej Okupacji nie powinni być demonizowani – bo
wcale nie mają wolnej woli – są zniewoleni od tysięcy lat !!!?
21 grudnia się zbliża !!! Czego się można spodziewać ??? Otóż nasze wibracje wynoszące w
tzw skali Szumana niecałe 8 Hz wzrosną do ponad 20-tu. Po prostu dzięki temu staniemy się
lepsi – bardziej miłujący i współczujący – i staniemy się mądrzejsi !!! To już się dzieje –
wielu Ludzi jest coraz lepszych !!! Nie będzie to jeszcze ideał bo np. Cywilizacje, które
naprawdę zbliżyły się do Boga i prawie pozbyły Ciemności wibrują z częstotliwością nawet
150 Hz.
Dźwięk implantu w mózgu mnie rozwala – przykre ale wytrzymam !!! Okupant mnie nie
zmoże – co mam powiedzieć powiem !!!?
Co świadczy o Boskości ? Moce i zdolność czynienia cudów ? – nie ! Zdolność wskrzeszania
czy zmartwychwstania ? – nie ! Jedynie co świadczy o Boskości to zdolność
bezinteresownego miłowania i zdolność przebaczania ! Tak miłował Jezus – i przebaczył !
Dźwięk w mózgu rozwalał mnie wczoraj do tego stopnia, że nie dało nic robić – uciekłem w
sen i spałem – spałem bardzo bardzo długo !!! Irena chciała mi dać psychotropy !!! Nie wie
co chce zrobić ? – osłabić moje mechanizmy obronne ? – a wtedy naprawdę jest trudno
przetrwać działanie implantu - bo wtedy cierpienie, słabość i lęk bardzo doskwiera i implant
zaczyna ‘skutecznie’ realizować swoją funkcję – wpędza w depresję i w myśli samobójcze –
bo tak właśnie działa ten implant – ma mnie za zadanie zniszczyć !!! Przyznałem się na necie
w 2001 roku o tym, że byłem w Otchłani, w nowym i starym Niebie – szybko pojawił się
chropowaty nieprzyjemny dźwięk w mózgu jak tryby maszyny – nie przeszkodziło to
Światłości wysłać mnie do Piekła w Ciemność 11.11.2002 roku - gdzie Miłosierdzie zaniosło
przebłyski Światła i pokonało piekielną nienawiść, udrękę i lęk – nie przeszkodziło to też w
2004 roku do zmobilizowania Duchów w Ciemności do buntu i przesłaniu Ich całą gromadą
przez najwyższą czakrę ku Światłości !!! Więc w 2005 roku w lecie mi implant wymienili – i
to już pamiętam – opisałem – nowy piskliwy dźwięk jak hamujący pociąg szybko mnie
zmorzył i zniszczył – do tego stopnia, że gdy musiałem jeszcze dźwigać brzemię ataku
Duchów i działanie leków zmuszono mnie potworną depresją do prób samobójczych –
opisałem je – Matka Boża odcięła mnie od sznura i uratowała mi życie !!! Dzięki !!! Te
dwanaście lat walki duchowej i walki z nieprawdopodobnym cierpieniem, słabością, lękiem,
… to było coś co praktycznie jest niemożliwe do przetrzymania !? Przetrwałem !!! Teraz gdy
nie jem leków odbudowała się moja aura i mechanizmy obronne i mam siłę trwać i
pracować !!! Zły Duch zmęczy się atakami – ale urządzenie – implant – nigdy się nie
męczy !!!
Po 12 godzinach twardego snu czułem się cudownie – jak młody Bóg !!! Popracowałem
trochę i potworne zmęczenie i słabość oraz cierpienie szybko przyszły – niestety !!! A więc

moja aura ma problem z odbudowaniem ???! – ataki sił Ciemności i faszerowanie mnie
psychotropami trwające tak wiele lat zrobiły swoje !!!? Ciężko się będzie wylizać z tych
ran !!!? – ciężko ?!
Dźwięk, paraliżujące cierpienia, bóle głowy dawały się ostatnio we znaki – ale pracowałem i
jeszcze ćwiczę bo wigor powraca – ostatnio kilka razy basen, a wczoraj wznowiliśmy treningi
ju-jutsu. Irena cieszy się, że znów staję się aktywny !? No cóż – bez leków to już staje się
możliwe ! Lata cierpienia jednak jeszcze mnie nie złamały !!!? Odżyję jak Hiob !!!?
Na NG film o 10 przyczynach możliwej zagłady naszej cywilizacji. 5 zewnętrznych i 5
antropogenicznych. Zewnętrzne: 10 – rozbłysk gamma umierającej gwiazdy lub wędrująca
czarna dziura pozostała po gwieździe. 9 – asteroida lub kometa – 3 km już mogłaby zgładzić
Ludzkość [przynajmniej do czasu gdy nie potrafimy sterować ich lotem ?], 8 – wybuch
superwulkanu – to już było, 7 – atak obcej cywilizacji – jeśli byłaby tak zaborcza jak Ludzie a byłaby w stanie przemierzyć bezkres Kosmosu co świadczyłoby, że wyprzedza nas o
miliony lat w rozwoju - to byłby nasz koniec ?!, 6 – wirusy, które mogłyby wywołać
pandemię. Nad 7 – mym skupiam się od wielu lat i mówię to co wiem; że pod okupacją złych
jesteśmy od 309 tysięcy lat – i Oni – Imperium Oriona – już 7 razy sprowadzili na nas zagładę
– to Oni wygnali nas z Raju i odebrali Jedność ze sobą i z Bogiem ! - to Oni poróżnili
Ludzkość wprowadzając tę wierzę Babel polegającą na różnorodności kultur i języków oraz
religii – tak często sprzecznych, że nie do wzajemnego zaakceptowania – i podtrzymują tę
wierzę Babel szczując jednych na drugich i wprowadzając fałszywe ideologie hołdujące
cierpieniu !!!? To Oni obecnie planowo wprowadzają system zamordyzmu i rządów mamony
w ramach NWO !!! Federacja Galaktyczna przybywa nam z pomocą – i odbije Ziemię – i
skończą się rządy tego złego Demiurga – fałszywego boga – Orionidów-Annunaki !!!
Słuchajcie !!!
Dobry Bóg nie stworzył zła !!! Zło stworzył zły ‘bóg’ Demiurg = złe Duchy i źli Kosmici !!!
Oto PRAWDA !!! Dobry Bóg chce nas od tego zła WYZWOLIĆ – i posłuży się siłami
Światła – dobrymi Duchami i Duszami oraz dobrymi Kosmitami !!! Nie jesteśmy osamotnieni
w tej ostatecznej walce !!! To walka nie tylko o dusze ale i o ciała !!! Bądźmy więc
wyrozumiali dla Tych, którzy w grzech popadli – bo często mamy wszyscy za słabą wolę aby
się od zła wyzwolić – za słabą – i nie jest to naszą winą lecz Ciemnych sił, które użyją
wszelkiej duchowej i technologicznej manipulacji aby nas wciąż i wciąż zniewalać !!! A
Bóg ? – a Bóg Kocha Wszystkich nieskończoną Miłością i widzi nas zawsze jako obraz
Samego Siebie przez pryzmat nieskończonego Miłosierdzia – tak wielkiego, że każdej Istocie
jest w stanie wybaczyć jej słabości i grzechy !!! Takiego BOGA – Miłość i Miłosierdzie
doświadczają Mistycy !!! Oto nasz Prawdziwy Bóg, który nikogo i nigdy nie potępił ani nie
potępi !!! A czy my potępimy siebie lub innych ???! „Miłosierni Miłosierdzia dostąpią”.
20.12.2012 – jutro rzekomy koniec baktuna ? Czuję się dziś świetnie – Irena chyba pojęła, że
leki mnie wyniszczały ??? Podsumowując swe życie – grzeszyłem zmysłowością nie bez
powodu – ale dla Ludzi zawsze byłem wielkoduszny i wyrozumiały – i nawet dla złych
Duchów – kilka razy zmuszono mnie do zdecydowanej interwencji – i działałem !!! Bogu
składam dzięki za wszystko – zwłaszcza za to, że dał mi poznać Siebie – naszą Jedność i
Chwałę !!! Podsumowując ten rok – mimo cierpień i słabości dzielnie walczyłem i dużo
pracowałem – w firmie mniej i Szef obciął nam pensje – ale prywatnie przewaliłem tak wiele
roboty, że zarobiłem i pchnąłem wiele inwestycji w domu – i wreszcie zacząłem sobie płacić
na dodatkową emeryturę w ramach programu db emerytury !!! Rok bardzo dobry – pewnie

spełniają się obietnice Sił Światłości – że Ciemność zacznie opuszczać sferę ziemską ? – a co
będzie dalej ? Pożyjemy, zobaczymy ? Poniższy tekst wiele wyjaśni !? – miłego czytania !

Czas już przestać demonizować Boga i Człowieka !??? Czas już aby
zrozumieć, że nawet źli Kosmici noszą w sobie głęboko skryte Światło i
Miłość Boga !!!??? – tak nawet mają złe Duchy !!! – nawet Ich Pan
Lucyfer !!! Czyż Bóg posługując się mną nie zaniósł tego Światła i
Miłosierdzia nawet do Piekła – w Ciemność ???!!! Opisałem, wszystko
opisałem dokładnie – kto ma serce zrozumie !!!??? Jestem Człowiekiem !!!
Zło i Ciemność nie istnieją – to jedynie Brak Boga – a raczej nie Jego brak
bo On jest Wszędzie – tylko skrycie się przed Nim !!!? Wiedząc już to, że
Miłość i Miłosierdzie otwierają wszystkie Bramy – nawet Bramy Otchłani i
Piekieł – Ciemności – można zrozumieć, że w nas dokona się ta ostateczna
walka – że Boże Światło i Miłość z nas będą Promieniować – i staniemy się
Bogiem – Chrystusem – bo wszak wiadomo, że Wszyscy Jesteśmy
Chrystusami !!!
Wyzwolenie jeszcze nie nastąpiło i NWO ma się coraz lepiej !!! Renata studiuje prawo
geologiczne i górnicze i inne do uprawnień – już nie prawo tylko jakiś pojebany koszmar !!!
Miało być prościej – a jest jak zwykle – coraz gorzej – sterta, wręcz góra przepisów niczym
Mont Everest – i dosłownie liberum veto – takie samo jakie kiedyś wykończyło naszą
Ojczyznę !!! Porobili sobie kurwa ministrów i szefów agencji - i to mnogo – i każdą koncesję
jeden z drugim, trzecim i dziesiątym będzie uzgadniał dręcząc przedsiębiorców !!! Aby wejść
w teren z robotą trzeba mieć już zgodę każdego właściciela !!! A więc wiele inwestycji nie
tylko prywatnych ale co gorsza publicznych po prostu upadnie bo zawsze znajdzie się jakiś
nawiedzony, który powie – liberym veto – i rozpierdoli wszystko w drobny mak !!!? Jeszcze
długo będziemy się uczyć mądrości i sprawnego działania – dla dobra Wszystkich - jeszcze
długo !!! Czy ta góra absurdów nas nie wykończy !!!? – NIE !!! Nie damy się – nie damy –
tym Żydokomuchom - Kabała sługom Imperium Oriona, którzy celowo destabilizują naszą
Ojczyznę !!! Na razie kupuję antyradar !!! – od czegoś trzeba zacząć !!!?
21.12.2012 – koniec baktuna – ery !? I nic ? – nic się nie zmieniło !!! Poszedłem do
spowiedzi przed Świętami – to najlepsza psychoterapia i przypomnienie, że Bóg jest
miłosierny !!! Wyczytałem, że rozwój kundalini i otwarcie się najwyższej czakry powoduje
wzrost zmysłowości – coś w tym jest ? – coś w tym jest ? No cóż na obecnym naszym etapie
rozwoju duchowego wciąż mamy w sobie wiele Ciemności, a nasze wibracje wciąż są na tyle
niskie, że skrywają nam Boga, którego tak naprawdę od zawsze nosimy w sobie !!! Tacy jak
ja muszą na tej Ziemi przetrawić wiele Ciemności – co widać z całego mojego opisu ? Takie
wybraliśmy zadanie – bardzo ciężkie, bardzo ciężkie !!! Księży i Zakonników którzy
zapanowali nad swą zmysłowością i mogą żyć w całkowitej czystości podziwiam bo to
naprawdę duże ewolucyjne osiągnięcie – a mają ku temu dobrą sposobność bo zazwyczaj
mają mniej życiowych stresów niż zwykli Ludzie !!! No cóż – Cywilizacja nie umiera – czeka
nas jeszcze wiele pracy aby ją wznieść na wyższe poziomy rozwoju ?!!! Przewiduję, że ten
system bezlitośnie panującej mamony niedługo się skończy – i stopniowo wyłoni się nowe
społeczeństwo, które będzie rządzone w coraz mądrzejszy sposób !!! Przed nami długa długa
droga !!! I zastanawiam się czy nam się uda ? – czy będziemy pierwszym Wszechświatem,
który osiągnie nieśmiertelność nie tylko w Duchu ale i w Ciele !!!?
Boże narodzenie – Jezus Chrystus Mesjasz się nam narodził – zwykły, najzwyklejszy
Człowiek – Mistyk, który poznał w sobie Boga – Pełnię Światłości i Miłości – i zrozumiał, że
tylko idąc drogą Pokoju, Miłości do Boga i Ludzi można zbudować Królestwo Boże na Ziemi

– i budował nauczając i pomagając potrzebującym !!! Zabity przez Faryzeuszy i Okupanta !!!
A potem dorobiono do Jego życia te niesamowite mity zaciemniając Ludziom tę Prawdę, że
Wszyscy Jesteśmy Chrystusami - że Bóg w całej Swej Pełni mieszka w Każdej i Każdym z
nas !!! Bogami i Chrystusami jesteśmy !!!
Święta i po Świętach – ale wolne mam bo roboty nie mamy !!! Końca Świata nie było –
zbliża się coś znacznie gorszego ? - poniedziałek ! - żarcik ! Na stronach Krystal piszą, że
nowa era się zaczęła i będzie dobrze i coraz lepiej !!!? Nie widzę – prawa dalej nas uciskają i
to coraz bardziej, a dźwięk implantu w mózgu rozwala mnie całego – fizycznie, mentalnie,
uczuciowo, a nawet duchowo – straszne tortury !!!? A więc Okupacja ciągle trwa – a Okupant
chce mi pokazać, że tu wciąż rządzi – i ukazuje mi to już 12 rok od czasu gdy się przyznałem
na necie, że Bóg – Pełnia Miłości – objawił się w mej Duszy ukazując mi naszą Jedność i
Chwałę – Boskość !!!? Okupacja trwa bo wciąż wmawia się Ludziom, że cierpienie,
męczeństwo, udręka i ucisk to efekt karmy, woli boga, kary bożej, gniewu bożego, a nawet
łaski bożej … - a mordowanie Proroków i Mesjaszy jest zbawienne - bzdura – wierutna
bzdura !!! Och Ci szatańsko inteligentni i do cna źli Orionidzi – tak opętali zwodniczo całą
Ludzkość !!!
Z Fecebooka – Miłujcie się

Władysława Šimala Nie znamy dnia ani godziny, w której Pan przybędzie, ale Ty człowiecze,
gdy jesteś napominany, upominany tak waż sobie te napominania, upominania, bo może jest
to ta ostatnia chwila, aby się przygotować na Jego przyjście na Moje przyjście Jezusa, który
wam obiecał powtórne przyjście w chwale. Tak módl się i pracuj wytrwale na Bożą i Moją
chwałę Jezusa. Amen. Amen. Amen
O Boże jakże jesteśmy mało wierni, krusi. Duchu Święty przyjdź rozjaśnij nam umysły,
abyśmy byli gorliwymi chrześcijanami, abyśmy Ci Boże służyli, byli oddani, aby wiara w nas
żyła, abyśmy żyli według Twojej wiary, według Twoich Boże przykazań, aby nigdy, kto
wierzy nie zaparł się Ciebie mój Boże Miłosierny.
Mieczysław Jacek Skiba
Na co wy nierozumni czekacie ? Jezus Chrystus tu jest od zawsze i na wieki - Pełnia
Światłości i Miłości - Jest w każdej i każdym z nas - odkryjcie to sami bo innego przyjścia nie
będzie !!! Sądu też nie będzie poza tym jak sami siebie osądzicie !!! Wszystkiego dobrego w
Nowym Roku - i bądźcie Wolni czyli Ludzcy !!!
To drobne dobre czyny zwykłych Ludzi rozpraszają mroki Ciemności i pokonują zło !!!
Ciężko żyć gdy aura zniszczona zmaganiem z Ciemnością i lekami – a ból i dźwięk wciąż
niszczą !!! Dopadli mnie – namierzyli i niszczą cwaniaki z Oriona !!! Jestem jak poraniony
Wojownik – ale stary Wojownik się tak łatwo nie poddaje i od ran od razu nie umiera !!! I tak
udało się Ciemności wyrwać bardzo wiele Dusz !!! To jeszcze nie koniec bo i Ciemność
jeszcze gęsto zaludniona i Okupant wciąż u Bram !!!
Ostatni dzień roku. Pojechałem z Ireną do banku po pieniądze bo kasa idzie jak woda –
ubezpieczenia 3-go filara, podatki, Święta … i jeszcze komputer wysiada i trzeba kupić

nowy !!! Długi prawie spłacone, w banku mam kwotę na kilka miesięcy kryzysu – a polisy
zabezpieczają Rodzinę !!! Józef gdy umierał nie zostawił Maryi, Jezusa i Jakuba bez
pieniędzy – jako przedsiębiorca budowlany zabezpieczył los Rodziny - zarobił – ja
zabezpieczam na razie polisami !!! Gdybym jednak miał paść chcę złożyć ukłony pełne

szacunku i swe błogosławieństwo dla Tych którzy potrafili mieć odwagę na
tej zniewolonej Ziemi walczyć o prawo do wolności i godności dla Innych i
Siebie nie tylko wielkimi czynami jak Noe-Jozue-Jezus ale i dla Tych którzy
prostymi dobrymi uczynkami pokazywali, że są godni nazywać siebie
Ludźmi !!! Tchórzom i cwaniakom i Tym, którzy zostawili zniewoloną
Ludzkość na pastwę Imperium Oriona i tym, którzy Innym zło czynili nie
błogosławię – Ziemia jeszcze istnieje – jeszcze mogą odpracować swoje
tchórzostwo !!!

