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List do Kapłanów
Nie tylko Judeo-chrześcijaństwa ale do Wszystkich
Odnowienie Ludzkości może przyjść w Jednej Chwili – w Chwili Objawienia Chwały Ducha
Świętego – Pełni Światłości i Miłości – Pełni, którą każdy nosi w sobie. I trzeba się modlić aby to
nastąpiło – po prostu modlić. Gdy Duch się Objawi da opamiętanie całej Ludzkości – i nie tylko
Ludzkości.
Więc proszę słuchajcie gdy Prorok mówi w natchnieniu:

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 !!!
Gdy więc proszę, a nawet grożę słuchajcie – bo o dziwo nigdy Proroków słuchać nie chcieliście, a
Mesjaszy często mordowaliście – ku swojej zgubie !!!
Nie obchodzą mnie Wasze doktryny i to w co wierzycie – wierzcie jak chcecie – ale się módlcie.
Jak Odnowienie Ludzkości przyjść może w sekundę tak upadek Ludzkości to już dłuższy proces –
trwający często wiele lat. I dziś ten proces jest już widoczny – a będzie widoczny coraz bardziej z
każdym dniem. Mahomet – Islam nie przebudził się aby żyć w Pokoju – bogate Państwa Zachodu
też nie. I nawzajem niosą sobie wojnę – lub wojną grożą.
Widzimy więc jak dziś Islam nawołuje do ‘świętej wojny’ aby Zachodowi, który uznali za żmiję,
której trzeba odciąć łeb – ten łeb naprawdę odciąć mogą. I będziemy wszyscy świadkami jak to
następuje – jak Świat znów stacza się ku Wojnie i Zagładzie. Osaczony Putin – Rosja też może
jeszcze pokazać wiele złego jeśli w obłęd popadnie ? Jesteście gotowi do totalnej Wojny i umierania
? Do potwornych cierpień i potwornej biedy i nędzy z tym związanej !?
Nic Was nie uratuje – Nic – TYLKO URATUJE WAS MODLITWA – więc posłuchajcie
moich natchnień sprzed wielu lat – natchnień, które zlekceważyliście uznając mnie za chorego –
natchnień, które są jedynym Waszym ratunkiem.

Niech Armia Modlących się powstanie !!! Amen
Mieczysław Jacek Skiba

Cindy Jacobs - Proroctwo do Polski
https://www.youtube.com/watch?v=BDPHoAAQufc

Niechaj się więc dokona Rewolucja SŁOWA !!!
Na koniec wyjaśnię o co mi chodzi opisem filmu "Gwiezdne Wrota". Otóż kapłani Ori
zmuszają cały Wszechświat do przyjęcia jedynej ich zdaniem słusznej wiary. Są opętani
Ciemną mocą. Mają moce i potworne technologie. Z całą flotą pojawiają się przy Ziemi.
Ziemianie nie chcą przyjąć wiary i okrucieństwa Ori. Szukają starożytnej Arki, która ma Ich
ocalić. W ostatniej chwili odnajdują. I udaje się Arkę otworzyć. Z Arki wychodzi
nadzwyczajna Światłość. Ori poznają Prawdę – nawracają się – przepraszają – i odchodzą
!
Domyślacie się już czym jest ta Światłość ? To Duch Święty – Pełnia Światłości i Miłości !
Daje życie i nawraca każdego na właściwą drogę.
„Każdy z Was jest Łodzią / Arką , która może się z potopem mierzyć. Śmiało wyjść z
burzowej chmury. Musi tylko w to uwierzyć”. Arka Noego Jacek Kaczmarski.

Więc Wierzcie – ocalcie Siebie i Ziemię !!!
Cindy Jacobs - Proroctwo do Polski
https://www.youtube.com/watch?v=BDPHoAAQufc
Roman Krzysztof U. ! Od wielu lat walczę bezskutecznie o Nowennę do Ducha Świętego.
Kapłani mnie nie słuchają - niestety - i dzieje się coraz gorzej. Ale może posłuchają - dałeś
mi nadzieję tym proroctwem.

https://www.facebook.com/events/358852534289981/?pnref=lhc.recent

Modlitwa zjednoczonych Polaków o podniesienie wibracji ludzkości i Ziemi.
Drodzy Bracia i Siostry,
zawsze kiedy chcecie, możecie zrobić coś dobrego dla siebie i wszystkich istot,
dołączając do wspólnej medytacji, wizualizacji i modlitwy w intencji uzdrowienia naszej
planety,
jej wód, roślin, ludzi i zwierząt.
Znajdź wygodne miejsce, przywołaj w sobie uczucie spokoju i Miłości,
by zobaczyć w wyobraźni Ziemię, jej oceany, góry, lasy i jej mieszkańców,
przepełnione zdrowiem, pełne wdzięczności i radości z życia w obecnej chwili.
Poczuj jak wszystko na ziemi jest tak zdrowe, żywe, przepełnione Miłością, piękne i
kwitnące.
Poczuj wdzięczność za doświadczenie radości życia na naszej pięknej Ziemi.
Wysyłanie takich myśli jest niezwykle pożyteczne dla podnoszenia wibracji życia,
dlatego zebranie większej grupy ludzi medytujących w tej samej intencji jest tym co

możemy wspólnie zrobić.
Poświęć chociaż kilka minut każdego dnia widząc naszą Matkę Ziemię i całe życie na niej
wzrastające, zdrowe i silne.
Przy okazji zapraszam do ściągania pliku prawie gotowej książki z Chomika
http://chomikuj.pl/mjacek2013/Dokumenty oraz do odwiedzenia grupy Walka
Światłości z Ciemnością na Końcu Czasów. Książka jest dopiero poddawana
obróbce - ale jej schemat i treść już zamieszczam. Wdrażam również program
szukania sponsorów na polakpotrafi.pl [przewidziane są nagrody dla Darczyńców].
Bliżej o programie gdy zostanie zweryfikowany. Pozdrawiam. Jacek,
www.przeslanie.com

