Ziemia i Ludzkość zniewalana prawem i technologią
– o co chodzi siłom ciemności i sprzedajnym elitom ?

Opracował: Mieczysław Jacek Skiba, 2017 – 2018 r.

Z Miłości do Was, abyśmy Żyli WOLNI

Książeczka zawiera program wyborczy Archanioła Michała = Zasady Ludzi Wolnych
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Wstęp

Znów wstałem w noc ciemną i piszę swoją piątą już książkę. Niechaj SŁOWO
UDERZA. Szatan drży i szaleje. Świat drży w posadach również - ja niczym
dzielny Samson usiłuję podtrzymać go przy życiu. Jeśli popuszczę zawali się na
Was i na mnie. Więc znów wstałem – Szatan drży bo to już wie, że mówię cielesne siły ciemności zadrżą gdy to i wcześniejsze słowa moje przeczytają.
Wszak sam powiedziałem; ‘zwyciężę słowem, a ostatecznie objawieniem’.
Amen.
Przebudzonych dziś wielu – ale tych z Boską Świadomością nie ma – bo wciąż
Śpią Dzieci Światłości – Wciąż Śpią ! Obudźcie się Dzieci ! – czyżbym
daremnie ściągnął Was na Ziemię z nieskończonych Pełni Nieba ?! Więc
stanąłem sam przeciw całej Ciemności z mieczem mojego SŁOWA – i walczę –
moją warownią Bóg, który mieszka we mnie, który jest mną – wszak Jestem
Archanioł Michał = Mika-El – Jestem Elohim = Boski = Bóg. Tak jak i Wy
Dzieci ! Obudźcie się !

Wczoraj jadąc wcześnie rano spokojnie swoim sokołem millenium do miasta M.
wiercić studnie rozmyślałem. Muszę uważać na drodze bo ludzie szaleją w
potwornym pośpiechu, czasem tracą zupełnie elementarne myślenie i rozsądek, i
aż krew się mrozi w żyłach gdy się widzi różne niebezpieczne sytuacje.
POŚPIECH trwa i narasta bo Święta Narodzenia Boga / Bogów blisko – czy
ktoś z nich znajdzie czas aby słowo moje przeczytać lub wysłuchać ?! Sam do
wianuszka licznych zdarzeń, w których omal życia nie postradałem dołączam
dwa kolejne. Wracając późną nocą kilka tygodni temu widzę, że samochód z
naprzeciwka jadący zatrzymał się na środku drogi. Widziałem tylko jego
światła. Zmęczony nie przewidziałem dlaczego to uczynił. Dopiero gdy łania
wychodząca z lasu na wysokości jego świateł znalazła się zmierzając na mój pas
jazdy zrozumiałem, że za ułamek sekundy wjadę w nią. Zwierzę pewnie też to
zrozumiało – jakiś impuls – Opatrzność – znów sprawiła, że łania jednym susem
znalazła się na skarpie poza drogą. Minęliśmy się o włos. Nawet nie zdążyłem
poczuć emocji. W ubiegłym tygodniu wracałem w noc ale ruch na drodze był
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jeszcze duży w obu kierunkach. Nagle widzę, że ktoś skręca w lewo prosto pod
moje koła i zatrzymuje się na środku drogi bo nie widzi dobrze mostka na który
usiłuje wjechać. On zauważa, że zaraz się zderzymy – zdążył podjechać do
przodu kilkanaście centymetrów. To wystarczyło żebym się zmieścił w
szczelinę pomiędzy nim, a nadjeżdżającym z przeciwka samochodem. Miałem
czas tylko na błyskawiczną reakcję. Nawet się nie zdenerwowałem. Ciemność
na mnie poluje. Opatrzność mnie ratuje. Widocznie mam trwać do końca siekąc
moim słowem, siekąc do skutku, siekąc jak mieczem.
Wjeżdżam w las i zatrzymuje się aby się przygotować do pójścia na studnię P-2,
którą o zgrozo wiercimy już ponad trzy tygodnie. Potwornie ciężkie warunki
geologiczne. Najpierw jednak kilka telefonów wykonuję. Do kilku
przedsiębiorców aby ich uczulić, że trzeba walczyć o szybkie uproszczenie praw
bo inaczej urzędy nas powykańczają ! Konkurencję potworną też znieść trzeba !