Czy cwany plan ministra Rostowskiego
weźmie w łeb ? Zróbmy mu na złość
Projekt przyszłorocznego budżetu zakłada, że wpływy z mandatów wystawionych w oparciu
o zdjęcia z fotoradarów przyniosą państwu aż 1,5 mld (MILIARDA) złotych. Pamiętajmy też,
że mówimy jedynie o mandatach z fotoradarów. Ile w tym czasie zarobią na kierowcach
funkcjonariusze drogówki i straży miejskiej...? Głupi ten Rostowski – wpływy do budżetu są
z tego, że Ludzie pędzą za robotą i kasą jak szaleni – gdyby zaczęli jeździć przepisowo kasy
by nie było w tym chorym systemie gdzie rządzi mamona i gdzie już pracujemy non stop !!!
Na Sylwestra planujemy z Ireną być w domu !!! Coraz mniej Ludzie imprezują – nawet w
modzie są antysylwestry – np. w Tyńcu u Benedyktynów Ludzie spędzają Sylwestra w ciszy
na modlitwie i medytacji – bardzo pięknie !!!
Dwa razy byłem na Hobbicie – rewelacyjne – perfekcyjne – prawdziwie mądrze ukazane
zmaganie z Ciemnością !!! A może by tak napisać bajkę jak długo to już trwa – bo coś niecoś
wiem – Ludzie lubią bajki – ja też !!!
Jak miłość, miłosierdzie, wielkoduszność, odwaga, poświęcenie i służba oraz prośba i
przebaczenie prowadzą ku Zbawieniu – zjednoczeniu z Bogiem – tak nienawiść, zawiść,
samolubstwo, egoistyczna złość, mord prowadzą ku Ciemności – Piekłu i Otchłani !!! Lucyfer
był Człowiekiem – nie w tym lecz w innym Wszechświecie – zażądał dla siebie boskiej czci –
i niszczył w potworny sposób Tych, którzy mu tej czci nie oddali – Tych co oddali też !!!
Archanioł Michał – zawsze zwykły Człowiek czy jako władca czy jako prosty robotnik nigdy
nie żądał dla Siebie boskiej czci choć wiedział, że z Bogiem jest Jednym !!! Ujął się za
Uciśnionymi !!! Zwyciężył lecz wyrzucając zło z jednego Wszechświata skierował je ku
naszemu – i tu wciąż walczy i walczy – razem z Wami aż do ostatecznego Zwycięstwa !!!
Księże Mieczysławie !
Wszystkiego dobrego z okazji imienin – żyj długo, zdrowo i szczęśliwie – mądrze też.
To Imię zobowiązuje – Rozniecający Chwałę – mądrze więc rozniecaj Chwałę Boga i
Chrystusa, którą każdy Człowiek i Wszystko nosi w sobie.

Wiedz, że Człowiek Boski na Ziemi nie różni się niczym od zwykłego Człowieka.
Nie mów już nigdy, że mord dokonany na Mesjaszu jest zbawienny lub błogosławiony – taki
mord jest przekleństwem i początkiem czasu Ciemności – czego byliśmy świadkami przez 2
tysiące lat. Są tacy np. Cyganie, którzy za mord na swoim Mesjaszu do tej pory są bez
Ojczyzny.
Mord jest mordem – i nie ma w tym nic zbawiennego – tak samo jak w cierpieniu nie ma !!!
Nie mów, że Maryja – Matka Boska – Boska jak każda Matka – czuła się współodkupicielką
stojąc pod krzyżem !!! Była normalną Matką – troskliwą i czującą jak prawie każda - i to
bolało, oj bardzo bolało - a nie była jakąś porąbaną psychopatką czy paranoiczką, która cieszy
się ze śmierci własnego Dziecka – tak okrutnej śmierci. Zresztą nigdy – w żadnym wcieleniu
- nie uważała się za boską Matkę – tylko za zwykłą Matkę – bo jest zbyt skromna !!!
Jezus umarł i nie zmartwychwstał – to jest bajka – mogę Ci wiele tych bajek o
zmartwychwstaniu z różnych kultur opowiedzieć – ale dzisiaj mi się nie chce bo muszę
spełniać wiele obowiązków oprócz bycia prorokiem i mesjaszem – głównie dbać o
Rodzinę !!! Ze znanych mi Ras w jednej Ludzie żyją prawie 1,5 mln lat – ale i tak w końcu
umierają – bo nieśmiertelność ciała jeszcze nie jest udziałem tego Wszechświata !!! Śmierć
wciąż jest sprawiedliwa dla Wszystkich !!!
Nie strasz, że Jezus będzie sądził – bo sądzenie to rola Szatana i Jego Sług !!!
Nie mów, że potępi Kogokolwiek za brak wiary w Niego – bo Bóg akurat potępianiem się nie
zajmuje – tylko zajmuje się tym Szatan i Jego Sługi !!! Bo Jezus przecież nawet Oprawcom
przebaczył !!!?
Jeśli więc masz Serce zrozumiesz – a jeśli jesteś psychopatą lub paranoikiem albo teologiem z
bożej łaski, który wszystkie rozumy zjadł nie zrozumiesz – i wciąż będziesz drżał przed
Bogiem i szukał Go choć jest wciąż przed Twymi oczami – w Bliźnich.
Jeszcze raz Wszystkiego dobrego !!!
Pozdrawiam
Mieczysław Jacek Skiba zwykły człowiek jak zawsze – znający Boga, Szatana też.
W ostatni dzień starego roku zażądałem spokoju – bo Chłopaki się nie uczą, a Monika
wybiórczo traktuje naukę – więc ja mówię co o tym myślę spokojnie, a Irena mówi, a potem
drze się i dręczy !!! Stwierdziłem, że dość tego !!! I przyszedł spokój. Wychowanie
wcielonych Dzieci Światłości jest trudne bo siły Ciemności czekają żeby Ich wrzucić w
Ciemność lub Otchłań jak próbowały mnie wykorzystując tylko i wyłącznie mój samolubny
gniew !!! Z Otchłani wyszedłem i jak opisałem dzięki gorącej modlitwie znalazłem się
Nowym Niebie !!! Znam Jednego Anioła – może Dwu albo Trzech, którzy to osiągnęli !!!
Musi być i więcej !??? Dzieci się rozpierzchły na zabawy, a my byliśmy z Ireną razem w
domu !!! Martwiła się jak każda troskliwa Matka – w nadmiarze – bo Matki tak nie ufają w
swe Dzieci i Opatrzność Bożą jak Ojcowie – bo czują wciąż zagrożenie - a licho złe nie śpi –

bo Ciemność chce nas wyeliminować jeśli nie duchowo to fizycznie !!! I zdarzył się w
okolicy wypadek – Chłopakowi petarda wybiła oko !!! My o tym nie wiedzieliśmy z Ireną –
wypiliśmy troszkę wina i złożyliśmy wyrazy miłości i czułości planując wspólny rok – a
potem były tak upojne chwile, że nie da się tego opowiedzieć żadnymi słowami !!! Awatar
Sefory-Maryi zwykła Kobieta jak zawsze – nie żadna dziewica – bo nigdy dziewica tak jak i
chłop nie urodziła Dziecka i nie urodzi !!! Spaliśmy niewiele – a potem kościółek !!! Ksiądz
w natchnieniu mówił, że Matka Boska góruje nad wszystkimi Stworzeniami w Niebie i na
Ziemi !!! Bzdura !!! W Niebie Wszyscy jesteśmy równi sobie i Bogu – Jednym Jesteśmy –
Jednym Duchem – Pełnią Światłości i Miłości !!! A patrząc na Stworzenie z Nieba widzimy
swój umiłowany Obraz jak Siebie !!! Schodząc na Ziemię – rodząc się – tracimy ten obraz bo
Ciemność go zasłania – ale wciąż Pełnia jest w nas !!! I kiedyś będziemy widzieć to i tu ???
Kiedy nie wiem ??? Jezus Ciemności nie pokonał !!! Ja też nie !!! Ale Jej przepowiedziano,
że pokona – zetrze łeb Smokowi ???! Ona ta zwykła Kobieta ??? No cóż – da radę – kiedy i
jak nie wiem – nie chcę wiedzieć !!!? Czuje – to najważniejsze, jest zawzięta i jak chce
pracuje błyskawicznie – top cenne, nie głupia – przyda się, dowcipna – konieczne, buta
zawiąże glizdą i zawsze zrobi po swojemu – podziwiać i boki zrywać ze śmiechu !!! Da radę
– da !!! Teraz na razie ja sam dźwigam na sobie ogromne brzemię Ciemności – sam już długo
go nie utrzymam !!!?
Rok Pański 2012 nie ostatni.
Księże Mieczysławie !
Choć nie chcę ale muszę Cię pomęczyć. Głosisz na łamach ,Miłujcie się, dość demoniczne
nieprawdy, że Bóg potępił jakąś Duszę, a Chrystus potępi Tych, którzy w Niego nie wierzą.
Nawet przysłałeś ostatnio mej Żonie list cytując rzekome słowa Jezusa z rzekomo świętej
Biblii o potępieniu niewierzących - Biblii w której bardzo mało świętości, boskości i
mądrości oraz człowieczeństwa i bohaterstwa, za to mnóstwo bezdennego okrucieństwa i
głupoty oraz tchórzostwa, kłamstwa też. Gdyby dostała od wojującego Islamu list z pogróżką,
że zamordują jeśli nie uwierzy w Allacha byłaby to groźba znacznie mniejsza niż groźba
wiecznego potępienia ze strony Chrystusa. Nie bądź więc przemądrzałym głupkiem jak
faryzeusze byli gdy mordowali Jezusa i wielu świętych Męczenników – mordowali
zapewniam Cię, że nie z woli miłującego nas Boga lecz z woli jakiejś demonicznej siły. Jakiej
dłuższa to dyskusja.
Ewidentnie nie znasz Boga demonizując Go i mało znasz Świat. Źli i dobrzy Ludzie, święci i
grzesznicy, boscy i demoniczni, bohaterscy i tchórzliwi, miłosierni i bezlitośni, mądrzy i głupi
żyli i żyją w wielu kulturach od zarania dziejów – a nawet wcześniej – w tym i w innych
Wszechświatach.
Mówisz, że zamordowanie Syna Bożego dokonało się dla Zbawienia Świata. Otóż masz i nie
masz racji. Masz w tym, że Jezus faktycznie poświęcił się dla Ludzi wchłoniętych przez
Ciemność, w którą to Ciemność wdepnęli ze swej lub nie swej winy. I Bóg z tą śmiercią nie
miał nic wspólnego bo Zbawia nie śmierć Mesjasza, Zbawia wiara w Niego, a przede
wszystkim wiara w Boga, a głównie wiara w to że bez względu na to jaki jesteś i kim jesteś i
co uczyniłeś będziesz Zbawiony – bo Bóg Zawsze i Każdego chce Zbawić - wiara którą się
ma całe życie lub w chwili śmierci tę łaskę wiary się otrzymuje.
Mistycy w różnych kulturach od zarania dziejów szukali Boga medytując, modląc się,
pragnąc, prosząc. I to zawsze działało. Bóg dał się poznać. Niezmiennie i zawsze była to

Światłość i Miłość, Pełnia Miłosierdzia i bezgranicznej akceptacji, Pełnia wiedzy. Stan
wiecznego Teraz i wiecznego Pokoju. Mistyk dostrzegał, że jest w tym stanie, ten stan jest w
nim lub On i ten Stan są Jednym i tym samym. Tu już Dusza niczym nie różni się od Boga bo
BÓG wlał w Nią Samego Siebie bo Bóg jest największą nagrodą Zbawionych. To jest Niebo.
O dziwo każda Istota stworzona nosi nieskończonego Boga w Sobie bo Bóg choć
nieskończony jest centrum we Wszystkim co stworzył. Piękne. Zawsze i niezmiennie
towarzyszyła temu ekstaza w której Człowiek umiera w ramionach Boga a jego Dusza
automatycznie się z Bogiem jednoczy. I takie śmierci ekschatyczne są Ludzkości znane –
piękna śmierć. Niestety ja gdy się stałem z Pełnią Miłości Jednym nie umarłem lecz żyję – na
świadectwo dla Was. Można i pójść w drugą stronę – wejść w Otchłań lub do Piekła w
Ciemność. Są to stany zupełnie różne od Boga bo jest to miejsce potępienia a Otchłań to stan
śmierci duszy. W tym stanie nie ma jedności. Tu bardziej okrutna dusza i bardziej
nienawidząca Boga, Ludzkość i Świat oraz inne dusze stoi na wyższym poziomie hierarchii –
i dręczy słabsze dusze udręką, która jest tak ekstremalna, że niemożliwa do wytrzymania. I tu
Bóg wciąż jest choć dusze te skryły Go przed sobą za zasłoną nienawiści i okrucieństwa, a
przede wszystkim lęku. Ci mistycy, którzy w te stany wchodzą ze swej złej lub dobrej woli to
prawdziwi kamikadze – najwięksi ryzykanci – taki sport ekstremalny - bo tu też Ciało może
umrzeć i zaliczyć zgon, a dusza utknie w tym stanie. Ale tacy też są w różnych kulturach.
Rzecz jasna gdy się tych stanów doświadcza Ciało jest tu na Ziemi a dusza jest w tym stanie.
Poznanie tych stanów pozwala zrozumieć naturę Boga i Szatana oraz pozwala Mistykom
toczyć bój z Ciemnością. Bój ten opisany w doświadczeniach mistycznych – głównie
wschodu – oraz w mitach - jest dość prozaiczny. Polega na wydzieraniu z Ciemności dusz i
kierowaniu ich ku Światłu i Miłości. Mistyk niejako ratuje w ten sposób potępioną duszę i
znów kieruje w ramiona Boga. Robi się to w bardzo prosty sposób – zanosi się Boskie
Światło i Miłość oraz Miłosierdzie ze swej duszy innym duszom – tym potępionym też - a
potem zachętą kieruje je ku Światłu – osobiście znam jedną drogę która to umożliwia –
przepuszczenie potępionej duszy przez siebie. Jak nie każdy może być lekarzem tak nie każdy
może być takim mistykiem bo jak powiedziałem jest to sport ekstremalny. Być taką bramą dla
potępionych dusz nie jest lekko – oj nie – ból, który temu towarzyszy często potęgowany
faktem, że część tych potępionych dusz zaczyna atakować Mistyka jest tak ekstremalny, że
tylko garstka żyjących go kiedykolwiek poznała i doświadczyła. Ja też – co opisałem – i
przeżyłem – na świadectwo dla Was.
W świetle tego co napisałem dalej będziesz gadał te brednie, że Bóg lub Chrystus potępiają.
To Człowiek sam siebie potrafi do tego stopnia potępić i znienawidzić, że skieruje swą duszę
ku Piekłu w Ciemność aby się zamknąć przed Bogiem. A potem jak rozrabiał na Ziemi często
gęsto jeszcze bardziej rozrabia jako zły duch – ale nie każdy zły duch tak czyni – i nie każdy
znalazł się w Piekle ze swej winy – niektórzy znaleźli się tak z powodu Księży – oj tak ? – tak
długo Im wmawiano, że bóg Ich potępi – że biedaki uwierzyli. Aby się stać złym duchem
trzeba wiele zła uczynić – wiele – często w wielu wcieleniach – jak to ukazuje np. film ‘Atlas
Chmur’ !!! Uczynić i nie uwierzyć w Miłosierdzie Boga – Tego Prawdziwego !!!
Trwa śmiertelna walka o dusze od zarania tego Wszechświata. Kto od Boga wyszedł
zrozumie o czym mówię – bo faktem jest, że trzeba opuścić wygodne i bezpieczne Niebo –
urodzić się na Ziemi na tym padole łez i cierpienia – i mieć w sobie tak wiele miłosierdzia dla
innych Istot aby tego dokonać. Da się ? Da !!! I do tego wcale nie trzeba się uważać za Boga
-trzeba tylko wiedzieć, że Boga się nosi w sobie – no i mieć odrobinę doświadczenia w
zmaganiu z Ciemnością. To tylko tyle – prosto, prozaicznie, po ludzku.

