Wojtek Musiał a Lacerta reptilianka ?
https://www.youtube.com/watch?v=v0yRFeLTdHo

Wojtku !
Na wstępie dzięki za zaproszenie.
Film super. Faktycznie manifestacje UFO ziemskich reptilian w kształcie cygar są faktem nie
tylko na Ziemi ale i w Układzie Słonecznym – świetnie to przygotowałeś i poparłeś bogatymi
materiałami.
Według pewnych źródeł jesteśmy 8-mą cywilizacją [7 przed nami uległo zagładzie lub
samozagładzie na przestrzeni 309 tys. lat ?]. Lacerta mówi, że nasz gatunek jest 7-mym. Być
może !? I mówi, że Illojim [Elohim, Adonaj] nas stworzyli genetycznie i byli to źli kosmici,
którzy zdyskredytowali w naszych oczach ziemskich reptilian, z którymi toczyli wyniszczające
wojny nim odeszli. Robi się ciekawie ? bardzo ? Teraz jak mówi Lacerta – nasi wrogowie już
tu są i jak mówisz współpracują z tajnym rządem Iluminatów aby przejąć kontrolę nad Ziemią
i nas dosłownie zamienić w totalnych niewolników !? To już brzmi groźnie – tym bardziej, że i
tak jesteśmy zniewoleni od tysięcy lat !?
Jak ja opisałem obecną sytuację w swych natchnieniach ?
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 !!!
Mieczysław Jacek Skiba Nawiąże tu do Apokalipsy św. Jana, którą moim
zdaniem dyktowały w większości Ciemne siły w zakresie dotyczącym ucisków,
wojen, holokaustów, cierpień - a jedynie ziarna prawdy zdołały się przekraść do
tego 'Objawienia'. Takim ziarnem Prawdy może być końcówka Apokalipsy
opisująca Nowe Stworzenie - Jeruzalem niebiańskie Ap21,22. Moim zdaniem
'Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ... zstępujące z nieba od Boga' to są właśnie
bazy i statki Federacji Galaktycznej oraz grupy Ra wyłaniające się w naszym
wymiarze 3-cim z wymiaru 6-tego ze Światłości Wiekuistej. Ja znam realia 6tego wymiaru - i dość dobrze poznałem realia naszego Świata boleści 3-ciego
wymiaru. Mam więc porównanie. I to rozwiązanie z tym przekazem jest moim
zdaniem jak najbardziej kompatybilne. Pomyślcie o tym gdy ucisk narośnie do
tego stopnia, że trudno go już będzie znieść !?
Poruszę tu kilka kwestii: 1/ Czy Nordycy są nam dalej wrodzy czy już przeszli na naszą stronę
– bo jak wiadomo współpracują z Putinem i z Rosją ?! 2/ Czy pozaziemscy reptilianie i szaraki
i Nefelin oraz renegaci z Plejad [Imperium Oriona] manipulują rządem USA i Unią Europejską
i chcą nas totalnie zniewolić ?! Czy Marduk już otrzymał hołd od rządu światowego i elit – i
od jakich elit !? [Janusz Bieszk w książce ‘Cywilizacje Kosmiczne na Ziemi’ utożsamia Marduka
z Ra – według mnie to dwie zupełnie inne postacie bo Marduk to kawał samolubnego drania,
a Ra nas kocha i nam pomaga jak pomagał kiedyś Mojżeszowi - mnie też dał trochę
natchnień m.in. 10 przykazań Nowej Ziemi ?! – opis w proj. książki]. Co byś odpowiedział na
moje pytania i powyższe natchnienia ?!
Pusta Ziemia i georeaktor uranowy w jej wnętrzu ?! Rzecz trudna do uwierzenia !? Można na
różne sposoby interpretować kwestie przebiegu fal sejsmicznych przez planetę. Ale jest
prosty dowód, a raczej dowody, że tradycyjny model Ziemi ze stałym i ciekłym jądrem żelazo
niklowym, płaszczem i skorupą jest tym właściwym modelem. Po pierwsze pole magnetyczne

Ziemi – efekt prądów konwekcyjnych poruszających się w ruchomym ciekłym jądrze. Po
drugie – stopień geotermiczny - dla Polski co ok. 33 m w głąb temperatura rośnie o 1 stopień
Celsjusza – dlatego na ok. 3 km w głąb woda geotermalna ma temperaturę 100 stopni. Czy to
byłoby możliwe gdyby Ziemia w środku była pusta !? – raczej nie ?! Kolejne to skały
magmowe, metamorficzne i wybuchy wulkanów – skąd ciekła magma we wnętrzu Ziemi
gdyby była pusta w środku i otoczona tylko skorupą ?! Moim zdaniem wnętrze Ziemi to wciąż
rozgrzane piekło nife i roztopionych skał !? Jeśli się mylę to będę zmuszony zupełnie inaczej
myśleć. W system pieczar, komór, jaskiń, tuneli mogę uwierzyć – choć i tu pojawia się
kwestia odwodnienia lub izolacji przed wodą takich naturalnych czy sztucznych obiektów –
zwłaszcza na większych głębokościach gdzie ilość wody wzrasta co udowadniają aktualnie
sejsmolodzy badający efekty trzęsień ziemi ?!

Moce umysłu [telepatia, telekineza, hipnoza, …] !? Aż strach pomyśleć jaką szkodę mogą
spowodować podobnie jak potworne bronie – co sam pokazałeś na podstawie wojny Ramy z
Atlantydami !? Ale kto wie ?! – może się przydadzą do obrony Ziemi co by wyjaśniała pozycja
Szambali – Agharty !?

Oceniam to wszystko tak – że jeśli knowania i strach wynikające z chciwego i zaborczego
serca i umysłu czy to ludzi czy kosmitów przeważą nad empatią i bezinteresowną miłością
oraz odwagą serca to los naszej cywilizacji zawiśnie na bardzo cienkim włosku ! Pożyjemy,
zobaczymy ?

Jeszcze raz gratuluję z podziwem wykonanej pracy nad filmem.

Pozdrawiam

Jacek
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