Na końcu dzwonię do mojego Przyjaciela też geologa i górnika. Dowiaduję się
szybko co u niego i opowiadam jak wygląda nasza walka o przetrwanie. Na
zakończenie mówię; „oj Eliaszu Eliaszu tak jak kilkanaście lat temu tak i teraz
mówię do Ciebie tym imieniem, a Ty proroctw nie znasz, śpisz ! wmówiono ci
bowiem jako katolikowi, że raz się rodzisz jako marny proch i jako marny i
grzeszny proch umrzesz ! Oj Eliaszy ty Rafa-El – u z nieba – Ty Elohim = Boski
Bóg. Kiedyż się przebudzisz – kiedy ?! Wszak proroctwa mówią, że na początku
będzie dwóch Henoch i Eliasz = Mojżesz i Eliasz [wszystko się co do mnie
zgadza bo obydwoma byłem]. I tych dwóch Proroków ma poruszyć cały Świat
w posadach. Dlaczego walczę sam – od kilkunastu już lat !? Obudź się !!!”.

Gdy najpierw siebie rozpoznałem 11.11.2001 roku w rok po objawieniach
otchłani i nowego nieba – rozpoznałem kim jestem – zacząłem rozpoznawać
coraz to kolejne Istoty rodem z nieba, a jest nas już w samej Polsce około dwóch
milionów – Jeden na razie Oświecony i opieczętowany Duchem Świętym.
Samotny lew. Wymienię kogo rozpoznałem. Awatara Noego – Jozuego - Jezusa,
Awatara Sefory - Miriam [zwanej Matką Boską], w.w. Eliasza Awatara
Archanielskiego, Awatara Jakuba brata Jezusa, Awatara Marii Magdaleny,
Awatara Jana Chrzciciela i jego rodziców, Awatarów Jetry – Joachima i Anny,
Awatara Miriam siostry Mojżesza, Awatara Aarona – Józefa z Arymatei,
Awatara Hura, Awatara Machabeusza, Awatarów żony Kleofasa i Kleofasa,
Awatara Piotra i Awatara Pawła, Awatara Proroka Daniela, i pchającego się na
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Świat Nataniela. Awatarów Szymona cyrenejczyka i Szczepana męczennika, W
końcu Awatara króla Dawida – Jana Apostoła i Awatara Judasza, bo żałował i
został Zbawiony. Widzę również, że liczne biblijne inne Osoby chodzą lub
chodzili po Ziemi; Abraham z Sarą, Izaak, Jakub i Ezaw – i wielu wielu wielu
innych Boskich i Świętych Osób, których jeszcze nie rozpoznaję, a jest nas
około dwa miliony w samej Polsce. Liczni chodzą po tej małopolsko –
podkarpackiej ziemi nazwanej przez Żydów KANAAN – Ziemia Obiecana ! a
na reszcie obszaru Polski POLIN – tu mogę mieszkać !!!

Przybyliśmy ! Jesteśmy ! Obudźcie się !

Przebudzenia nie było, wczoraj był za to kolejny DZIEŃ HORRORU, który
omal nie zakończył się moim samobójstwem – samobójstwem, który byłby
protestem przeciwko niewolniczemu traktowaniu Pracowników oraz przeciwko
uciskaniu nas przez Urzędy ! Ponadto z mojej osobistej strony miał to być
protest przeciwko traktowaniu mnie od 17 lat jako chorego bez wysłuchania
mnie co mam do powiedzenia – chociaż w tym czasie ciężko pracuję w dwu
robotach – bardzo ciężko – a żaden człowiek chory na schizofrenię nie byłby w
stanie tak pracować ! I stworzyłem mnóstwo literatury – w tym 4 książki, które
są już redagowane przez wydawnictwo, a tę 5-tą książkę piszę.