Opisałem, że tego doświadczyłem – mówię szczerze – opisałem jak wiele cierpienia mnie to
kosztowało – to był mój wybór jak wyborem Jezusa było to aby ratować dusze tych, którzy za
zbrodnie przeciw Ludzkości dokonane w cywilizacji przedpotopowej, która uległa zagładzie,
którą sami na siebie i Innych sprowadzili i sami siebie wepchnęli w Ciemność – bo nie
uwierzyli w Miłość i Miłosierdzie Boga. Jak się to odbyło i kto za tym stoi zbadałem i
opisałem – masz to na krążku. Niech ta historia stanie się znana ku przestrodze aby już nikt i
nigdy nie sprowadził na siebie i Bliźnich zagłady !!!
Gdy poprzednia potężna i technologicznie bardziej od nas rozwinięta cywilizacja dogorywała
w ogniu wojen i sztucznie wywołanych kataklizmów – nie z winy i woli Boga - w najbardziej
wojowniczej cywilizacji i najbardziej zdegenerowanej pojawił się Henoch człowiek z Nieba i
wołał i prosił i błagał i groził – olano Go i nie posłuchano lecz brnięto w jeszcze większy
grzech i głupotę oraz w skrajne formy niewolnictwa – znacznie gorszego od tego czego
dokonali Naziści – tak może być jeszcze gorzej !!!? Potem z Nieba przybyła kolejna
szlachetna dusza – Noe. Ponieważ zagłada stawała się faktem nieodwołalnym uratował wielu
szlachetnych Ludzi z miejsca zagłady. Jak w innych cywilizacjach ratowano i kto ratował
można zbadać – materiałów jest mnóstwo. Zagłada to zagłada – Ci co przeżyli znów w
większości cofnęli się do epoki kamienia łupanego i znów trzeba było budować wszystko od
nowa po raz 8-my. Nie z winy Boga tak się stało. Nie z winy Boga od czasu upadku Edenu po
raz 7-my doprowadzono do zagłady całą Ludzkość. Nie z winy Boga.
I nastały czasy budowania – odbudowywania – z czasem coraz mroczniejsze i mroczniejsze
do tego stopnia, że licznym wyrwano Ojczyznę i prawo do godnego życia i zamieniono ich w
Niewolników. Mówią – pokuta – karma – wola boża – gniew boga – zemsta natury !!! Głupcy
nie wiedzą co mówią – nie wiedzą – a Tego kto to ustanowił na Ziemi już nie lubię i go
olewam i mogę się na Niego wypiąć jak Skiba na … lub dawniej w Małopolsce gospodyni na
gospodyni chcąc pokazać jak bardzo ją kocha. A dlatego wypinam się na tego boga, bo wiem,
że jest materialny, dysponuje potężną technologią, skrył się w wyższym wymiarze i zniewolił
całą Ludzkość i wciąż buduje między Ludźmi tę wierzę Babel aby się nawzajem
powykańczali – zniszczyli i do zagłady doprowadzili !!! Po prostu torturując mnie pokazał
kim jest !!! To nie Człowiek – to zmiennokształtny Gad-Annunaki-Reptilian z Imperium
Oriona nienawidzący Ras Ludzkich w tym Wszechświecie i w innym z którego został
wyrzucony – smok starodawny – zwodziciel Rasy Ludzkiej jak Jego Pan Szatan Duch
Ciemności, któremu służy oddanie łupiąc i eksterminując ten i inne Wszechświaty. Już Go nie
lubię. Mrok ogarnął Ziemię – potworne niewolnictwo wracało – w Egipcie, w Indiach, … w
wielu miejscach. I znów przybyli z Nieba Ludzie – urodzili się nie z dziewic tylko ze
zwykłych Kobiet. W Indiach pastuszek Kryszna, który ukazał Chwałę Nieba Królowi Arjunie
i Pandawom szlachetnym Wojownikom – i wywołał rewolucję – zwyciężyli złych Ludzi,
którym się marzyła władza absolutna nad Bliźnimi. Zginął Pastuszek zastrzelony z łuku choć
wojownikiem nie był jedynie dbał o konie, zaprzęg i rydwan Króla. Po coś Ty młody
Pastuszku szedł na wojenkę – po cóż ? - i padłeś !!! Przecież miałeś dobre zajęcie, swój flecik
i miłość Pasterek. Mogłeś żyć szczęśliwie – a Tyś umarł. Miłość Cię prowadziła za życia – z
Miłością się zjednoczyłeś po śmierci. Bądź błogosławiony teraz i na wieki !!! Kryszna umarł Nauczył jednak Ludzi, że są i mają prawo być WOLNI – że są Wszyscy jak Ciało Boga – jak
Jego głowa, oczy, usta, szyja, tułów, nogi i ręce – i wszyscy są jednakowo ważni. Lecz
Bramini szybko przeinaczyli Jego śpiewkę – i okazało się, że głowa jest ważniejsza niż nogi
ręce – i rękom i nogom odebrano prawo godności – i stworzono kastowość i diabelskie prawo
karmy – w której ten Święty Lud jęczy do dziś. A w to, że Kryszna zmartwychwstał nie
wierzcie – to bajka - bo śmierć jest sprawiedliwa dla wszystkich. W Egipcie po latach pokoju
nastało zło – Faraonowie chcieli pokazać swoją boską potęgę – aby ją pokazać musieli mieć

dużo, dużo niewolników i choć wcześniej szlachetni Faraonowie ostrzegali przed pychą
zapomniano o radach Ojców i zaczęto budować obrazy pychy zmuszając Ludzi do pracy w
skrajnie wyczerpujących warunkach. Zniewolono wielu – wielu – wielu – wielu – odbierając
godność ludzką i traktując gorzej niż zwierzęta. I tu pojawiają się znów Ludzie z Nieba –
Mojżesz i Jozue – nie byli bogami jak faraonowie lecz Ludźmi !!! Co dokonali nie wiecie bo
Biblia podaje bajki i czyni z Nich zbrodniarzy. Co się stało w Egipcie wiecie – bo los był dla
Mojżesza łaskawy. Ale jak tu być szczęśliwym gdy Inni cierpią ???! Mojżesz porzucił
ukochaną Żonę, Dzieci i dobrych Teściów oraz spokojne życie aby walczyć w obronie i
godności Niewolników. Gdy przybył do Egiptu znał już tę prawdę, że Bóg mieszka w Nim –
w Nim to i w Każdym – w Niewolniku też – to proste, takie ludzkie. Wiele lat mówił do
Niewolników – wiele lat – cierpliwie – że nie powinni tak ciężko pracować non stop bojąc się
okrutnego ‘boskiego’ faraona , że nie powinni się dawać poniżać, bić, gwałcić, zabijać –
nawet dla ‘przyjemności’ Nadzorców. Nie pomagało – pomogło dopiero gdy przyszedł
kataklizm. Wykorzystali wybuch Santorynu – wulkanu – żeby z Niewolnikami uciec –
sprytnie i strategicznie. A potem była już tylko mozolna praca jak przetrwać, jak nauczyć
Niewolnika być wolnym i mądrze z wolności korzystać – ciężka mordercza praca – i nauczył
jak się bronić przed wrogami gdy już żadna dyplomacja nie pomaga – bronić – a nie gwałcić,
rabować, wyrzynać, brać w jasyr !!! Miłuj swój Lud i miej miłosierdzie dla Wrogów nauczył
Mojżesz Jozuego i Wojowników – ale jak pokonać wroga i go nie zabić nie nauczył !!! I
nauczył jeszcze jednego – nie budować Imperium – nie budować !!! Najgorsze było to, że
dawna Ojczysta Ziemia już była zamieszkała i trzeba ją było zdobyć – co też się stało !!!
Odeszli i Mojżesz i Jozue choć żyli bardzo długo i tak umarli bo prochem jesteś i w proch się
obrócisz. Niebo przyjęło kolejnych Bohaterów. Lecz mrok nie śpi – Imperia przewaliły się
falą gwałtu, ucisku i zbrodni po całym Świecie depcząc godność Ludzi – i nawet walka o
wolność nic nie dała – bo o to bezlitośni bogowie królowali – bez serc, bez serc – potężni,
niepokonani i pyszni. To nie bóg Ich prowadził – nie bóg – to źli i bezlitośni i
zmiennokształtni – bez serc, bez serc. I przybył zapowiedziany – człowiek zwykły człowiek –
przybył – po co – po co – po coś porzucił wygodne i bezpieczne Niebo ? Matka – zwykła
troskliwa, mądra i energiczna Kobieta nie dziewica - myślała Wyzwoliciel i drżała z trwogi.
Przybrany Ojciec – dlaczego przybrany i dlaczego sprawiedliwy wyjaśniłem - wiedział bo był
mądry i czujący – wiedział, że nie mord jest drogą do Wyzwolenia – nie mord. Rodzina
Maryi nie uwierzyła – nie chciała wierzyć – bo wyzwolenie nie było możliwe – Ci co ogłosili
się bogami byli zbyt potężni. Rodzina Józefa uwierzyła. Nie zgładzono Mesjasza mimo prób.
Rodzice wychowali – Ojciec zadbał o wykształcenie bo mimo, że był na początku biedny z
czasem się dorobił bo był bardzo pracowity – dorobił mimo podatków. I nauczył, nauczył, że
Boga trzeba znaleźć w Ludziach – i wysłał na Wschód gdzie był już Taki co nauczył Ludzi,
że niekrzywdzenie i miłosierdzie to największa służba – ale zapłacił za to i On i Jego
Wyznawcy wieloma wiekami ucisku, prześladowań i męczeństwa – bo Ci co ogłaszają się
bogami na tym Świecie nie lubią gdy Poddani na ich boskie skinienie nie pracują do upadu,
nie walczą do utraty tchu i nie umierają na rozkaz. A Ten wielki – bardzo Wielki – był tylko
Człowiekiem – porzucił wygody, pałac i tron aby być człowiekiem - otruty z zawiści bo zło
nie lubi mądrych i dobrych Ludzi. O WIELKI bądź błogosławiony teraz i na wieki !!! Czy tak
prosto nauczyć Ludzi miłości i służby względem siebie ??? – oj nie nie prosto !!! Józef zginął
na budowie – jak ? prozaicznie – stanął w obronie gnębionego i dręczonego Pracownika przez
psychopatycznego nadzorcę, który wysługiwał się Okupantowi bo jak wiecie fojkzdolczów i
kapo najlepiej wybiera się spośród Niewolników – biją bez litości, najmocniej, gorzej niż
Okupant – wiecie !!!? – tym razem o paranojo Józef był za słaby i został zrzucony z
rusztowania – upadając złamał kręgosłup i żebra – ku rozpaczy Maryi – umarł, umarł jak
cichy męczennik – jakich wielu, którzy śmiało stawali w obronie Innych – i w takich
prozaicznych sytuacjach i walcząc dzielnie za Wolność naszą i waszą. Czy tak prosto nauczyć

Ludzi miłości i służby względem siebie ??? – oj nie nie prosto !!! Lecz Jezus uczył bo dzięki
walce mistycznej poznał Światłość w Sobie – i służył, pomagał, i mówił Im – Jednym
Jesteśmy – Jestem w Was – i Bóg też – na wieki – na zawsze !!! Ludzie dobrej woli uwierzyli
– bo dobro jest widoczne samo w sobie dla Tych, którzy go z utęsknieniem szukają – i daje
nadzieję – dawało więc i Im !!! Ale Faryzeusze, którzy umiłowali prawo i je zniekształcili,
wynaturzyli – bo wierzyli jedynie w swe zwodnicze dociekania na temat boga - i zrobili z
tego karykaturę - zamiast miłować Człowieka i uczyć Człowieka, że jest godnym żyć, mieć i
być kochanym i szanowanym jedynie poczuli zagrożenie dla Siebie i swej wygodnej pozycji –
wszak wmówili uciskanym i cierpiącym, że surowy bóg jest mściwy – że jest demonicznie
zazdrosny i nawet gotów zabijać nieposłusznych [a przecież mądry i roztropny Chłop nie jest
zazdrosny o swoją Babę] !!! Bałwany, szczwane liski, pobielane groby, plemię żmijowe,
kolaboranci, pasibrzuchy – uwielbiający splendor i własną chwałę !!! Nawet za grzechy
potrafili kamienować i na krzyż skazywać bo zupełnie przeinaczyli i napisali od nowa Biblię
– nic nie pojęli – nic !!! I dopięli swego – skazali Nauczyciela – wcielonego Księcia Miłości,
Światła i Pokoju - i zabili rękami Okupanta – ZABILI – mordercy, mordercy – serce się kraje
– tchórze zabili Sprawiedliwego – ZABILI – tak okrutnie, tak okrutnie !!! CZY ZDAJECIE
SOBIE SPRAWĘ Z TEGO JAK SIĘ NA KRZYŻU UMIERA – i jak MATKA CIERPI gdy
SYN tak UMIERA ??? Nie z woli boga, nie z woli boga – z woli Tego albo raczej Tych,
których olewam i mam Ich tam gdzie słońce nie dochodzi !!! Bandyci, zbrodniarze, demony
wcielone – bez serc, bez serc - biada Im – biada !!! Ciemność i Otchłań czeka !!! Kto Was z
Niej wyciągnie ??? – Kto znajdzie w sobie tyle litości skoro Wy jej nie macie – skoro nie
widzicie, że Światłość Jest i w Was Ciemniaki !!!??? Jezus Wybaczył – Wybaczył !!!
Wiedział, że nawet Oprawcy są Jednym z Bogiem !!! Nie zmartwychwstał jak nikt nigdy nie
zmartwychwstał – jak nie zmartwychwstał Horus, który też miał 12 Uczniów i też umarł
zdradzony !!! Te mity o Jego Zmartwychwstaniu to bajki jak bajki o plagach egipskich z woli
rzekomej boga !!! Ani zamęczony Jezus ani Horus nie umierali z woli boga – bo to Bóg nie
jest psychopatą i mordercą – bo widzi zawsze w nas Pełną Chwałę jak i w Sobie – tak
widzi !!! Jest życiem wiecznym i jest życiem ciała – odchodzi gdy Ciało Umiera – odchodzi z
naszą Duszą gdy Mu ją oddamy !!! Jezus oddał ducha Ojcu !!! Uczniowie i Matka strwożeni
poznali w końcu Prawdę gdy Duch Święty się Im objawił – strach przeminął – więc poszli
śmiało głosić Królestwo Boże w stadach złych wilków !!! Wiedzieli, że są Chrystusem –
wiedzieli !!! Świat Ich zniszczył bez litości i zniszczył wielu i niszczy do tej pory – mord,
mord, mord, mord - męczeństwo, męczeństwo, męczeństwo – ucisk, ucisk, ucisk – bo
nieliczni zrozumieli, że Królestwo Boże jest w Nas – nieliczni – wciąż nieliczni !!! Ciemność
i mrok zapanował nad Światem – Ciemność i mrok – drogą Zbawienia stało się
męczeństwo !!! Straszne – straszne – przerażające – demoniczne – nie z woli boga – nie z
woli boga – lecz z woli Tego i Tych, których olewam i mówię Im gdzie Ich mam – i mówię
Im, że może mi nie wystarczyć litości żeby Ich z Piekła lub Otchłani ratować !!!
I wrzeszczą fałszywi prorocy – bóg Was zniszczy za grzechy – każe zamordować – albo co
gorsza potępić na wieki jeśli mu czci i pokłonu nie oddacie – taka wasza karma, zły los z woli
boga, kara boża, gniew boga, gniew natury – oto Wasza zapłata za grzech pierwszych
Rodziców – zemsta boga – zemsta – będziecie na wieki potępieni za najmniejsze
wykroczenie, za brak wiary, za to, że w ogóle jesteście – oto nadchodzi zagłada –
APOKALIPSA – APOKALIPSA – pan na obłokach nadchodzi wielki i potężny – ponad
swym stworzeniem - by sądzić bez litości, według uczynków i waszej wiary – heretycy –
niewierni – grzesznicy – oto pan stoi i czeka kiedy się zemścić i odpłacić sprawiedliwie –
Zagłada, Zagłada, Zagłada – Sąd, Sąd, Sąd !!! I tak wrzeszczą bałwany z ambon, z radia,
telewizji, książek, stron internetowych, filmów, gier komputerowych !!! Głupcy nierozumni
– ile sobie trudu zadali żeby poznać Boga ??? – żadnego trudu !!! – Żadnego !!! A

Henoch zadał sobie trud żeby latami błagać, prosić, upominać !!! A Noe zadał sobie trud żeby
Was ratować !!! A Mojżesz i Jozue zadali sobie trud żeby Was wyzwolić z Niewoli i
przywrócić Ojczyznę !!! A Jezus zadał sobie trud żeby za Was umrzeć !!! Bo On zawsze miał
Was za Przyjaciół – za Równych Sobie – jak Bóg – jak Bóg – i dlatego stał się dla Was
Bramą do Nieba – Bramą jak każdy Zbawiony – w tej i w innej kulturze – na tej i innej
Planecie - w tym i w innym Wszechświecie !!!

A głupcy Wrzeszczą !!! – a Świat się stacza i stacza w zło jak za dni Noego !!!
Więc jeśli mówię i zachęcam – zwykły Człowiek – najzwyklejszy – ustanówcie Nieustanną
Nowennę do Ducha Świętego – bo póki się Ludzie modlą to zadziała – zadziała – naprawdę –
bo kto prosi otrzymuje, a kołaczącemu otworzą !!! Więc zamiast się wymądrzać i pisać te
chore dyrdymały proszę, nakazuję, grożę – róbcie co do Was należy – jak Muezini nawołujcie
do modlitwy – głośno – głośno – i wytrwale – bo ja już swoją wytrwałość udowodniłem !!!
PS
A to, że na Ziemi i wokół Niej następuje masowe rodzenie się Ludzi z Nieba jest PRAWDĄ
– PRAWDĄ – bo Ciemność znów zagraża nam zagładą – nie z woli boga – nie z woli boga zajarzyłeś już co mówię !!!? Poznacie Ich – tych z Nieba po takiej gadce jak moja oraz po
tym, że są zawsze Ludzcy, a radość i dobry dowcip często Im towarzyszą mimo że serce się
kraje na objawy głupoty, ucisku i niewolnictwa oraz cierpienia !!! To pisemko kieruję i do
Ludzi dobrej woli, i do różnej maści okrutników, którzy się za bogów – panów – lub
nadzorców niewolników - uważają – oraz przede wszystkim do tych pasibrzuchów
rozkoszujących się wygodnym życiem, którzy gdy ich ząb bardziej zaboli krzyczą; o laboga !
Jezus Maria ratuj ! A może by tak chcieli umierać jako Męczennicy – moje propozycje –
madejowe łoże, łamanie kołem, wyłupianie oczu, ukrzyżowanie, palenie na stosie, wbijanie
na pal, obdzieranie ze skóry z posoleniem i bez posolenia, ćwiartowanie i z posoleniem i bez
posolenia, śmierć z wycieńczającej pracy lub co lepsza śmierć głodowa – same atrakcje –
jedna lepsza od drugiej – POLECAM – bo Wasz bóg tak chce – oczywiście bo bardzo Was
miłuje !!! Mam nadzieję, że będziecie mieli siły wybaczyć jak Jezus – bo przecież lepiej żeby
jeden umarł za Naród niż cały Naród czyż nie pasibrzuszki !!!? A teraz dam Wam przestrogę
jeśli nie wykonacie tej roboty, który Wam zlecam – oczywiście za jedyne staropolskie Bóg
Zapłać !!! Gdy Świat się zacznie staczać Ludzie zaczną szukać kozła ofiarnego – i tym
kozłem będziecie Wy moi Umiłowani – bo tak się składa, że tym razem Mesjasz sobie życzy
być zwykłym Człowiekiem – takim co to dożywa sędziwego wieku u boku swojej ukochanej
Żony, widząc jak Dzieci rosną na dobrych Ludzi i idą w Świat radząc sobie dzielnie, jak
pojawiają się Wnuki ku radości i uciesze Dziadków – bo tak powinno wyglądać życie na
Ziemi – prosto, bezpiecznie, dostatnio i szczęśliwie !!! Namieszaliście Wy Faryzeusze –
Bramini i inne ścierwa ‘lepsze’ od parszywego motłochu – równiejsze niż równe –
przeinaczyliście nauki Mesjaszy, Proroków, Boskich Nauczycieli – prześladując Ich i
zabijając – z w.w ‘atrakcjami’ – Ich Wyznawców też często i gęsto – więc teraz
doświadczycie jak wkurzony motłoch skierowuje się przeciw Wam – a macie to jak w ruskim
banku, że tak się stanie bo gdy Człowiek i Jego godność są deptane bunt, gniew, a w końcu
niekontrolowana nienawiść w nim rośnie – a stąd już prosta droga do mordu – mordu na Was
– oczywiście często i gęsto z w.w ‘atrakcjami’ !!! Ja w tym uczestniczył nie będę – rzecz
jasna – bo wiem, że Boga noszę w sobie i ja i Wy moi Ukochani – jedynie umyję ręce jak
Piłat !!! No cóż – mnie się też w końcu coś od życia należy !!!?