Opiszę wszystko co dotyczy dnia wczorajszego. Rano pojechałem nie w teren
tylko do pracy do biura. Jestem już mocno osłabiony ponieważ wykonujemy od
ok. połowy października 2017 roku potężny temat budowy ujęcia wody dla
miasta Mielec i aktywnie w tym uczestniczę. Jednocześnie w mojej robocie
dodatkowej musiałem wiele dokumentacji poprawić na żądanie geologa
powiatowego w Dębicy i próbuję jeszcze dodatkowo coś dorobić aby mieć za co
żyć [żyć ponieważ firma, w której pracuję nie płaci mi pensji już 12 miesięcy z
powodu biedy w jaką nas przepisy i przetargi i konkurencja wpędziły – bo takie
jest polskie koszmarne prawo i mordercza konkurencja]. Jeżdżę więc do lasu
pod Mielcem prawie codziennie [na razie oprócz niedziel] – tam gdzie wiercimy
studnie dla ujęcia. Studni ma być 16 - a w zasadzie 14. Wczoraj 21 grudnia po
ponad 3 tygodniach ciężkiej walki z bardzo trudnymi warunkami geologicznymi
[opisano szczegółowo w liście do Inwestora z prośbą o przedłużenie terminu]
udało się dojść do podłoża przy wierceniu 7-mej studni. Jak dobrze pójdzie do
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niedzieli studnia będzie gotowa, czyli zafiltrowana, a urządzenie wiertnicze
ściągnięte z otworu. Ludzie pracują non stop ponad 2 miesiące od świtu w późną
noc, a nawet po nocach. Bo terminy są nieludzko krótkie i po prostu jest
niemożliwe żeby wykonać taką pracę w tak krótkim wyznaczonym czasie – gdy
przyjdzie mróz i śnieżyce to tym bardziej stanie się to niemożliwe. Przedłużono
nam termin do końca stycznia na wykonanie i przepompowanie pozostałych
studni. A więc w 1/3 czasu mamy wykonać to co wykonywaliśmy przez 2/3
czasu nadludzkim wysiłkiem – przez co wszyscy jesteśmy już skrajnie
wyczerpani, nie tylko fizycznie ale i psychicznie. Gdy Brat Szefa rzucił
‘genialne’ hasło, że będziemy pracować jeszcze w niedziele [bo w soboty już od
dawna pracujemy] zaprotestowałem, że ‘Ludzie tego nie wytrzymają’. Wiem bo
jestem z nimi często. Pracują do upadu w nocy też co w pewnej chwili omal nie
skończyło się śmiertelnym wypadkiem – tylko Opatrzność i moment szczęścia
uratowały kogoś przed śmiercią ?! Bo pracowano w nocy w skrajnym
przemęczeniu – a w nocy takich prac niebezpiecznych, jeszcze ze skrajnie
wyczerpaną załogą, nie powinno się wykonywać. Mój protest spotkał się z ostrą
reakcją Brata Szef, że nikt mnie nie upoważnił do stawania się rzecznikiem
Załogi !? Więc sam siebie upoważniam teraz ! Upoważniam bo wiem, że
skończy się to tragedią. Firma projektująca prace i obecnie nas nadzorująca –
specjaliści – jak już i również Inwestor – powinni widzieć w jak skrajnych
warunkach pracujemy – i wiedzieć powinni też – bo ci doświadczeni specjaliści
wiedzą z czym się w tym terenie trzeba zmierzyć. Ale zamiast wydłużyć
terminy wszyscy wołają ‘szybciej szybciej szybciej !!!’ prawie jak ‘raus raus
raus !!!’. Ja się poddaję i mówię STOP – zresztą nie mam już pieniędzy i nie
mam sprawnego samochodu żeby tam jeździć – sponsorowanie firmy z mojej
kieszeni musiało się skończyć i zniszczenie samochodu jeżdżącego w
warunkach terenowych też musiało nastąpić [zniszczyłem zawieszenie i szyba
pęka]. Mogę więc już spokojnie olać robotę, którą wykonywałem bardzo
odpowiedzialnie i bardzo bardzo aktywnie. Jeśli odpowiednie Instytucje, Urzędy
i Organa nie zareagują szybko w tej sprawie to dojdzie do tragedii !!! PROSZĘ
WIĘC O INTERWENCJĘ !!!
Sprawa kolejna. Geolog powiatowy w Dębicy uciska nas bardzo od wielu lat –
gdy tylko coś poprawimy w projektach i dokumentacjach czego żąda to i tak
kolejne poprawki wynajduje – i tak to nieraz trwa i trwa. A w końcu i tak
odmawia często zatwierdzenia. Ma w tym swój biznes – bo jesteśmy jego
konkurentami, a nie petentami. I wczoraj mnie tak odmówił wiedząc, że są
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święta i że ciężko będzie dokumentację rozliczającą złoże poprawić - więc ze
względu na kończący się okres rozliczeniowy wypadający 31 grudnia nie zdążę
i całą już poprawianą dokumentację będę zmuszony robić w przyszłym roku od
nowa. Przebiegły i szelmowski plan z jego strony. Skrajnie umęczony na
prawdę obmyślałem więc plan samobójstwa w ramach mojego protestu. Głupi
plan ale już jakiś plan. Szybko odpisałem Inwestorowi i to było wszystko co
dałem radę.
Oto list:
Od: "jacek" <mjacek2013@interia.pl>
Do: pkb.k…….@gmail.com;
Wysłane: 15:31 Czwartek 2017-12-21
Temat: Re: złoża Dębica - Żyraków 17 i Dębica Żyraków 13
O co chodzi temu całemu geologowi powiatowemu nie wiem ? Wszystko
poprawiłem jak trzeba było - jak on sam żądał. Jedynie z Waszej strony
konieczne było podpisanie pism przewodnich i opłacenie wniosków [opłata
skarbowa] - o czym Kamil wiedział. I tyle. I wszystko według mnie było OK bo
wszystko co żądał geolog powiatowy wykonałem. Więc k.... o co mu znów
chodzi ? To jest jakieś nieludzkie traktowanie nas i przedsiębiorców, mam tego
dość,
Pozdrawiam i życzę Szczęśliwych Świąt. Jacek - MJS
Po tym wszystkim umęczony myślałem gdzie i jak to zrobić. Dopiero moja
Ukochana Żona, która widziała co się ze mną działo – jak byłem podłamany długo do mnie mówiła i odpuściłem. Zmieniłem chory plan i stąd mój niniejszy
list – bo zostawić tego nie zostawię.
Teraz piszę ten list i proszę o Interwencję w obydwu sprawach !
Z poważaniem. Mieczysław Jacek Skiba geolog, górnik
Porozmawiałem też w tym dniu z Andrzejem T. Jego biuro robi raporty i
operaty. Narzekał, że ma już dość. Młodzi urzędnicy nie mający pojęcia o
terenie mający za sobą nadmiernie rozbudowane prawo sami dodatkowo
wymyślają coraz to nowsze problemy – i cisną bez litości – więc jakakolwiek
praca traci sens. Urzędnik powinien pół roku pracować w terenie i pół w biurze.
Wtedy pojmie z jakimi problemami walczą ludzie w terenie – i zapewniam, że
nauczy się dobrej roboty.
7

Wnoszę więc ponownie o podjęcie debaty społecznej nad uproszczeniem
praw i procedur ! Bo dłużej tego co jest nie da się wytrzymać !
Jestem w domu, najkrótszy dziś dzień. Działam i pomagam Żonie. Mail poszedł
gdzie trzeba. Dzwoni Nikodem z awanturą o durną świstawkę. A przecież
położyłem ją przed nim mówiąc; ‘nie zapomnij !?’ – zapomniał jak zwykle. A
teraz awantura ?! Więc i ja się awanturuję udowadniając, że podstawa działania
to dbanie o Pracowników i nie wykańczanie ich nadludzkim niewolniczym
wysiłkiem. Jeszcze nie rozumie. Ale zrozumie bo rozpętam w tym względzie
potężną dyskusję. Ponieważ skoro ostatnią studnię robiliśmy 3,5 tygodnia to
jakim cudem wykonamy 7 studni + pompowania w 4,5 tygodnia !? Cudów nie
ma – jest robota. Pod wieczór dzwoni skruszony i przeprasza, norma, już się
przyzwyczaiłem.
Rodzina w komplecie. Irena i ja, Alek i Klaudia z Natanielem w brzuchu,
Monika i Lucjan. Święta idą.
Zasypiam i mam sen. Po raz drugi śni mi się tajemniczy Buddyjski Mnich.
Kiedyś egzorcyzmował jakąś inną osobę. Teraz egzorcyzmuje mnie. Znaną mi
już metodą bierze demona ze mnie na siebie. Dziękuję ! Wiedziałem, że coś się
do mnie przyssało. Duch wykorzystał krótkie otwieranie się mojego kundalinii –
najwyższej czakry – bo niebo wspomagało mnie dawkami światłości, pokarmu z
nieba. Bo inaczej nie wytrzymałbym tego zabójczego tempa jakie sobie
narzuciłem. Gdy będziecie już jak JA JESTEM będziecie nie tylko znać siebie
ale również poznacie czym jest prawdziwa WOLNOŚĆ ! Amen.