No i co – dotarło pasibrzuszki do Was – czy Słowo nie jest ostrzejsze od miecza !!!???
Czy może dalej będziecie bronić kawałka zamalowanego papieru i płótna, figury z kamienia
czy drewna jako największej świętości – a to przecież w tym wymiarze prawie martwa
rzecz ??? – dalej tej Świętości w innym Żywym Człowieku nie zauważając !!!? Nie
zauważając jak ten Arcybiskup – arcy źle mi się kojarzy – sorki – który świętości broni
zaciekle, mądre kazania mówi – a nic Mu niewinnemu Policjantowi tak zatruł życie, że
prawie Go zniszczył zupełnie – bo ma władzę, układy i wpływy – a władza słabych psuje – i
jakoś dziwnie nie zauważył, że ten Policjant to przecież też żyjący Chrystus !!! Nie zauważył
bo głupi !!! Oj głupi mędrcy nie chciałbym Was kiedyś z Piekła wyciągać – oj nie – bo to
boleść na którą Was na pewno nie stać !!!
Więc po tej dość motywującej zachęcie polecam się na przyszłość – do usług – wcielony i
przebudzony Święty Michał Archanioł – Jahwe – w Niebie Duch – do Niedawna jako Ogień
Niebieski – od Niedawna jako Pełnia Miłości !!! A na ziemi jak zwykle zwykły człowiek –
najzwyklejszy – współczujący, wielkoduszny, waleczny, buntowniczy, prosty i niegłupi – ale
też i nie bez poczucia humoru – co to to nie – ja do sztywniaków nie znających się na żartach
nie należę !!!
Pozdrawiam ze szczerym uśmiechem – poklepuję po pleckach – daję na szczęście kopa w
tyłek – i do roboty, do roboty – zasuwać – zasuwać – aż do Zwycięstwa !!! Amen, Szczęść
Boże i Bóg Zapłać oraz Alleluja i do przodu.
I jeszcze jedno – zapłaty ani chwały czy boskiego uwielbienia od Was nie oczekuję – ani za
życia ani po śmierci !!! A wiecie pasibrzuszki dlaczego ??? To proste !!! Bóg Jest Mi Chwałą
i Nagrodą i tu na Ziemi i w Niebie !!! Proszę Go tylko o spokojne życie, zdrowe i szczęśliwe,
trochę roboty i pieniędzy nie za dużo lecz w sam raz by skromnie żyć oraz o Zbawienie !!!
Nie jestem Waszym Bogiem – Nikt nie jest. Nie jestem Waszym Panem bo nie potrzebuję
Niewolników. Panów nie lubię – Nadzorców niewolników też nie – i Niewolników też nie.
Lubię Ludzi Wolnych – więc bądźcie Wolni jak ptaki na niebie – WOLNI.
Pozdrawiam – nara i żółwik
Dzięki Renacie i temu, że mamy mało roboty mogłem napisać ten tekst. Potem pojechałem po
wyniki rannych badań Lucka i wracałem do domu dłuuuugo była szklanka na drodze i korek.
Alek czekał bo mieliśmy mieć ze Szczepanem i ekipą trening ju-jutsu i aikido. Mówił żebym
zabrał Klaudię po drodze ale stwierdziłem, że w takiej sytuacji nie zabiorę a On niech już
idzie do Kielanowic na trening. Nie poszła męda tylko czekała – Klaudia już zdążyła wylać
na Niego swe pretensje, żale i co tylko – a ja dolałem oliwy do ognia mówiąc jak jest leniwy i
zarozumiały, że już wszystko wie – bo jest !!! Poszliśmy !!! Po drodze żalił się, że przecież
On będzie ćwiczyła ale dlaczego Irena-Renata i Kurasiowa rozbiły im treningi na siłowni.
Więc mówię, że chyba mnie ma za głupka ???!!! Przecież żarli coś po czym byli jak najarani,
agresywni i chodzili po ścianach !!! Ekipa zamiast ćwiczyć grała w pingponga !!! więc Im
opowiedziałem historię jak to ćwiczyłem u pewnego Śliwki – zarozumiałego, egoistycznego,
wiecznie pokrzywdzonego biznesmen a mistrza – nazywaliśmy Go jednorękim bandytą bo
ćwiczył techniki tylko na jedną stronę i tylko z wybranymi Uczniami – czyli z Tymi na
których coś Mu wychodziło !!! Stwierdziłem, że mam Go dość i z Władziem G. pojechaliśmy

do Juszczyna na obóz bo mieli przyjechać mistrzowie z Francji. Gdy się dowiedział, że
przyjechaliśmy tylko dla Francuzów nie pozwolił rozbić namiotu w obozie. Więc rozbiliśmy
na skarpie nad strumykiem gdzie spać się nie dało !!! Francuzi na szczęście następnego dnia
przyjechali. Śliwka na dzień dobry zaczął pokazywać jaki to jest mistrz więc Francuzi zaczęli
się śmiać do rozpuku. Obraził się – zaszył u Kucharek i się żalił !!! Próbowaliśmy rozbić matę
w obozie pod chmurką – ale tak parzyła że się nie dało wejść !!! Więc w końcu mówię do
Zenusia – bierzmy matę i Francuzów i jedźmy do Krakowa. To był bunt. Ku przerażeniu i
wściekłości Śliwki pojechaliśmy. I ćwiczyliśmy kilkanaście dni – a wieczorem się piło i
imprezowało – Francuzi dali radę. Pojechali i się nie pojawiali wiele lat. A my sami
ćwiczyliśmy wytrwale. Gdy wrócili byli ździwieni, że ćwiczymy. No cóż mówię to jako
naukę – bo gdy Cię ktoś jakiejś mądrości nauczy to tego strzeż nawet gdy Jego już nie
będzie !!! Sztuki walki są OK – szlachetnych – mądrych i dzielnych czynią jeszcze lepszymi.
Psują okrutnych, sadystycznych, zarozumiałych i tchórzliwych. Więc ćwiczyliśmy – co wiem
nauczę – za darmo – a później mogą szukać lepszych Mistrzów – aż kiedyś sami staną się
Mistrzami. W drodze powrotnej Alek pouczał mnie, że powinienem się starać o ten kontrakt
na 21 miesięcy w Piwnicznej bo w HYDRODOLU roboty prawie nie ma. Więc mówię, że
miałem propozycje za granicą ale nie chciałem opuszczać Rodziny i Ojczyzny !!! A Irena
mówiła, że za granicę Ojczyzny to będziemy jeździć tylko na wycieczki. Ma rację. Dzieci
chciałyby żeby Tata jechał zarabiał i kasę przysyłał – ale czym się to kończy widzimy wokoło
!!! A poza tym mówię, że beze mnie to Oni by zadręczyli Matkę – a Ona Ich !!! Ktoś musi
być rozsądny w chałupie !!!? A poza tym jakbym poderwał jaką Góralkę to zazdrosne Górale
potraktowaliby mnie kozikiem lub ciupaską !!! Mojżesz w rozłące zdradził Seforę. A Maryja
wpadła z Żołnierzykiem, w którym się chwilowo zauroczyła więc Józef musiał to przeboleć,
przebaczyć i chronić Ją przed ukamienowaniem !!! Oto Prawda o spłodzeniu Jezusa przez
Ducha Świętego !!! Prawda ma być głoszona na dachach. Nie jestem zachłanny na Baby jak
Kryszna czy Mahomet – wystarczy mi ta Jedna Jedyna Ukochana !!! Ogólnie rzecz biorąc
każda Baba jest męcąca i wielu uważa, że ‘Baba z wozu koniom lżej’ ale ja wciąż uważam, że
‘Z Babą źle ale bez Baby jeszcze gorzej !’. I Kobieta może być klejnotem dla Męża choć
jeden mi powiedział, że ‘dostać dobrą Żonę to już jest kłopot, a co dopiero dostać złą !!!?’
Akcja tego dnia się nie skończyła. Alek pouczony został, że nie może z Klaudi robić kaleki bo
będzie miał księżniczkę w domu i w lektyce toto będzie musiał nosić – i nawet taka to Dzieci
Mu nie urodzi !!! Więc zaczął ochrzaniać i dręczyć o coś Klaudię – Monika doniosła i gdy się
zorientowała, że zaraz pogadam z Synkiem – Jakubkiem wstrętnym – zaczęła mówić, że nam
nie wolno bo trza milczeć. Trzeba umiejętnie pouczać – nie milczeć. Więc Go zapytałem ile
razy widział żebym na Mamę krzyczał i wyklinał, dręczył Ją lub bił – NIGDY – stwierdził –
więc rób i Ty tak i mądrze wychowuj swoją Żonę !!! Oj Niewolnicy - jedyna Wolna Osoba
jaką znam w tej okolicy to jest Irena. A partyzantkę to ja prze Nią urządzam. Gdyby wiedziała
co wyprawiam już by mnie umieściła w psychiatryku – a tego bym już nie przeżył. Lucek
poddał w wątpliwość czy w ogóle Jezus istniał. Awatar Noego-Jozuego-Jezusa nie wierzy, że
sam istniał !!! Murzyn właśnie dawał w kość jakiemuś kolesiowi odchudzając Go. Więc
Lucek zagadnął, że przecież bym nie wytrzymał takiej wyćwiki – teraz gdy jak Hiob próbuję
powrócić do żywych to nie - ale kiedyś dawałem radę – ćwiczyłem karate na dwu sekcjach u
K. Bożyczki i D. Auguścika. Auguścik był zabijaką – maszyną nie do zdarcia – czołg nie
człowiek. Było nas prawie 100 – nie płacono Mu więc stwierdził, że po co Mu tylu. Dał nam
taką wyćwikę, że krew się lała i Ludzie mdleli – zostało nas 12. A potem trzeba było dobitnie
tłumaczyć Alkowi, że ma iść spać, a nie marudzić całą noc – bo noc jest do spania tak jak
dupa do pierdzenia i srania – zrozumiał – mogliśmy wreszcie spokojnie zasnąć !!!

Kapłani !!!

Opierdalanko i straszenie było – przepisowe. Teraz czas na konkrety.
Trzeba Ojcu Świętemu donieść, że Skiba rozrabia. Niemiec jest dobry, pobożny i mądry –
może zrozumie co mówię !!!?
Trzeba dokładnie zacząć badać co nas łączy z innymi Religiami, a nie tylko co nas dzieli. No i
trzeba podjąć dalej dialog ekumeniczny. Papież, który stał się nie tylko Człowiekiem ale
nawet Chrystusem, którego miłość czułem za Jego życia i czuję po Jego śmierci wiedział co
robi choć Go gnojono i krytykowano jak Benedyktynów, którzy wspólnie się modlą i
medytują z Buddystami.
Trzeba też szczegółowo zbadać sytuację na Ziemi i we Wszechświecie.
Roboty mnóstwo – Was mnogo – dacie radę – bo teraz nudzicie się jak mopsy – bo z
umęczonej Biblii nic już mądrego nie wyciśniecie – nic !!!
Na początek proponuję dla relaksu posłuchać mądrych pieśni Jacka Kaczmarskiego – dużo się
dowiecie bo to Mistrz słowa i wiedzy – nie tylko o życiu. Szkoda, że już umarł.
Proponuję też filmy. Matrix, Bitwa o Ziemię, Władca Pierścieni, Hobbit, Narnia, Shrek,
Madagaskar, Atlas Chmur – i taki jeden – tytułu nie pamiętam – gdzie Łowca z
Towarzyszami uwalniają Ludzi – i Niewolników i Nadzorców – od tyrana – nieśmiertelnego
boga – który okazuje się jednak śmiertelny bo daje się Go zabić naostrzonym kijem !!! No i
obowiązkowo Awatara z książką Naomi Klein ‘No logo’ – to się dowiecie co wyprawiają
koncerny !!! To jest na czasie. Te gnidy z Oriona dały Iluminatom-Kabała-Okultystom
technologie – pofrunęli w Kosmos – i najechali jedną Planetę zamieniając Mieszkańców w
Niewolników !!! Z tego powodu już po Galaktyce i Wszechświecie niesie się złowroga wieść,
że Ziemianie to barbarzyńcy !!! Gdy liść upada z drzewa na Ziemi to Niebo już to wie – a
cały Wszechświat szybko się o tym dowiaduje – bo jesteśmy jak jedno naczynie !!!
Filmy koniecznie na dużym ekranie.
Horego Poterra i to diabelstwo, które jest w grach komputerowych – w większości – też
poznajcie – aby wiedzieć jak zło się sączy w umysły i serca Ludzi – a później Ich niszczy !!!
Działajcie !!! Nowenna pierwsza !!!
Dam Wam radę. Ucząc się bądźcie jak ciekawe Świata Dzieci – jak puste naczynko w które
można wlewać wszelką wiedzę bez końca – a będziecie mieć dobrą zabawę. Nie bądźcie
pyszni, że już wiecie bo wtedy staniecie się pełnym naczyniem do którego nic się już wlać nie
da. Posłuchajcie mądrości.
Do dzieła - do dzieła - do dzieła !!!
Obiecałem Wam, że niedługo polską historię, sztukę i literaturę oraz język będzie poznawał
cały Świat !!! Z moim niewielkim wkładem i Waszym ogromnym !!! Do pracy Rodacy !!!
Szczęść Boże – pozdrawiam – Jacek

Ojcze Plebanku !!!

Szanuję Cię boś dobry, mądry i roztropny Człowiek.
Że się ze mnie śmiałeś wybaczam – bo śmiech to zdrowie !!! Nie zaczyna się zdania od że !?
Wiem że masz swoje lata i prawo do odpoczynku !!!
Proszę Cię jednak przeczytaj co mówię.
Pozdrawiam w Nowym Roku i życzę zdrowia i sił.
Niech Maryja i Jezus Cię błogosławią.
Jacek
Dzięki Renacie mogłem uprawiać partyzantkę i pisać i spamować mówiąc, że tym razem
dokopuję Faryzeuszom. Ona rozumie to tak, że do kościoła jeszcze chodzi moje pokolenie, a
Jej już Księży i Kościół oleje – w konsekwencji Boga też – a bez Boga w sercu ten Świat
szybko się stoczy w zagładę. No chyba, że uda się wiarę zachować. W tym celu mówię i ja –
może Faryzeusze zrozumieją zwykłego człowieka ? I właśnie z Kościoła Katolickiego
popłynie w Świat największy ekumenizm !!??? Nadzieja jest!!!???
Szef zauważył, że spamuję i się wściekł. Wścieka się i smuci bo roboty coraz mniej – a w tej,
którą wykonujemy z powodu chorego prawa stanęliśmy przed takimi problemami, które są
już prawie nie do rozwiązania – ręce opadają – nie mamy już sił !!! Zresztą jest to już
wszędzie !!! Pasowało by mi bronić Pyzików z Mieszka I bo urząd nie dość, że wszedł w nie
swoją właściwość to jeszcze się upiera, że to jego sprawa i dręczy i męczy i wyszukuje
nowych haczyków prawnych żeby dalej uciskać - w tym durnym prawie na każdego paragraf
się znajdzie !!! Nie mam już sił Ich bronić – nie mam sił !!! Oj – nie lubi nas ten kto nas tym
chorym prawem ciemięży !!!
Sprawdziłem wyniki spamowania. Tylko Arek odpowiedział. Mówi, że wrócił do Jezusa,
który jest Jego Panem, Zbawił Go przez Krzyż i przyjdzie Go osądzić. Nie tłumaczyłem już
nic – na dziś beton. Każdy uczy się w swoim tempie. Ale śpieszę z wyjaśnieniem. Jezus nie
chce być niczyim panem bo nie potrzebuje niewolników – jest PRZYJACIELEM – takim,
który odda za swych Przyjaciół Życie gdy zajdzie taka konieczność. Zbawienie przez krzyż
jest konieczne tylko tym, którzy są już bliscy Piekła – i ktoś musi się w tym celu poświęcić –
padło na Jezusa !!! A Zbawiać to powinna dziecięca WIARA – a nie krzyż – to ekstremum
najgorsze z możliwych !!! Zresztą dziś Awatar Jezusa chodzi już po Ziemi - a Awatar Judasza
jest jednym z Jego najlepszych Przyjaciół o trochę smutnym życiu. No cóż Judasz założył
sobie sznur na szyję – ale prawdziwie żałował – i został Zbawiony. Też mam Przyjaciół
którzy robią głupoty – pouczam Ich w żartach – nie zrażam się do Nich, nie potępiam, w

dalszym ciągu są mi Przyjaciółmi. Przyjaciel nie sądzi – więc i Jezus nikogo sądził nie będzie
– to bzdura wymyślona przez tych przemądrzałych dupków Arcy – Faryzeuszy.
Padłem ze zmęczenia. Wstałem. Polukałem w telewizor. Astrolog Maciek ma coraz więcej
reklam – buc – mąci Ludziom w głowach – i zarabia coraz większą kasę. A prawda jest taka,
że nie wiemy co się stanie za sekundę – a ten dureń wróży Ludziom przyszłość – chory
buc !!! W Unii szerzy się moda na kolejne diabelstwo – wykrywacz kłamstw – aż się włos na
głowie jeży ile nieszczęść to przyniesie – aż się włos na głowie jeży – nawet na mojej łysej !!!
List do Ropek.