Co się dotyczy roboty i cudów ? Ujrzałem w swej wewnętrznej wizji
jasnowidzenia, że Mojżesz nie miał żadnej czarodziejskiej laski, którą rzekomo
uderzył w skałę i woda wypłynęła aby Lud mógł pić. Prawda jest taka, że miał
dzielnych Ludzi i pracowitych, znających się na robocie – jak i teraz w firmie
mamy – więc kopali, kopali do skutku i wodę znaleźli – znaleźli na pustyni i
Lud został napojony. Gdy oni jedni kopali, inni czekali z nadzieją, a jeszcze inni
już knuli, że Mojżesza ukamienują jeśli się im nie uda. Pod Mielcem już też
mamy wydajność ok. 500 metrów sześciennych na godzinę z 7 studni –
imponującą wydajność. Do wymaganych przez Inwestora 600 metrów
sześciennych na godzinę brakuje dwóch studni. Aczkolwiek byłoby rozsądne
wykonać spokojnie wszystkie studnie aby nie tworzyć nadmiernej depresji
[obniżenia] zwierciadła wód podziemnych, należy tak zrobić dla dobra Lasu
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czyli Drzew. Proste ? Proste. Czy i teraz zamierzacie nas ukamienować lub
zaharować Pracowników na śmierć ?! Proszę ! Odpuśćcie i po prostu się
dogadajmy jak mądrzy ludzie !
Wysłałem życzenia mailem do licznych. Jak na razie tylko Zbigniew Kękuś –
człowiek potężnej walki o sprawiedliwość w sądach - odpisał.
Sobota przed Wigilią 2017 roku. Wszystkie sprawy powyjaśniałem – z Prusem
też. Jeszcze zostało mi zaimplantowanie idei przedłużenia nam terminów prac w
Mielcu – co wyżej opisałem. Ale to zaczeka po Świętach. Można Świętować.
Wiercenie studni ujęcia wody podziemnej dla Mielca – jak prosto rozwiązać
problem terminów !
Z moich tekstów:
Opiszę wszystko co dotyczy dnia wczorajszego. Rano pojechałem nie w teren
tylko do pracy do biura. Jestem już mocno osłabiony ponieważ wykonujemy od
ok. połowy października 2017 roku potężny temat budowy ujęcia wody dla
miasta Mielec i aktywnie w tym uczestniczę. Jednocześnie w mojej robocie
dodatkowej musiałem wiele dokumentacji poprawić na żądanie geologa
powiatowego w Dębicy i próbuję jeszcze dodatkowo coś dorobić aby mieć za co
żyć [żyć ponieważ firma, w której pracuję nie płaci mi pensji już 12 miesięcy z
powodu biedy w jaką nas przepisy i przetargi i konkurencja wpędziły – bo takie
jest polskie koszmarne prawo i mordercza konkurencja]. Jeżdżę więc do lasu
pod Mielcem prawie codziennie [na razie oprócz niedziel] – tam gdzie wiercimy
studnie dla ujęcia. Studni ma być 16 - a w zasadzie 14. Wczoraj 21 grudnia po
ponad 3 tygodniach ciężkiej walki z bardzo trudnymi warunkami geologicznymi
[opisano szczegółowo w liście do Inwestora z prośbą o przedłużenie terminu]
udało się dojść do podłoża przy wierceniu 7-mej studni. Jak dobrze pójdzie do
niedzieli studnia będzie gotowa, czyli zafiltrowana, a urządzenie wiertnicze
ściągnięte z otworu. Ludzie pracują non stop ponad 2 miesiące od świtu w późną
noc, a nawet po nocach. Bo terminy są nieludzko krótkie i po prostu jest
niemożliwe żeby wykonać taką pracę w tak krótkim wyznaczonym czasie – gdy
przyjdzie mróz i śnieżyce to tym bardziej stanie się to niemożliwe. Przedłużono
nam termin do końca stycznia na wykonanie i przepompowanie pozostałych
studni. A więc w 1/3 czasu mamy wykonać to co wykonywaliśmy przez 2/3
czasu nadludzkim wysiłkiem – przez co wszyscy jesteśmy już skrajnie
wyczerpani, nie tylko fizycznie ale i psychicznie. Gdy Brat Szefa rzucił
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‘genialne’ hasło, że będziemy pracować jeszcze w niedziele [bo w soboty już od
dawna pracujemy] zaprotestowałem, że ‘Ludzie tego nie wytrzymają’. Wiem bo
jestem z nimi często. Pracują do upadu w nocy też co w pewnej chwili omal nie
skończyło się śmiertelnym wypadkiem – tylko Opatrzność i moment szczęścia
uratowały kogoś przed śmiercią ?! Bo pracowano w nocy w skrajnym
przemęczeniu – a w nocy takich prac niebezpiecznych, jeszcze ze skrajnie
wyczerpaną załogą, nie powinno się wykonywać. Mój protest spotkał się z ostrą
reakcją Brata Szef, że nikt mnie nie upoważnił do stawania się rzecznikiem
Załogi !? Więc sam siebie upoważniam teraz ! Upoważniam bo wiem, że
skończy się to tragedią. Firma projektująca prace i obecnie nas nadzorująca –
specjaliści – jak już i również Inwestor – powinni widzieć w jak skrajnych
warunkach pracujemy – i wiedzieć powinni też – bo ci doświadczeni specjaliści
wiedzą z czym się w tym terenie trzeba zmierzyć. Ale zamiast wydłużyć
terminy wszyscy wołają ‘szybciej szybciej szybciej !!!’ prawie jak ‘raus raus
raus !!!’. Ja się poddaję i mówię STOP – zresztą nie mam już pieniędzy i nie
mam sprawnego samochodu żeby tam jeździć – sponsorowanie firmy z mojej
kieszeni musiało się skończyć i zniszczenie samochodu jeżdżącego w
warunkach terenowych też musiało nastąpić [zniszczyłem zawieszenie i szyba
pęka]. Mogę więc już spokojnie olać robotę, którą wykonywałem bardzo
odpowiedzialnie i bardzo bardzo aktywnie. Jeśli odpowiednie Instytucje, Urzędy
i Organa nie zareagują szybko w tej sprawie to dojdzie do tragedii !!! PROSZĘ
WIĘC O INTERWENCJĘ !!!
………….
Jestem w domu, najkrótszy dziś dzień. Działam i pomagam Żonie. Mail poszedł
gdzie trzeba. Dzwoni Nikodem z awanturą o durną świstawkę. A przecież
położyłem ją przed nim mówiąc; ‘nie zapomnij !?’ – zapomniał jak zwykle. A
teraz awantura ?! Więc i ja się awanturuję udowadniając, że podstawa działania
to dbanie o Pracowników i nie wykańczanie ich nadludzkim niewolniczym
wysiłkiem. Jeszcze nie rozumie. Ale zrozumie bo rozpętam w tym względzie
potężną dyskusję. Ponieważ skoro ostatnią studnię robiliśmy 3,5 tygodnia to
jakim cudem wykonamy 7 studni + pompowania w 4,5 tygodnia !? Cudów nie
ma – jest robota. Pod wieczór dzwoni skruszony i przeprasza, norma, już się
przyzwyczaiłem.
……………
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Co się dotyczy roboty i cudów ? Ujrzałem w swej wewnętrznej wizji
jasnowidzenia, że Mojżesz nie miał żadnej czarodziejskiej laski, którą rzekomo
uderzył w skałę i woda wypłynęła aby Lud mógł pić. Prawda jest taka, że miał
dzielnych Ludzi i pracowitych, znających się na robocie – jak i teraz w firmie
mamy – więc kopali, kopali do skutku i wodę znaleźli – znaleźli na pustyni i
Lud został napojony. Gdy oni jedyni kopali, inni czekali z nadzieją, a jeszcze
inni już knuli, że Mojżesza ukamienują jeśli się im nie uda. Pod Mielcem już
też mamy wydajność ok. 500 metrów sześciennych na godzinę z 7 studni –
imponującą wydajność. Do wymaganych przez Inwestora 600 metrów
sześciennych na godzinę brakuje dwóch studni. Aczkolwiek byłoby rozsądne
wykonać spokojnie wszystkie studnie aby nie tworzyć nadmiernej depresji
[obniżenia] zwierciadła wód podziemnych, należy tak zrobić dla dobra Lasu
czyli Drzew. Proste ? Proste. Czy i teraz zamierzacie nas ukamienować lub
zaharować Pracowników na śmierć ?! Proszę ! Odpuśćcie i po prostu się
dogadajmy jak mądrzy ludzie !