Marcinie !!!
Dzięki, że pomogłeś w ekstremalnej sytuacji gdy byłem gotów do tak szalonych czynów do
jakich tylko najdzielniejsi Lamowie byliby gotowi. Bo Prawdziwy LAMA szuka w sobie i w
Innych Buddy – i często znajduje – jest szlachetny, dobry i odważny – gotów oddać życie za
prawdziwą świętość i za innych Ludzi. Ten Twój lama Ole – nie jest godny nazywać siebie
lamą – to skończony dupek i egoista zwykły buc, który nic o Buddzie nie wie. Pojechał do
Tybetu szukać nauk Buddy – a dlaczego nie Buddy !!!? Z czym wrócił – widać – z jakimiś
demonicznymi i chorymi ideami. I dziś robi Was na każdym kroku w ciula – matoł.
Mówi, że seks trwający wiele godzin to jest to – i tak Was zastraszył tzw karmą – że
Panienki, których ten samolubny demonik pożąda muszą mu dawać dupy – i dają biedactwa –
no przecież taką mają karmę ???! Nie rób tego z Żoną – bo masz dobrą – a dobra Żona to
skarb. Prawdziwy seks to gorące pragnienie z obydwu stron i ogromna miłość – pragnienie z
którego wychodzi cudowna namiętność – a w konsekwencji niesamowita boska wręcz ekstaza
– prawdziwe spełnienie – i trwa to kilkanaście minut – a nie całą noc. Szanuj więc Żonę i nie
wykończ Jej słuchając tego buca. Żyjcie długo i szczęśliwie.
Kolejna sprawa – medytacja. Prawdziwa medytacja to albo kompletna cisza albo gorąca
modlitwa pełna szczerego pragnienia – i obydwie działają. To Wasze buczenie i stopnie
wtajemniczenia to jakieś diabelstwo – uważajcie bo nie wiem w co Was ten dupek pcha –
napyta Wam biedy.
Budda odnalazł w sobie stan Buddy – odnalazłem i ja – Jedna jest nasza Chwała – Budda jest
we mnie a ja w Buddzie – Jednym Jesteśmy – Przyjaciółmi na wieki. Wiedz, że nigdzie nie
musisz jechać żeby Buddę znaleźć bo masz Go w sobie – Twoja Ukochana Żona też – więc
zobacz w Niej Buddę.
Budda porzucił wygody pałacu i tron choć Matka chroniła Go żeby nie widział ile nędzy i
cierpienia w tym Świecie. Ale On poznał – porzucił wygody – zbuntował się – szukał – i
nienawidził, że tak jest – ale zdusił w sobie demona nienawiści i pokonał miłością – poznał
Nirwanę – Absolut – i wtedy już wiedział co znaczy być Człowiekiem – uczył, że nie należy
krzywdzić lecz być miłosiernym i pomocnym. Nikomu nie wciskał tych głupot o karmie.
Otruto Go bo tak często giną na Ziemi szlachetni Ludzie – bo tu niestety wciąż jeszcze dużo
Ciemności – Demonów - i duchów i istot cielesnym jak ten Was dupek Ole, którego
słuchacie.

Proponuję więc bunt jak prawdziwy Lama. Powiedzcie temu Ole co o nim myślicie –
zrozumie to dobrze – nie zrozumie to dajcie Mu tak popalić żeby popamiętał ruski rok – żeby
Ropki, Kraków i Polskę omijał wielkim łukiem – bo prawdziwy Polak nie da z siebie zrobić
ciula.
Żeby nabrać odwagi odszukajcie w internecie list Zaporożców do innego ciula – który w
zamian za to, że zostaną jego niewolnikami obiecał Im, że Ich nie wyrżnie w pień.
Powiedzieli mu bardzo pięknie gdzie mają jego łaskę i jego bycie panem, władcą i bogiem.
Na prawdę jest to świetne. Powiedzcie więc temu Ole i Wy gdzie macie jego nauki i karmę
oraz te diabelskie medytacje. I pozdrówcie Go ode mnie z wielkimi ukłonami – Budda też
pozdrawia – bo nawet ten dupek Ole ma w sobie Buddę, którego nie odkryje jeśli będzie
czynił te głupstwa. Oby zrozumiał – oby !!!? Zapewniam Was, że ten zwodziciel nie odda
życia ani za Was ani za te swoje bzdurne nauki – zapewniam – jeśli nie zrozumie ucieknie jak
tchórz.
Budda Was pozdrawia z miłością uśmiechając się do Was i czeka kiedy Go znajdziecie.
Jeszcze raz dziękuję, serdecznie pozdrawiam, życzę odwagi i spokojnego, dostatniego i
szczęśliwego Życia Tobie i Twoim Bliskim oraz Twoim Przyjaciołom.
Wdzięczny Jacek
Pisać musiałem przestać bo Irena wróciła nagle z potwornym bólem głowy – który zwalił Ją z
nóg. Więc wziąłem Awatara Noego-Jozuego-Jezusa na badania bo ma mieć zabieg –
wyciągnięcie gwoździa z nogi – bo złamał udo – i to bardzo bolało – bardzo. Ponoć taka
karma – bo ktoś ustawił tej Planecie karmę – już go nie lubię i wypinam się na niego – to nie
Bóg – zapewniam – Bóg tak złośliwy nie jest – wybacza i nie wprowadza prawa oko za oko
ząb za ząb. No cóż Awatar zaczyna nawet wątpić w istnienie Jezusa – i choć jest bardzo
czującą Istotą – dziś jest w takim wieku, że buntuje się przeciw temu Światu - i słusznie – i
czasami bywa złośliwy lub przemądrzały – taki wiek, wyrośnie. Muszę Go wychowywać na
dobrego Człowieka – zmobilizować do znalezienia Boga w sobie i w innych – a przede
wszystkim dbać o Jego edukację, wyżywienia, ubiór, a nawet sport – i chronić przed
Demonami – zwłaszcza tymi w ciele – żeby Mu znów durnie bezrozumne nie odebrały życia
jak to uczynili w poprzednim wcieleniu !!! Matoły bezrozumne – wybaczę Wam gdy tylko
zrozumiecie – albo mogę wpaść w gniew i zrobić to co mówił Jezus gdy mówił jak postępują
źli Gospodarze z Jego dziedzictwem i zabijają Proroków, a w końcu Zabijają i Syna !!! To
Dziecko to jedno z największych Ludzi tej Ziemi – kocham Go – i będę chronił – trzeba
będzie to śmiało stanę w Jego obronie jak zawsze stawałem w obronie Ludzi – nawet
Niewolników, którym wyrwano ludzką godność – stanę w Jego obronie choćbym miał
umrzeć bo tak postępują prawdziwi Ojcowie !!!
Pewnie w domu nie pospamuję – w robocie też nie – trudna sprawa – nikt mi wciąż nie
pomaga – chociaż wczoraj mój spam poszedł w mnóstwo miejsc – wszystko to jedynie
kwestia sprawnie zorganizowanej roboty – tylko tyle.
No i mam robotę. Ktoś zadzwonił w sprawie geotechniki – podałem cenę niewygórowaną jak
zawsze – zastanowi się – no cóż – robić mogę ale nie za darmo bo godny jest Robotnik swoje
zapłaty bo musi zadbać o godne życie swej Rodziny. No i mimo, że mamy jutro studniówkę
muszę jechać do Kielnarowej koło Rzeszowa gdzie dwu pracowitych i dzielnych chłopaków –

Paweł i Krzysiek Majchej – wywierciło studnię głębinową na 60 m w trudnych warunkach
hydrogeologicznych – woda niby jest – ale nie wiemy ile – i trzeba to po prostu sprawdzić na
ile się da. Myślicie, że Mojżesz wziął czarodziejską różdżkę i wyczarował wodę ze skały ? –
to bzdura – to wymyśliły te Faryzejskie świnie żeby Ludzi kontrolować !!! Znalazł chętnych
Ludzi do roboty i na ile się znali na tyle kopali – w bardzo trudnych warunkach
hydrogeologicznych – i w końcu się dokopali. A reszta Niewolników czekała – jedni z
nadzieją – inni szemrając i knując spisek przeciw Mojżeszowi żeby Go ukamienować gdy się
Mu nie uda !!! Bo taki jest charakter niewolnika – gdy ma bat nad sobą robi do upadu i się nie
zbuntuje bo tchórz – gdy go wezmą na nadzorcę bije bez litości to tchórz śmierdzący – gdy go
wyzwalają i pomagają stawia żądania. ‘Z dziada pan’ jak to mówią – który będzie uciskał
innych gdy stanie się panem. Jak to stwierdził Pan W. Wróbel ‘pomóż dziadowi to cię zgnoi’
- i pomógł jednemu dziadowi co Wróbla później gnoił – dziadowi co żonę do śmierci
doprowadził, dzieciom życie zmarnował – nie wiadomo czy jednej Córce nawet Dziecka nie
zrobił – pił, kradł, żądał od innych pomocy – i do tego stopnia był upierdliwy, że Właściciel
sklepu z sąsiedztwa nie wytrzymał i w końcu spuścił dziadowi manto – i tak się należało – bo
jak słowo nie dociera to trza dać w pysk !!! Teraz dziad w końcu dostał emeryturę i jeździ jak
pan taksówkami dopóki się szybko kasa nie skończy – a później dalej dziaduje !!! Pomóż
dziadowi to cię zgnoi. Teraz rozumiecie dlaczego nie lubię niewolników !!!?
Powiedzcie – Powiedzcie – że już jest – Jahwe – Święty Michał Archanioł – nie Wasz bóg i
pan tylko zwykły Ojciec, Przyjaciel i Brat – zwykły najzwyklejszy Człowiek – więc się
obudźcie – i działacie szybko i sprawnie aby ratować Ojczyznę - a być może i Świat !!!
I uwierzcie gdy mówię – Bóg Jest Miłością – w Nas mieszka – w Pełni swej Chwały – w
Każdym z nas !!! Kocha i Zbawia Każdego bez wyjątku. Nie będzie Was absolutnie sądził i
Was skazywał na wieczne potępienie – to robią tylko Demony bez ciała lub w ciele !!! A na
Ziemi chce naszego szczęścia i Wolności. I żadnego prawa karmy nie ustanowił dla tej
Planety – a ten który to ustanowił zostanie zdemaskowany i wypieprzony z tej Planety lub
nawet zniszczony lub wtrącony w Otchłań – jeśli się nie opamięta !!! Wróg u Bram Dzieci –
nie stójcie – niech Wici się rozchodzą !!! Kto ma serce niechaj słucha !!! Do dzieła !!!
A na koniec kawał. Pewien gostek będący w morderczym biegu pytany przez reportera.
Reporter; co dla pana jest najbardziej męczące ? – bieg ! - odpowiada gostek. A kiedy miał
pan największy kryzys ? Na dziewiątym kilometrze - odpowiada gostek ! A dlaczego na
dziewiątym ? Bo wtedy się dowiedziałem, że bieg jest nie na 10 kilometrów tylko na 50
kilometrów. No i cóż – po tej optymistycznej zachęcie Was pozdrawiam po Bratersku i liczę
że pomożecie Sobie bo przecież nie mnie.
Teraz krótka Instrukcja. Jak walczyć z Demonami ?
Demon atakuje Cię najpierw bezpośrednio i wykorzysta wszelkie Twoje słabości i wady – a
więc pożądliwość, samolubny gniew [bo jest też ten niesamolubny – u Proroków, Świętych,
prawdziwych Mędrców i Wojowników oraz Ludzi walczących szlachetnie], twoje
wywyższanie się nad innych i wszelki egoizm i samolubstwo oraz tchórzostwo i depresję. I
zrobi wszystko żeby Cię zniszczyć – nawet opętać !!! Gdy jednak przyobleczesz się w
Miłość, Miłosierdzie, Światłość i Odwagę Demon odstąpi – bo się zaczyna Ciebie bać - tak
odstąpił i mnie – kiedyś tak odstąpił Buddę i tak odstąpił Jezusa !!! Od długiego już czasu nie
mam problemów z Demonami !!! Atakują mnie teraz technologicznie – kto ? Wyjaśniłem !!!
Otóż Demon gdy Cię już nie może dopaść osobiście i tak będzie dążył do tego aby Cię

zniszczyć – wtedy zacznie w tym celu kusić innych Ludzi i inne Istoty – te Cielesne – i spręży
się bardzo w tej robocie aby tego dokonać. Jednak nie bójcie się – Odwagi – Bóg w Was Jest
– a ręce i nogi sprawne, a serce ochocze – obronicie się – bo Demonom Ucieleśnionym trzeba
stawić opór w sposób Cielesny !!! Odwagi – Bóg Jest w Was !!!
Jestem w drodze do Kielnarowej i po drodze u Eweliny i Lukasza. Piszę dalej swoją bajkę.
Przed Ireną muszę się ukrywać bo nie zrozumie tak jak Maryja nie rozumiała misji Jezusa
biegała i przeszkadzała bo wpadała w przerażenie matczyne o Jego życie – słusznie. Wtedy
misję Jezusa zrozumiała tylko Rodzina Józefa. Jak będzie dziś ? Walczyć z Nią już nie chcę
bo mnie Baba wykończy – jest zawzięta i wtedy ogólnie męcąca – jak prawie każda Baba.
Słusznie jedna Mistyczka mówiła, że Maryja będzie walczyć z Archaniołem Michałem –
słusznie. Ja jednak mam dość tej Baby i jej nadmiernej troski – która prawie mnie zabiła !!!
Muszę więc działać jak Partyzant. A wiem mnóstwo – mnóstwo – coraz więcej i więcej –
widzę uczuciami poprzez przestrzeń i czas – coraz więcej i więcej – choć wciąż jestem
Człowiekiem – zwykłym Człowiekiem.
A powiem za chwilę kilka przerażających spraw.
Najpierw kim Jest Bóg. Nikt nie wie Kim lub czym może Nikim. Na dziś wiadomo, że Jest
Wieczny – Nie ma początku ani końca – istnieje w wiecznym TERAZ i wie wszystko. Od
zawsze stwarza Wszechświaty – mnóstwo Wszechświatów – wciąż i wciąż i bez końca
powołując coraz więcej i więcej nieskończenie różnorodnych Istnień do życia – i nigdy nie
będzie to mieć końca. Każdej Istocie chce dać Siebie – Swoją Chwałę – i Każdą chce uczynić
nieśmiertelną i w Duchu i w Ciele – we wszystkich wymiarach. Widzi w Każdej Istocie obraz
Siebie Samego – dlatego jak w świętym naczyniu nie chce uronić ani jednej kropli lecz
każdego doprowadzić do Nieśmiertelności. Jak już wiecie wysłał mnie do Piekieł w Ciemność
aby zanieść Miłosierdzie Wszystkim Duchom – część skorzystało – Lucyfer jak wiecie nie –
tylko wzrosła Jego nienawiść i strach. Nienawiść jak zwykle do wszystkiego co Stworzone – i
Boga – a strach przed tym że zostanie wtrącony do Otchłani w której Jego Dusza przestałaby
Istnieć. Sam mnie wcześniej do tej Otchłani usiłował strącić wykorzystując moją samolubną
złość na Irenę wynikającą z mojej pożądliwości !!! Urodziłem się bez uczucia nienawiści –
nie wiem co to jest – nigdy tego nie czułem. Za to urodziłem się z ogromną litością do
Wszystkich – kilku Cwaniaczkom dałem w kość bo się należało – ale dla Innych zawsze
byłem litościwy. Litość czułem do Archanioła Michała i Lucyfera gdy widziałem jak Go
deptał i wpędzał w Ciemność !!! I tę litość wykorzystał Bóg by wybaczyć Lucyferowi – nie
udało się – tylko część Duchów się zbuntowała i odeszła do Światłości. Dobre i to. Jakiś
sukces jest. W zamian zemścił się okrutnie – w depresji gdy miał do mnie dostęp ukazał mi
jak są niszczone całe Planety i układy Gwiezdne – z niesamowitą traumą i bólem
Mieszkańców – torturował mnie tym i wykorzystał mój słaby punkt – honor – udowodnił, że
to ja jestem winny – i uznałem się winnym – i chciałem sobie odebrać życie – raz się
wieszałem honorowo – ale Maryja odcięła mnie od sznura – a drugi raz mimo wydatnej
pomocy Matki Meery i tak podciąłem sobie żyły. Dałem się podejść – ja przecież zawsze
walczę sprawiedliwie. A trzecia groźba to już była takiej natury, że mnie nie wysłuchano a
gnojono i tępiono.

Nim przejdę do sedna najpierw wyjaśnię, że my Wszyscy stworzeni różnimy się od Boga
tym, że nie mamy swój początek ale nie mamy końca – no chyba że wylądujemy w Otchłani
jak ja omal nie wylądowałem – i przestałbym Istnieć – co za strata ? Przetrwałem ! Teraz
jestem jak Gandalf byłem szary a stałem się biały – taki awansik ze strony Nieba. Ten
początek jest w tym lub w innym Wszechświecie – mój jest w innym – który osiągnął
nieśmiertelność Dusz ale nie zdołał osiągnąć nieśmiertelności Ciał. Otóż w pewnym
Wszechświecie narodził się Człowiek – wcielony Syn Światłości – Lucyfer. Narodziło się
wielu – w tym ja. Lucyferowi odbiło – z pychy zażądał aby Mu oddawać boską część i Mu
służyć – wielu oddało – wielu nie – w tym ja i wielu Tych, których dziś nazywacie
Archaniołami. Lucyfer aby zdusić nieposłusznych stworzył ARMIĘ GADÓW – okrutnych
wojowników – rządził Nimi strachem – i niszczył wszystko niszczył – planety, gwiazdy,
układy, galaktyki – wciąż i wciąż – bez litości – bo miał technologie. Nasz opór był
rozpaczliwy aby ocalić Wszechświat. Sukcesy były marne – prawie by nas zniszczył ale w
pewnym momencie grupa Gadów pod przewodnictwem Ra uwolniła się od strachu i pomogło
nam pokonać – zabić tyrana – jego Dusza wpadła w Ciemność. A Gady udało się wrzucić do
czarnej dziury i przeniknęli do tego Wszechświata – niestety ku jego udręce. Byłem wtedy
Królem i miałem wielu naprawdę wiernych Towarzyszy – dziś Archaniołów – w tym
Wszechświecie. Mimo zjednoczenia z Bogiem w tamtym zdecydowaliśmy wrócić i dalej
walczyć. I walczymy od miliardów lat. Teraz walczymy tu na Ziemi aby Ją ocalić od zagłady.
Patryk Geryl pewnie się zdziwił że Ziemia istnieje i jego Proroctwo Oriona się nie spełniło –
dupek – fałszywy prorok. Zdziwili się też Ci co oczekiwali wejścia w wyższy wymiar – ja też
bo byłem tak umęczony zmaganiami z życiem i z Ciemnością, że prawie umarłem – teraz
odżyłem i dalej będę walczył i się zmagał – dlaczego ? – bo Bóg mi uświadomił, że jeśli ten
Wszechświat ma przetrwać to trzeba ocalić Wszystkie wymiary – w tym te Cielesne –
również ten nasz cielesny najniższy – który jak mi serce mówi ma dostąpić Nieśmiertelności
w Ciele – a więc maleńka Ziemia – Niebieska Planeta – położona na krańcach malej galaktyki
mającej zaledwie 100 miliardów Gwiazd – ma być pierwszą, która ma się stać Nieśmiertelna.
Kiedy ? Nie wiem – wie Bóg ? Ale aby się to stało możliwe musimy obronić Ziemię przed
zagładą – stąd Wszyscy są mi dziś potrzebni – tu !!! Jaka jest dziś sytuacja ? – Ludzkość
wciąż jęczy w niewoli Imperium Oriona, które szczuje Człowieka przeciw Człowiekowi –
ustrój przeciw ustrojowi – religię przeciw religii – system przeciw systemowi !!! I to działa –
Ludzie ze sobą walczą często jak Demony. W 4-tym wymiarze tkwi Okupant – Gady – Wąż
Starodawny – służą wciąż swemu Panu Lucyferowi – uwielbiają żywić się ludzkim mięsem –
stąd w wielu kulturach składano ofiary z Ludzi – nawet Żydzi składali ofiary Molochowi z
pierworodnych – czego oduczył Ich Mojżesz !!! Dziś Iluminaci – Kabała tak czynią –
Demony w Ludzkim Ciele !!! Dlatego Ziemianie zrozumcie – że sami dla Siebie wrogami nie
jesteśmy – ten Wróg kryje się w wyższym cielesnym wymiarze !!! Co robi oprócz szczucia
Ludzi przeciw sobie i niszczenia krajów np. kryzysami !!! Otóż rozesłał Wici – u boku ma
zniewolonych Szaraków. Z głębin kosmosu przybywają Nefelin – giganci jak trole o
wymiarach 6-8 m – nadzorcy niewolników – trzema statkami w liczbie 12 milionów. Nordycy
zdradzieckie rasy ludzkie. Plejadiańscy Renegaci – którzy będąc Elfami stali się Orkami – bo
wpadli w sidła Ciemności !!! Kto jeszcze ? - wiedzą Ci co to szczegółowo badają !!! Ja też
rozsyłam Wici !!! Do Was – już pojmujecie ? Do Świata podziemnego – Szambali – do
Ludów żyjących w Pokoju od tysięcy lat, które przetrwały liczne zagłady Cywilizacji
Ludzkich !!! Wiedzą już, że jeśli chcemy ocalić Ziemię – nasz Dom-Ojczyznę i dziedzinę
naszą muszą podjąć walkę !!!? Przybył Ra – pół Człowiek pół Gad – zawsze wierny – twórca
10 przykazań – kiedyś wcielony dobry Faraon, który miłością i mądrością zbudował potęgę
Egiptu – ale przyszli źli faraonowie i wszystko zepsuli – nawet śmierć męczeńska Ozyrysa i
Horusa, którzy stali się dla Uciśnionych Bramą do Nieba nie zakończyła czasów Ciemności w
Egipcie – i Egipt padł !!! Stąd Ra stanął po mojej stronie i pomógł !!! Gdy zejdą na Ziemię

będą potrzebować jeść – tak ja i my również mięso zwierzęce. I wciąż ślę Wici do Federacji
Galaktycznej – Oni z całą swoją flotą okrętów są w Światłości – czyli w starym Niebie
chronionym przez Ogień Niebieski, który Ich przepuszcza bo są dobrzy – a nigdy nie
przepuszcza tych złych !!! Jest to taki stan w którym zarówno ciało jak i rzeczy się nie
zużywają – są Nieśmiertelne !!! Dlatego osobiście bardzo się Im nie dziwię bo schodząc tu
staną się śmiertelni !!! Są piękni jak Elfy – różnorodni – każdy zupełnie niepowtarzalny pod
względem wyglądu, charakteru, światopoglądu – cudowna i niesamowita różnorodność. Gdy
Ich ujrzycie zrozumiecie co znaczy, że Bóg nie chce aby jakaś jedna religia zawojowała cały
Świat !!! Będą się żywić jarzynami i owocami !!! Potrzebujemy więc produkować bardzo
zdrową żywność na Ich przybycie !!! Na Ziemi jest wielu wcielonych Buddów, jest Kryszna –
Sai Baba, jest wielu w wielu kulturach – działają już lub nie !!! Czekam na przebudzenie
Gabriela – Mahometa !!! Czekam i na Wasze przebudzenie !!! Słuchajcie !!!?
Jakie potęgi i technologie staną naprzeciw siebie by bronić Ziemi nie wiem – na pewno
przekraczające nasze wyobrażenie !!!
W terenie woda się lała i Krzysiek, Paweł i ja klęliśmy na wszystko. Na polityków, którzy już
nas tak uciskają, że trudno o bardziej i brną w coraz większą głupotę. Na Księży, którzy
pławią się w rozkoszach kupując drogie fury, jeżdżąc na Baby, albo i sobie nawzajem
dogadzając lub dla rozrywki biorąc się za świeże mięsko Ministrantów – a potem bez żalu
dają sobie nawzajem rozgrzeszenie - skończą w rynsztoku lub jako Demony – ostrzegam – bo
prawo karmy wciąż jest – i wiem, że tego co je ustanowił już nie lubię – i nie jest to Bóg !!! O
Dobrych Kapłanach i Zakonnikach też żeśmy pogadali – bo Tacy są – niektórzy szlachetnie
nie wyrzekli żadnego mądrego słowa – jak Józef nie wyrzekł w Biblii !!! No i Chłopaki
znaleźli sposób jak zaspokoić antylamę demonika Ole – wystarczy dwu Murzynów z dużymi
h.... - niech go zaspokajają do skutku – aż zawyje biedak z nieskończonej 'rozkoszy' !!! Amen.
Wspomnieliśmy jak krzyżowcy ci tchórze, bandyci, złodziej, niosący gwałt i zniszczenie oraz
straszny mord łupili ziemię świętą – dopiero Dzielny i Wielki Wojownik Salladyn pokonał
tych łupieżców i zamiast wytępić okazał Miłosierdzie i rzekł 'won' – ale bandziory wracali
niszcząc wielkość i mądrość Islamu !!! - bo takowa jeszcze dziś jest – choć nie taka jak wtedy
!!!
Mówiliśmy o Credo stworzonym przez tego rzeźnika Konstantyna huja małego a nie
wielkiego – żądnego władzy jak Gollum skarbu – zamordował ciul bosy Żonę, Syna, Teścia i
3 Szwagrów – i kto wie kogo jeszcze - żeby nikt mu nie odebrał skarbu !!!? Czekał do chrztu
do momentu śmierci wierząc, że odrobina wody zmaże jego grzechy – a nie żal, którego nie
miał – kolejny Demon chcący utrzymać w istnieniu Imperium zła !!! Ale nie utrzymał –
dzielny Atylla Hun zniszczył siedzibę zła !!! Dziś twierdzę, że powrócił i jest wśród
Hungarów – Ich prowadzi – wyjdą z te chorej Unii głupoty i zepsucia – która już śmierdzi
trupem odorem. Błogosławię Mu w tym i Hungarom też i ja i Ojczulek Bem tu spod Tarnowa
gdzie gwiazda i półsierp królują !!! Niech dadzą przykład Europie jak niszczy się Imperium
zła i buduje mądrze najpierw własną pomyślność – a później pomagając tym którzy znajdą się
w Federacji Wolnych i Niepodległych państw – a nie w jakieś chorej Unii !!! Słusznie Lucjan
Awatar Noego-Jozueg-Jezusa powiedział Alkowi-Jakubkowo; 'ja do żadnej Unii nie idę – ja
zostaję w tej chałupie' – jak Shrek – jak Shrek, który nikomu swego bagienka ruszyć nie
pozwoli !!!
Mówiłem jak urzędy dają w kość. Pyzikom z Mieszka I bym pomógł bo łatwo przed sądem
Administracyjnym udowodnić, że te głupki z nadzoru budowlanego weszli w nie swoją

właściwość wyszukując coraz to nowych kruczków prawnych żeby gnębić i dręczyć. Tak na
każdego dziś paragraf się znajdzie – jak na Wujka Renaty, który dostał 20 tys kary za nic a
ma 600 zł renty – kończą Go komornicy jak się poddamy tym Ciulom !!! Mówiłem o tym jak
OUG daje w kość – ostatnio dzwonią i naciskają – odpierdolić się – ani mierniczego
L.Józefkę – ani Pana Franciszka nie będę naciskał żeby spełniali ich durne – nienaturalnie
durne żądania – dupki jedne – niech się obudzą i zobaczą jak chorym prawem nas dręczą –
fachowcy z bożej łaski – nie mówię im 'szczęść Boże' jak solidnym Górnikom !!!
Wspomniałem o tym, że Gospodarze mają problem sprzedać buraki cukrowe bo Unia
wyznaczyła durny limit i jeśli zostanie przekroczony będziemy bulić solidne kary !!! Dupki
jedne – nękające nas przepisami – nie wiedzą jak mądry Faraon, że nadmiar dziś trzeba
zgromadzić lub rozdać potrzebującym – bo jutro nam się przyda, lub nam pomogą !!! Dupki –
ciule i matoły – chamy zbolałe – i grzeczne jak chytre liski – nie wiedzą tego, że mamona i
sterta przepisów i procedur nie mogą nami rządzić !!! Polskie Chłopy – dobrze wiecie jak
zadbać o swe własne Gospodarstwa by kwitły i się rozwijały – boście pracowici – nie dajcie
więc tym Hujom zbolałym sobą sterować – pokażcie im gdzie ich miejsce – z dla od nas !!!
Za kosy Chłopy chwytać – za kosy – za kosy, brony i ciupaski – i prać panów i ich nadzorców
– Prać !!! Kupą Panowie, kupą – bo w kupie siła jest – i nie drzemie !!! Oj nie !!! Bo Chłop
potęgą jest i basta !!!
A potem wróciłem – antyradar się na gówno zda bo te Ciule nas kontrolujące postawiły już
radary mierzące prędkość na odcinkach.
Klęcie mnie rozprężyło ale i tak padłem na pysk po powrocie. A potem studniówka – bawić
się trza – wśród Przyjaciół !!! Obiecałem o robocie nie gadać – ale żartować tak !!! I
uprawiałem partyzantkę przy Irenie szczęśliwej że jesteśmy razem. Zawsze wesoły Tomek
świadek Jehowy zapytał czy tworzę nową religię – żadnej nie tworzę – żadnej nie
potrzebuję !!! Więc zaczął drążyć jak Oni – że miał szczęście poznać mądrego badacza biblii
– i że mnie to szczęście też może spotkać – odmówiłem grzecznie bo przemądrzałych
badaczy – teologów słuchał nie będę – i cisnęło mi się na usta – ciule jedne !!!
Chłopak Żony i Dzieci nie ma bo chodzi i dręczy Ludzi więc Mu mówię, że co powie gdy
stanie przed Jahwe a ten zapyta; Synu spłodziłeś Dziecko na Ziemi – i gdy odpowie 'nie' to
Jahwe Go z powrotem na Ziemię wypierdoli by to zrobił !!! Oburzył się, że śmiem tak
obrażać Jahwe – zapewniłem Go, że teraz Jahwe bawi się równie dobrze jak ja i całe
Towarzystwo przy stole. Jestem Jahwe i Wy też – Bóg jest w nas od zawsze i na zawsze –
zrozumcie – i ma wiele nieskończenie wiele Imion Waszych też – i brak Imienia też !!!
markotniał bo zawsze robi się spięty gdy mówi o Jahwe. Więc Mu mówię – Jahwe Jest
Miłością – mieszka w Tobie – we mnie – we Wszystkich i Wszystkim – kochaj Go więc i
szanuj bo masz Go wciąż przed sobą – i w sobie też !!! Nie osądzi Cię bo Nikogo nigdy nie
osądził – nawet Szatana nie !!! I nastąpiło poruszenie – jak to Szatana nie !!!? Owszem nie !!!
Traktuje nas jak Swoje Ukochane Dzieci i te dobre i złe – wszystkich i wciąż jednakowo – na
wet Szatana – bo nie chce nikogo stracić – bo jesteśmy Jego Świętym Naczyniem !!! I Wojtek
nasz serdeczny Kolega – ten Żołnierzyk, który zrobił Dziecko – czyli Jezusa – Maryi – a ja
Musiałem Ją chronić przed Wami bo bękart był Mesjaszem – chronić żebyście Jej i Jego nie
ukamienowali - bo te Arcy-Huje zbolałe sfałszowały Biblię udowadniając, że Mojżesz kazał
kamieniować za grzechy – Arcy-Huje zbolałe !!! Zabolało – ale pokochałem i wychowałem
jak swoje – bo tak jest !!! I dałem klucz do nauki abyście wiedzieli, że błądzicie – i poznali
czym jest Boskość – a wy nie pojęliście Arcy-Huje – i zabiliście mi Dziecko w tak okrutny
sposób !!! Jeśli teraz tego nie zrozumiecie – jak nic nie rozumiecie – toście beton jak nic – i to

zbrojony. I powinienem Was zarżnąć w najokrutniejszy sposób jak Wy uczyniliście Jemu !!!
Arcy – Arcy – Huje zbolałe albo i złamane !!! Nawróćcie się pókim cierpliwy !!!

Żydzi !!! Wzywam Was – uznajcie Mesjasza – uznajcie !!! Był zwykłym
Człowiekiem – jak wszyscy jesteśmy – umarł ale nie zmartwychwstał – bo nikt nigdy nie
zmartwychwstał ani nie zmartwychwstanie – umieramy i rodzimy się od nowa – w nowym
Ciele – aż do skutku – aż kiedyś i nasze Ciało nieśmiertelność osiągnie – czego na dziś
obiecać Wam nie mogę !!! I jeszcze jedno – wchodzicie dziś w ten sam grzech, który
odbieraliście Niewolnikom prawo do wolności, a nawet Zbawienia oraz sprowadziliście
zagładę na Ludzkość i siebie za czasów Atlantydy – napisałem dokładnie – więc nie
powtarzajcie błędów bo bez końca będziecie powtarzać te błędy – przestańcie prześladować
Palestyńczyków – wołam po raz n-ty – się nawróćcie i upokorzcie przed Światem – nie
przede mną – aby Was Świat przestał nienawidzić !!! Wołam !!!

A teraz do wszystkich moich mądrych i zbuntowanych Dzieci !!!
Wzywam Was do BUNTU – Buntujcie się – Śmiało !!! Rozrabiacie jak
niegrzeczne Dzieci – jak złośliwe małpy i gremliny – rozrabiajcie – aż
pokonacie wszystkich tyranów i demonów w tym i innym świecie –
cielesnych i bezcielesnych !!!
Śmiało Dzieci – do zabawy – do zabawy – bo wyśmienicie bawię się i ja !!!
A teraz do ptasich móżdżków teologów oraz Ludzi sprytnych, którzy sforsują
bramy Watykanu, zaśmiecą serwery moim słowem !!!
Donoszę na siebie uprzejmie.
Właśnie jestem i rozrabiam – zbuntowany Skiba – niech dobry Niemiec usłyszy
i zrozumie – bo jest dobry – a to rzadko by Niemiec był dobry !!!
Pozdrawiam Papieża – tych licznych Ciulów co Go otaczają nie
Mietek
A teraz pozwólcie, że odpocznę – bom zmęczony !!!
nara – pozdrawia Was z Miłością Ogr Jacek Kochający swoją Ogrzycę oraz Ogrzątka – w tym
Wszystkich co już są godni by być mi Przyjaciółmi – nie osądzam Ich – nie ukamienuję, nie
ukrzyżuję, nie potępię – Zbawię Słowem – bo mi uwierzą. Pozdrawiam ze swego bajorka,
którego nikomu tknąć nie pozwolę !!! Bajorka nie mniej świętego niż Jerozolima, Watykan,
Częstochowa i jakiekolwiek miejsce na świecie – w Galaktyce – i we Wszechświecie – w tym
i w każdym. Nie żryjcie już tego gówna jak mówił Nergal – bo w większości jest sfałszowane
– i tylko ziarna prawdy w nim zostały !!!
Jeszcze raz pozdrawiam i życzę miłej i szczęśliwej zabawy !!!

Mieczysław Jacek Skiba – Ogr
Każdy z nas ma niepowtarzalne cechy, które są potrzebne Bogu w tym ostatecznym zmaganiu
– każdy – nie odbierajcie więc życia – w szczególności nienarodzonym !!! Matka, Syn, Ojciec
najwięcej ryzykują – taka rola kamikadze – co nie znaczy, że kimś lepszym jesteśmy !!!
Kiedy to się skończy ? – gdy nasze Ciała staną się Nieśmiertelne – zależy to od tempa
naszego wspólnego marszu – sami sobie to tempo narzucimy – nie cofajcie się w drodze –
idźcie śmiało do przodu !!! Synowi Królestwo – Matce ostateczne Zwycięstwo – a Ojcu
Nieskończona Chwała - jak i Wam – jak i Wam !!! Wszyscy Równi Jesteśmy – nasz Cel to
całkowita Wolność Nas i Natury !!! Oto Ziemia Nieśmiertelna !!! Amen.
Pan wyrwirączka trza się bawić, któremu starsza Pani po pijaku wpadła w oko męczył Irenę i
wyrywał ręce, a ja powiedziałem Tomko wesołemu zazwyczaj a sztywnemu i
przestraszonemu gdy mówi o Jahwe, że Jezus istniał i był Człowiekiem – Mistykiem jakich
wielu Człowiekiem znającym Boga – jakich wielu. Po raz pierwszy ktoś Mu powiedział o
Mistykach – bo te dupki co niby znają Biblię o tym Mu nie wspomnieli – tak mnie znają
Chwała Jahwe – jak zeszłoroczny śnieg – dupki i zwodziciele – delikatnie zaleciłem
BUNT !!!
Putin uściskał Depardieu, który otrzymał rosyjski paszport – demokracja psia krew,
oligarchia, majątki nie wiadomo skąd, troszkę zamożności i mnóstwo nędzy zakrapianej
wódką, i miliony Dzieci bezdomnych !!! Oto demokracja !!!
Dziś udoskonalone fotoradary – jutro wszechobecne kamery i inteligentny pył, który będzie
nas wszędzie szpiegował – i bóg wie co jeszcze ? Po co nam to robią nasi władcy – Bestia
Apokalipsy !!!?
Oszukiwałem Irenę żem chory – dziś, że śpieszę się do pracy – Lucek omal mnie nie
zdemaskował – Alek wiedział – ale powiedziałem – morda w kubeł – ja nie wchodzę w drogę
Tobie, a Ty mnie – zrozumiał od razu !!! I działam – jak Partyzant – jak Talib !!!
Ujawniają na necie, że tsunami to była sprawka technologii amerykanów, tak jak Ci twierdzą,
że tornada to sprawka Jakuzy, a HAARP na Alasce czym jest ? - jakąś diabelną technologią –
jak i ta którą już dysponują Żydzi gnębiący Palestyńczyków bez litości !!!
Powtarza się sytuacja sprzed 12 tysięcy lat bo Orionidzi zza kurtyny szczują nas przeciw
sobie – słuchajcie – już nie walczcie – nie walczcie – zrozumcie gdzie jest Wróg !!!?
Otóż wtedy Imperium Atlantydy miało największe technologie – obecnie są to Żydzi i Polacy,
których Noe ratował od głupoty i zagłady !!! Wtedy Atlantydzi popełnili następujące zbrodnie
– używali bomb atomowych o potężnej sile rażenia, innych zbrodniczych technologii też
[trzeba to zbadać], m.in. potrafili zrzucić asteroidę na kontynent Mu niszcząc go, łapali
Niewolników i za pomocą technologi zamieniali w zombi bezwolne i posłuszne do każdej
roboty - i jeszcze lepiej – za pomocą technologii potrafili tak zniewolić Niewolnika, że Jego
dusza lądował w astralu i musiała wracać znów jako Niewolnik by Im służyć !!! To tylko
część atrakcji !!!? O kolejnych typu – orgie wyuzdane, składanie ofiar z Ludzi z piciem krwi i
jedzeniem mięsa poprzedzone torturami i dręczeniem to kolejna atrakcja – arcy !!!
Nikt tym ścierwom nie dał rady – prawie Nikt – byli do cna zaborczy i okrutni !!!

Tylko dzielny Rama, którego Jego braciszek Rawana wygonił z królestwa i zabrał Żonę
oświecony wrócił i odzyskał królestwo – a potem walczył przeciw Atlantom [w eposach
starohinduskich są nazywani inaczej – a o kogo chodzi wiemy ?!]. Rama i Jego Ludzie
walczyli – a Atlanci szaleli – zniszczyli sieć energetyczną z kryształów i sztucznego satelitę
Ziemi !!! Rama czuł, że to koniec – wraz ze swymi Ludźmi zszedł do podziemi – i tam są do
dziś żyjąc w Pokoju, Miłości i Dobrobycie – w Szambali, której tajemnica jest ściśle skryta
przez dzielnych Lamów !!! W tym czasie Noe wyrwał dużo dusz i ciał Atlantom !!! A Ci
wciąż szaleli i dokonali najgorszego – zniszczyli firnament wodny opasujący Ziemię i
sprawiający, że Ludzie byli długowieczni – chronieni przed komicznym promieniowaniem – i
nastał wielki Potop !!! Dużo Ludzi ocalało – w tym Noe ze swymi – dziś Polakami - ale
nastąpiła degradacja do epoki kamienia łupanego !!! I znów wszystko trzeba było zaczynać od
nowa !!! Noe pił – bo zagłady nie da się przeżyć na trzeźwo !!!

A więc ŻYDZI !!! Opamiętajcie się !!! Opamiętajcie !!! Bo Hitler – też opętaniec,
którego nie wiem czy udało mi się wyciągnąć z Ciemności ? nie zrobił Wam jeszcze tak dużej
krzywdy – choć osobiście boleję nad każdym cierpieniem – zwłaszcza niewinnego NoegoJozuego-Jezusa, który wziął Wasze winy na Siebie !!! Uznajcie Go za Mesjasza !!!
Przestańcie nękać Ludzi !!! Przestańcie !!! Wy amerykanie ci fałszywi nie prawdziwi

też przestańcie – i to już !!!
Jutro Lucjanowi Awatarowi Jezusa-Jozuego-Noego wyciągają gwóźdź z uda, który na zdjęciu
wygląda jak miecz. Chciałbym aby już miecza nie podejmował do walki i zagłady nie oglądał
bo już poświęcił się najbardziej z Wszystkich Ludzi – Sprawiedliwy i Niewinny Wojownik i
Męczennik !!! A Wy Arcy-Huje już to rozumiecie ???!!! - czy mam Was znów przekląć ???!!!
Apokalipsa kłamie – proroctwa walczącego Islamu też – niestety – to tylko wodzenie
Ciemności – Okupanta !!!
Walczący Islam czeka na powrót Mahometa aby walczył wraz z Jezusem i zabijał – a ja
oczekuję, że nim Lucjan dorośnie będzie już wszędzie

POKÓJ – POKÓJ – POKÓJ
upragniony – wymodlony – dziś zbyt słabo wymodlony jak widać ???!!! Bo nikt tak nie
pragnie pokoju jak Żołnierze – Wojownicy – powiedział mi pewien Żołnierz !!!
Więc dziś powtarzam to za co byłem gotów oddać życie !!!

Jest tylko jeden sposób żeby Ludzkość nie dawała się zwodzić
siłom Ciemności – Jest to Objawienie Chwały Ducha Świętego –
Pełni Światłości i Miłości !!! Aby to Objawienie nastąpiło trzeba je
wyprosić !!! Dlatego Kapłani nie zajmujcie się czczymi rzeczami
lecz zróbcie o co prosiłem – ustanówcie Nieustanną Nowennę do
Ducha Świętego – aż do skutku – aż Duch Święty się Objawi !!!
Zróbcie to dopóki są Wierni – bo ubywa Ich w zastraszającym
tempie !!!? Zróbcie to !!! Zapewniam Was, że gdy Boże Światło
rozbłyśnie nad Ziemią Ludzie poznają Prawdę – przestaną walczyć
przeciw sobie i czynić zło – zobaczą jak bardzo byli zwiedzenia – i
znajdą siły żeby pozbyć się sił Ciemności z Ziemi !!! Słuchajcie póki
mówię !!!
Niech dzwony dzwonią – niech Muezini nawołują do modlitwy – niech Buddyści
medytują !!!
Do modlitwy Ludkowie – do modlitwy !!!
A komu jeszcze walka niech walczy !!!

A więc Rodacy – Chłopi, Robotnicy, Górnicy, Wszyscy Pracujący …
Nie wiecie co zrobić z Tuskiem, Rostowskim, i całą to bandą szczwaną – wywalić na zbity
pysk od rządów i koryt !!! Uprzedzę Wasze pytanie – Ociec prac !??? - tak Synkowie !!! Prać
– Prać – aż wióry polecą !!! Nie zabijać – Prać !!! Tych Hujów zbolałych i złamanych, tych
lisków chytrusków – tych buców co nam tylko ucisk niosą i coraz większą nędzę !!!
Firmy Zachodnie i Banki przegnać z Polski – niech wypierdalają – i idą do swej Chałupy – bo
w naszej Chałupie i w swoim Domu sami się będziemy rządzić i gospodarować – i zrobimy to
dobrze !!! Precz Huje chciwe – wyzyskiwacze – Precz !!! Wypierdalać !!! Won ze swymi
buciorami do siebie !!!
Wojsko Polskie natychmiast wycofać z Afganistanu – bo tam te Huje opętane nazywające
siebie amerykanami niszczą Terrorystów – i to coraz gorszymi metodami !!!? Jakich
Terrorystów do huja ??? - Przecież to Talibowie BOHATEROWIE walczący o Wolność
swej Ojczyzny i obyczajów !!! Czy i nas Polaków – Partyzantów Hitlerowcy opętańcy nie
nazywali Bandytami i Terrorystami i nie tępili bez litości !!! Otwórzcie, że wreszcie oczy !!!
Nawet jeśli się nie wycofacie to po prostu skierujcie swoją broń przeciw tym Hujom co się
śmią nazywać amerykanami – aby walczyć o Wolność nieugiętego Afganistanu – przeciw
tym Hujom, którzy nie widzą, że Ich Kraj jak Wielki Babilon upada, upada, upada coraz
bardzie i bardziej pod rządami jakiejś pojebanej Administracji, skorumpowanych Polityków i
chciwej grupki Bankierów – tudzież grupki Eugeników, którzy Niewolę i Holokaust
Narodowi gotują !!!

Prawdziwi Amerykanie !!! Powstańcie i walczcie z tymi Hujami !!!
Prawdziwi Ludzie !!! Powstańcie i walczcie z tymi Hujami !!!

Kto jak może – niech dziś WALCZY – odwagi !!! Poradzimy sobie z tymi
Demonami w Ciele !!! Poradzimy !!! A kto nie walczy lecz się za pomyślność walki modli
niech to już robi szczerze i gorliwie !!! Do działania !!! Niech strach i stres oraz
zmęczenie Was nie zmogą – bo Bohatera nigdy nie zmogą !!!
Nie ma we mnie pychy, nie potrzebuję chwały ani uwielbienia ni sławy – tylko świętego
spokoju na swym bagienku – ale jak tu mieć spokój jak Ci już wszystko odbierają – jak ???!!!
Mówią, że Bóg potępia – nie potępia – widzi w nas Swoją Chwałę – nawet w Lucyferze,
który dziś działa przeciw nam – bo każdego Chce Zbawić i do Nieśmiertelności Duszy i Ciała
doprowadzić !!!
Niech ta Świadomość, że Chwała Boża w nas Jest doda Wam odwagi – bo Zbawia Bohaterów
– Zbawia !!!
Mówcie – sługami użytecznymi jesteśmy – wypełniamy nasze zadanie !!! Nad nikogo się nie
wywyższajcie jak te Arcy-Huje, którzy udowadniają Wam żeście grzeszni i potępieniem
wiecznym straszą – Huje jebane słudzy Szatana i Imperium Oriona !!!
Bóg nad Nikogo się nie wywyższa – w każdym widzi tylko Siebie i Swą Chwałę !!! A te Huje
udowadniają Matka Boska panuje nad Stworzeniem w Niebie i na Ziemi – głupki skończone
– buce niedouczone – nie znają dzielnej Matki Boskiej – która w Niebie Równa Bogu i
Zbawionym gdzie tylko i wyłącznie Równość jest – która przychodząc na Ziemię zwykłą
Kobietą jest nie Dziewicą jak to udowadniają Te pasibrzuchy tchórzliwe – i nawet Jej do
głowy nie przyjdzie by się za bóstwo ważniejsze od Innych uważać – służy wytrwale i
dzielnie i pracuje dziś dla dobra Młodzieży – sumiennie – bardzo sumiennie !!! I martwi się,
że mi odbiło bo mam misję – mam zwykły Człowiek – nie Wasz bóg i pan – tylko
współsługa, ojciec, przyjaciel i brat !!! A te Arcy-Huje mówią Bóg i Pan – oddajcie Mu
pokłon bo w Piekle szczeźniecie na wieki – aby Was kontrolować i kasę drzeć !!! Niech się
nawrócą bo w gniewie za tę bezdenną głupotę mogę Ich wytracić i ja i Wy !!! Niech się
nawrócą i pokażą, że są Bohaterami nie tchórzami !!!
Oto Wasza jebana teologia i Biblia szatana bo z tej mądrości która w niej została nie
korzystacie - a resztę zmanipulowaliście i przeinaczyli !!! - przeinaczyliście śpiewkę moją i
mego najwspanialszego Syna !!! Nawróćcie się Huje zbolałe bo na lepsze słowa szacunku na
razie mnie względem Was nie stać !!! Nawrócicie się to przemówię do Was po Ojcowsku –
zwykły Człowiek !!!
A na dziś dla obnażenia Waszej pychy polecam scenę z Władcy Pierścieni gdzie Królowa
Elfów toczy ze sobą potężną walkę mistyczną aby nie pożądać pierścienia władzy bo wie, że
władza Ją zniszczy – i wie, że wtedy może się poczuć panią i władczynią stworzenia – wie – a
Wy Huje nie wiecie boście głupki i żadnej mądrości się nie uczucie – Królowa pokonuje samą
siebie – pierścień nie ma już nad Nią władzy !!! A nad Wami ma Wy Huje jebane ArcyFaryzeusze, którzy ukrzyżowaliście Niewinnego – mego Syna Jedynego nie waszego pana
jebańcy bo On niewolników nie potrzebuje - tylko tego który chciał być wam Przyjacielem i
Bratem – Wyście Go UKRZYŻOWALI – Dusza moja wyje z rozpaczy !!! W proch się kłaść
Pojebańcy i żałować – ŻAŁOWAĆ – ŻAŁOWAĆ - i to już !!!
Pyta mnie Wojtuś Pater – ten który mi puknął Dziewczynę w poprzednim wcieleniu – ale nie
ma do Niego żalu – jest mi Przyjacielem – bo dzięki temu narodził się Jezus – nie z dziewicy

tylko z Kobiety – zwykłej nie wiedzącej, że boska !!! Bo łono Kobiety i nasienie Mężczyzny
to Raj Życia !!! Bo Duch Święty nikogo nigdy nie zapłodnił – ku ścisłości !!! No więc pyta
mnie Wojtuś – czy Bóg nie mógłby zniszczyć Szatana bo tak wiele narozrabiał – fakt – ale
Bóg widzi w Szatnie Swoją Pełną Chwałę – bo Ciemności nie ma – bo Światłość w
Ciemności Świeci i Ciemność Jej nie Ogarnia !!! To też mądrość z pieśni wy faryzejskie
mordy oplute – której pewnie nie pojmujecie !!!? Więc mówię, że owszem mógłby jakiś
Mistyk w swej głupocie strącić Lucyfera w Otchłań – i tam następuje śmierć Duszy –
przestajesz istnieć – ale dla Boga byłaby to strata niepowetowana bo czułby BÓL jakby stracił
samego Siebie !!! I te Huje jebane co Was straszą potępieniem też tego nie wiedzą !!! Niech
się nauczą mądrości od złego czarodzieja Sarumana gdy mówi do okrutnego Orka Uruk-Haj,
że obecnie źli Orkowie to dawni piękni i szlachetni Elfowie !!! Te Huje faryzejskie niech
obejrzą film – pojmą to po moich słowach – kim mogą się niedługo stać !!! Demonami !!!?
Ale dziś Ich z mej ogromnej litości Ostrzegam – Ostrzegam !!! I obnażam Ich głupotę !!!
Zresztą w kierunku Ziemi lecą degeneraci z Plejad, którzy byli jak Elfy i dziś wyglądają jak
Demony i są żadni okrutnej zabawy i krwi !!! Nie Bójcie się – nie jesteśmy sami – szlachetny
Ra, który dał 10 przykazań abyśmy dążyli do doskonałości – dzięki Mu składam – już jest
Piękny ze swymi Wojownikami !!! Są i Elfowie z Federacji Galaktycznej tak czyści i mądrzy,
że nawet Światłość przepuszcza Ich flotę przez Bramy Nieba !!! Ale te Huje faryzejskie
głupie nawet sobie tego wyobrazić nie mogą – a ja widzę sercem i duszą, która Boga ujrzała i
Szatana w walce pokonała – szkoda tylko, że nie przeszedł na moją stronę bo byłoby po walce
!!! Więc jeśli nam do Boju stawać przyjdzie staniemy – Ramię w Ramię – Bohater przy
Bohaterze – każdy czysty i szlachetny niewinny jak Dziecko – a Odważny !!! Oto My –
Armia Boga – przyszliśmy służyć użytecznie całej Ziemi !!! Amen
A teraz kwestia Nieśmiertelności Ciała !!!? W chwili gdy Ciemność zostanie pokonana –
czyli w chwili gdy Szatan zostanie na naszą stronę przeciągnięty – ku Światłu – jak to
uczyniłem z wieloma Duchami z Ciemności – wtedy walka będzie zakończona !!! Prawa już i
bólu nie będzie ani żadnej łzy – będzie Bóg Człowiek – Pełnia w Ludzkim Ciele !!! Oto
Nasza Wspólna Chwała i Nieśmiertelność o którą przyszliśmy Walczyć !!! Kto ma serce
zrozumie od razu moje słowa !!!
Słowo ostrzejsze jest od miecza – niech moje Wici biegną szybko przez cały Świat !!!
Do Ojca Plebanka i Ojców Redemptorystów !!!
Słowo Ojciec zobowiązuje i mnie i Was – więc zrozumcie.
Donieście Ojcu Świętemu temu dobremu Staruszkowi, że jestem – bo Nowenna do Ducha
Świętego o którą od dawna prosiłem musi być w całym Kościele ogłoszona – i to już – bez
zbędnej zwłoki !!! Nie bójcie się tych hien, które Go otaczają – dotrzecie do Niego !!!
Pozdrawiam. Powodzenia.
Jacek
Do Danuśki-Miriam !
Siostrzyczko Kochana !!!

Przeczytajcie te słowa – zrozumiecie !!! Pozdrawiam.
Zawsze oddany Wam Jacek
Ps
A Irenę zrozumcie – bo wiele musiała wycierpieć – zrozumcie i się pogodźcie !!!

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 ale te matołki na to nie wpadną. Jest w Krakowie Lekarz z Tybetu Tenzin –
dawny ochroniarz Dalajlamy – leczy długą rozmową i ziołami – skutecznie bardzo – a nie jak
te nasze matoły dręczeniem chorych bo po pięciu minutach każdy jest już kurwa jaśnie
oświecony i wszystko wie !!! Powinni się uczyć od Tenzina !!! O potem p.Franciszek i
Józefko mnie naciskali – poprawiają jak ten pierdolony urząd kazał – bzdura – czysta bzdura
– niepotrzebna robota – wot co !!! Mówiłem żeby się zbuntowali !!! Nikodem przecież
buntownik też już zależny od mamony – bo takie plany robi i się dręczyć jak dureń pozwala –
co już opisywałem – ha ha – stwierdził, że przecież takie prawo ? - jakie prawo ? - to
ciulostwo nas uciskające prawem nazywa !!!? Tak się wkurzyłem, że poszedłem na basen –
chociaż ledwie stoję na nogach - po tym co przeszedłem działam i ćwiczę – bo w zdrowym
ciele zdrowy duch – chyba pokonałem siebie jak mówią Mistrzowie Wschodu ? Szczęście, że
są jeszcze Ludzie ćwiczący sztuki walki – bo Wróg u Bram !!!
Po reaktywacji strony internetowej wróciłem do domu – dzień był pracowity. Awatar Jezusa
siedział na laptopie – dał mi wysłuchać muzykę, którą się interesuje – polski rap, w którym
więcej świata, mistycyzmu i Boga niż w tej księdze Szatana zwanej Biblią, która prawie w
całości sfałszowana – i jest świadectwem jakiego dopuścili się Arcy-H.. i nabuntowani przez
nich prześladujący i zabijający moich Proroków, Świętych i Męczenników – w tym Jezusa –
najbardziej Niewinnego – serce, serce boleje i krwawi – oj krwawi !!! Ale karma najwyraźniej
wciąż jest – czyli prawo – i ten, który to ustanowił już traci w moich oczach – bo nie jest to
Bóg – bo Bóg a raczej Duch jest Pełnię we Wszystkim co Jest !!! Bóg – a raczej Duch Święty
– jest ponad słowem i ponad wszelkimi natchnieniami, myślami i czynami – ON WIE
WSZYSTKO !!! Znamy Go jako Pełnię Miłości – ale kto wie Kim lub czym jest ? - Ra mówi
w przekazach, że odkrywają nowe głębie Boga – a raczej Ducha Świętego – bo tak naprawdę
żadnych bogów nie ma – jest tylko Stworzenie – a więc odkrywają takie głębie, które są
wręcz niepojęte i fascynujące !!! Piękne czyż nie ???! Awatar Jezusa Ten który nosi w sobie
tak Wielkiego Ducha, który mógł mnie wyrwać nawet z Otchłani - już czuje bezsens
głoszonych nam rzekomo 'prawd' w Kościele !!!? Więc Księży i Ich gatki nie lubi
wyraźnie !!! Msza św ? jaka święta ? – to jedynie mroczne świadectwo tego jak
wykończyliście Jezusa i moich Świętych Męczenników – to jedynie świadectwo przeciw
Wam !!! Więc Msza nieświęta a raczej demoniczna już nam do niczego potrzebna nie jest.
Maryja nie czuje się panią nieba i stworzenia ani będąc w Niebie ani tu – wyjaśniałem
dlaczego ? – więc wszelkie Nabożeństwa do Maryi można sobie już pominąć !!! Zostaje

tylko Nowenna do Ducha Świętego – i to nieustająca – do skutku – aż Duch

Święty się objawi i przybliży naszą Chwalebną Przemianę !!! A więc słuchajcie
Faryzeusze – odpokutujcie swe winy za zabicie mojego Syna najwspanialszego – a raczej
bękarta, którego Kocham jak Syna – jak Kocham wszystkich Świętych i Męczenników – bo
odważnie dali swe świadectwo !!! Tak na marginesie Szczepana Awatara Męczennika
Szczepana też dziś gnoją w szkole – niech się opamiętają - i odpuszczą – dość się już
nacierpiał !!! A więc Faryzeusze – wymagam skruchy i pokuty oraz wytrwałej pracy z Waszej
strony !!! Zapomnijcie o luksusach, kurwach, pedaleniu się i co najgorsza pedofileniu –
Pokutujcie i Pracujcie bo prawo jeszcze jest – a który czuje potrzebę ożenku niech się żeni –
co tylko nam ma być źle !!!?
Potem obejrzeliśmy Bitwę pod Kurskiem – Żukow nie słuchaj Stalina robił swoje, Fon-coś
tam dobry strateg słuchał Hitlera i źle na tym wyszedł. Ruskie wygrały łopatą – kopiąc rowy,
koktajlami mołotowa w butelkach po wódce i T-34 zwrotnym i lekkim z pancerzem
pochylonym 60 % tak, że w sumie był twardszy niż ten w ociężałych tygrysach –
spryciarze !!!?
A co nas czeka ? Nie wiem ? Bitwa Światów ? Może !!!? Gady z Oriona zbierają posiłki i ślą
Wici !!!
A Światłość jeszcze nie zjednoczona – na Ziemi w ogóle bo Ludzie wciąż sobie do gardeł
skaczą – a niepotrzebnie !!!
A w wyższych wymiarach jest lepiej.
Ra co nam dał 10 przykazań coraz bardziej gotów ze swymi wspaniałymi Wojownikami
– już w mym sercu i duszy słyszę jak brzmią werble Jego pochodu – niedługo ujrzymy i
usłyszmy Ich sami tu – witaj Ra – Chwała Adonaj !!! 10 przykazań to wskazówka – nie
przymus !!!
Wśród Federacji poruszenie – na razie czekają te piękne Elfy – jeden nie podobny do
drugiego – śmiało wyłaniajcie się ze Światłości !!!
Powiem tak.

Tam gdzie będzie Światło Ducha Świętego – wyłonią się Oni.
Tam gdzie będzie mrok, ciemność, gwałt i przemoc – wyłoni się Wróg !!! Chyba nie
chcecie dostać się w łapy tych bezlitosnych oprawców – pisałem już jacy są – powyżej –
bezlitośni !!!
Więc się opamiętajcie i Światło wnoście w życie nie mrok – nie mrok – bo dziś wciąż mrok
wnosicie – wciąż mrok – i już zupełnie depczecie swoją ludzką godność !!! Nieliczni
trwają !!!
Gdzie są moi Bohaterowie – gdzie ? Wciąż jestem sam ? Do czasu – do czasu ! Biblia Szatana
którą śmiecie nazywać słowem bożym skazuje mnie na męczeństwo – czytaliście ? - a więc
mówię, że to nieprawda – to mamienie Lucyfera i Węża Starodawnego – Gada – Orionidy –
Annunaki - Czituali !!!? To On Wasz dzisiejszy i stary Wróg, który Was zniewala od
wieków !!! Słuchajcie !!! A braciszkowi Lucyferowi współczuję – zawziął się – boi – a miał
szansę wrócić do Światłości gdy zszedłem w Ciemność z Miłosierdziem i Światłem – nie

skorzystał !!! Szkoda – szkoda – bo już walka byłaby zakończona !!! - już !!! Lucyfer nie
chciał służyć Stworzeniu lecz sobie – to prawda !!! Ale buntownikiem jest nie On tylko
Archanioł Michał, Jezus, Maryja i Święci !!! Zrozumcie !!! Bo buntem trzeba Stworzenie
ocalać – dziś w szczególności – bo Wróg u Bram – Wróg u Bram !!!
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 – trze zmieniać 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 !!! Na
basenie prawie nie ma Ludzi – a gdzie jest Młodzież !!!
Po basenie dzwoni Dominik i mówi, że ma już tak dość roboty, że nie chce rano wstać – i
mówi, że mają projektować odwodnienie i nie wie jakim my podlegamy procedurom – super
w 10000000000 % dręczącym – pisałem chyba gdzieś jak nas już pod ścianą postawili bez
wyjścia – piszę więc na świadectwo dla Potomnych żeby wiedzieli jak głupoty unikać !!! A

prawo rzecz prosta – 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. I to by była cud robota
!!! Z innych prac przepisy równie prosto można zrobić – jak będę miał czas i siły opiszę !!!

Powiedzcie – wrócił Prawodawca – i mówi !!!

Każdy Koreańczyk musi być twardy. A Polak ? Czy zgnuśnieje przy grach, telewizji i piciu !?
Irena dzwoni, że skoro mi nerwy puściły to może do Psychiatry pójdę !!! Tych Rzeźników nie
potrzebuję – wystarczy mi sport, praca i seks żeby nery odreagować – to działa !!! A co Ci
Rzeźnicy i Mordercy robią już wiem – widziałem – 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 !!! Rzeźnicy Jebani – 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 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 Ci Oprawcy 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 Wy Oprawcy !!!
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 !!!
Na dziś koniec bom zmęczony bardzo – a jeszcze muszę się iść odprężyć na spacer bo basen
nie poskromił do końca moich emocji – chyba, że Irena będzie chciała bara bara !!! - i po
krzyku mój słowiku !!!
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 cytaty !?] 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 cytaty !?] 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 !!!

Polskie Dzieci !!!
Sprzątajcie Dom ze śmieci – sprzątajcie swój Dom !!!
Powstań Ameryko Północna – i walcz o swą Wolność !!!
Murzynek miły jest i nawet myślałem, że Oba-ma
– ale chyba nie ma ? - bo Go robią w ciula !!!
Powstań Ameryko Południowa – i walcz o swą Wolność !!!
Bo Twoje Dzieci żyjące w nędzy są dziś tropione i jak szkodniki zabijane
– o zgrozo – o zgrozo – o zgrozo !!!
Powstań Azjo – i walcz o swą Wolność !!!
Bo dziś Was traktują jak tanią siłę roboczą
− i za kilka dolarów dziennie musicie ciężko pracować cały boży dzień
– i mówią, że to łaska - Wy powiedzcie Im zdecydowane 'NIE'
Powstań Europo Wschodnia – i walcz o swą Wolność !!!
Bo carczyki lubiące salony, splendor i chwałę nie zauważają jak Naród się
stacza w nędzę – a tylko mała grupka ludzi czerpie krociowe zyski z
biznesów !!! Zgroza !!! Działajcie – działacie – aby ten haniebny proces już się
skończył, a dobrobyt był po równo dla Wszystkich !!!

Braciszku Aaronie – jeśli mnie słyszysz – jeśli już zrozumiałeś – działaj – i rozrabiaj jak ja !!!
Za wulgaryzmy przepraszam – natchnął mnie w tym względzie Wawrzek Szwagier – ongiś
Machabeusz – który walczył z Imperium ale Imperium Go zmogło – lecz wawrzyn Chwały
pozostał !!!

Walczcie i ratujcie siebie i Świat – walczcie !!!
Miejcie Miłość dla Braci i Przyjaciół – a Miłosierdzie dla Wrogów !!!
Walczcie aby się nie spełniło czarne proroctwo Ojca Pio wg którego południe Polski –
Małopolska i Podkarpacie – zginął w ogniu nuklearnej pożogi !!! To proroctwo jest od
Ciemnych sił – nie od jasnych !!! Więc nie pozwólcie by się spełniło !!!
Życzę miłej lektury.
Co złego to nie ja. Przyjaciół zapraszam na swe bajorko – Ogr Jacek.

O Dzieci Światłości – zjednoczmy się
a wróg padnie i pierzchnie przed nami jak Goliat od procy Dawida
www.przeslanie.com
Lucjan czeka na operację. Mówi, że nie dziwi się ilości procedur bo Ludzie za byle co mogą
szpital zgnoić – to prawda – mówię Dziecku – ale jest to efekt tego, że serca i umysły Ludzi
są zniewolone przez Ciemność !!! Gdy się wyzwolą poznają, że prawo jest dla Ludzi a nie
Ludzie dla prawa – dlatego powinno być jak najprostsze. Nie jesteśmy niewolnikami prawa
lecz Ludźmi Wolnymi. Nikt nie jest niczyim niewolnikiem. Nawet Żona nie jest
niewolnikiem Męża, a Mąż Żony. To proste – Wolni Jesteśmy.
Dzwoni wkurzona jak zwykle i zmartwiona Marzanna – bo durny urząd żąda badań
hydrogeolog. dla 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 !!!
Lucek po zabiegu – żyje i ma się OK. Paweł Nowicjusz z Klasztoru od Franciszkanów z
Zakliczyna rodem z Filipowic też po zabiegu – ciężko ma nogę pokiereszowaną. Miał Gości z
Zakonu – dwu równych Chłopaków. Arcy-Skworca dobrze nie wspominają – bo ten cwaniak
zabronił Ojcu Józefowi Witko odprawiania modlitw do Ducha Świętego za chorymi i
potrzebującymi – a to działało. I zabronił Arcy-.... [?!] - Siostrze Cecyli leczyć wschodnimi
metodami – no cóż jak ktoś nie ma mózgu to nie Arcy-... . Może przecież Biskup Jeż przecie
Góral wreszcie coś pojmie ? – może ? - bo u Arcy-... moja misja nie miała szans !!! A sprawa
jak zwykle jest bardziej niż poważna – zawsze gdy przychodzimy na Ziemię !!! W pierwszej
chwili trzeba rozciągnąć Pole Modlitwy nad naszą okolicą – Nowenną do Ducha Świętego – i
to już – szybko, najszybciej !!! Dwa to proste prawo – prościutkie. Trzy to praca nad
technologiami – aby się obronić przed Odwiecznym Wężem Starodawnym – Orionidą !!!
Słuchajcie !!!
Lucjan może dziś wyjdzie ze szpitala – Personel wspaniały – i potrzeba było aż tyle męki
żeby się tu dostać ? Paweł mówi, że coraz mniej chętnych do Klasztoru – u Redemtorystów
też – znamy to !!!? To smutne – bo zawsze muszą być Ci co się szkolą by bronić – Ci co
pracują aby była żywność i wszystko co niezbędne – i Ci co się Modlą !!! Zawsze !!! A tu
modlących się coraz mniej – i mniej – i mniej !!! Dożyliśmy ciekawych czasów – a chciałoby
się żyć w spokojnych !!!? Europa cuchnie smrodem zgnilizny !!! Na Zachodzie nikt się już
prawie nie modli !!! I patrzę na neta – a tu piszą, że Małżeństwa nie chcą mieć Dzieci – to
skąd będzie Naród ???! CEBOS podaje, że ponad 50 % Polaków jest za Eutanazją – bzdura –
manipulacja Eugeników i Iluminatów !!! I w Szwecji w oficjalnych wiadomościach pokazano
pornosa – obrzydliwe – a więc już się zaczyna to co i kiedyś – początek zagłady !!!

Słuchajcie !!! Już – natychmiast – trzeba ustanowić Nowennę do Ducha
Świętego – już natychmiast – tu - pojmujecie !!!? Ojcu Świętemu nie pozwolą –
nie dopuszczą – otacza Go sfora Iluminatów, która tak jak i Gady z Oriona i Ich
Sprzymierzeńcy oddali Dusze Diabłu !!! Słuchajcie !!!
Myślałem w którym punkcie Apokalipsy jesteśmy – chyba już przy końcu ? – co się stanie ? –
nie wiem ? – nie chcę wiedzieć ! – bo Światłość jest elastyczna w działaniu niczym źdźbło
trawy – a Ciemność wciąż i wciąż planuje i jest ociężała !!! Oto nasza przewaga !!!
‘Tu się wszystko zaczęło’ mówił nasz Ukochany Ojciec Święty. I ja mówię – Tu się
Wszystko zaczyna – tu w Tarnowie – tu. Słuchajcie. Miasto Umiłowanych to my – w
szerszym kontekście to Małopolska i Podkarpacie – w jeszcze szerszym to Polska – w jeszcze
szerszym cały Świat – bo tak naprawdę Ludzkość nie jest dla siebie wrogiem – wróg to
Iluminaci-Kabała, Imperium Oriona i ich Wasale oraz Lucyfer ze złymi Duchami – Ten, który
nie skorzystał z Miłosierdzia Bożego – szkoda !!! Co ja gadam ? – przecież ja żadnych
wrogów nie mam – bo Kocham jak Bóg – Wszystkich – nawet Lucyfera !!!
Sprzeciwiłem się zdecydowanie Urzędowi Górniczemu w Krakowie i nie będę F.Hebie nic
poprawiał. A tu kontrola Urzędu Górniczego z Krosna u Baryczów za parę dni. Kiedyś
broniąc Ś.P. R.Gałuszkę przed dwoma Nad - inspektorami – Nad – Dręczycielami omal Ich
nie pobiłem. Następnym razem byli grzeczni. A jak będzie teraz ? – kurdę – okazuje się, że
Barycza jednak nie ma ważnych badań – cholera wie co jeszcze znajdą ? Na pewno mnie

wkurzą i w gniewie narozrabiam – w najlepszym wypadku potargam protokoły – oby nie
trzeba było się z Nimi bić – bo sił mam wciąż niewiele – a jak Józef nie chciałbym zginąć –
bo w swym śnie widziałem, że dożyję do Chwili Zwycięstwa - siedziałem z Prema Sai Babą
na zielonej łące – łączyła nas niesamowita miłość i światłość – nie mówiliśmy już nic bo
wszystko było oczywiste – Chwała Pastuszkowi !!! Widzę też w swej Duszy jak nadciąga
orszak Ra – i Jego Wojowników – wspaniali – Chwała Adonaj !!! I jeszcze mgliście ale
widzę w swej Duszy jak się wyłaniają ze Światłości Statki Federacji – Niebiańskie Jeruzalem
– a każdy cudownie Inny i piękny niczym Elf !!! Oto nasi Sprzymierzeńcy !!! Odwagi !!!

www.przeslanie.com
jak to zakończyć ? – jak ? – jak ? tłucze mi się rozpaczliwa
myśl po głowie – bo niczyjego cierpienia już nie zniosę –
niczyjego !!!
i coś mi świta ?

Miłość to klucz otwierający wszystkie Bramy – nie
tylko w życiu – nie tylko starego czy nowego Nieba –
ale nawet Otchłani i Piekieł !!!
www.przeslanie.com