Jeśli już przeczytaliście powyższe teksty oraz mój list do prokuratur, policji i
Rzecznika praw Obywatelskich to już wiecie, że wszyscy dajecie plamy – w
tym specjaliści, którzy powinni być świadomi z jak potężnie ciężkimi
warunkami geologicznymi się mierzymy. Więc zamiast wycisnąć z
Pracowników resztki sił wraz z ich życiem – tak z życiem – bo skończy się
tragicznie praca non stop, w tym po nocach, w tym i planowana w niedziele – bo
pieprzone terminy gonią – pomimo, że nasz Szef Gabriel zasuwa w terenie
równo z Załogą. Tak więc jako jedyna świadoma istota, że takie działanie
doprowadzić może prawie w 100 % do tragedii proponuję:
Wydłużyć termin prac uwzględniając następujące czynniki:
a/ konieczność przerw w pracy dla tzw. stójek – w przypadku gdy trzeba
zaczekać aby wkładki półzwartych glin i suchych torfów namokły nim da się
znów wciskać rury osłonowe.
b/ konieczność prowadzenia prac tylko za dnia bo jak już niebo ostrzegło błędy
w nocy tylko się mnożą, a to, że spadła rura osłonowa 4,4 metrowa o średnicy
16 cali z przyczepy przy pracach w nocy – na szczęście nikogo w pobliżu nie
było – jest tylko ostrzeżeniem.
c/ konieczność prowadzenia prac tylko od poniedziałku do piątku, bo praca jest
na tyle wyczerpująca, że i tak to jest dużo [nie włączając w to pompowań].
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d/ konieczność przerywania prac w przypadku silnych mrozów tzw. mrozowe,
ponieważ wtedy ani hydraulika nie wytrzymuje ani nie wytrzymuje nawet metal
– czego sam wielokrotnie byłem świadkiem, i specjaliści z nadzorującej nas
firmy zapewne też ?
e/ konieczność przerywania prac wiertniczych w celu spokojnej likwidacji
awarii – bo tak potwornie przeciążony sprzęt niestety awariom podlega, nie z
winy naszej firmy.
f/ konieczność przerw w wyniku wystąpienia innych tzw. sił wyższych.
g/ konieczność odpowiedniego wydłużania pompowania w oparciu o terenowe
wyniki badań – co będzie ustalane na bieżąco pomiędzy geologami wykonawcy,
a geologami firmy nadzorującej nasze prace.
Powyższe przyzwoicie byłoby uznać jako koszty dodatkowe.
Życzę owocnych negocjacji wszystkim stronom i spokojnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz szczęśliwego i mądrzejszego Nowego Roku 2018.
Z poważaniem
Jacek – Mieczysław Jacek Skiba, geolog, górnik, mistyk
Napisano w Wigilię Bożego Narodzenia 2017 roku.

Może ktoś powie co powyższy wstęp ma wspólnego z tematem książki.
Wszystko ma wspólne ponieważ wpędzono Ludzi w tak tragiczny i niewolniczy
system konkurencji i pracy coraz szybszej za coraz mniejsze pieniądze, że gdy
się tak przypatrzy człowiek z boku na to szaleństwo zaczyna myśleć i zaczyna
widzieć – a to co widzi zaczyna być nie tylko mało optymistyczne ale wręcz
przerażające:
Jesteście NIEWOLNIKAMI – z braku konstruktywnego myślenia staliście
się nimi – NIEWOLNIKAMI na własne życzenie ! Smutne.
Dalsza część książki będzie więc mówić o tej niewoli i proponować wyjście z
niej – póki jeszcze jest czas ! Powodzenia.
Pracując w terenie na ujęciu Azotów sprzedałem szybko swe idee Piotrowi z
Azotów. Nie wiedziałem, że jest on tak świadomym człowiekiem odnośnie tego
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co się dzieje w Świecie. Stany = USA = Wielki Babilon tworzą z dużą
szybkością NWO = New World Order = Nowy Porządek Świata. On widzi, że
się spieszą bardzo aby centrum władzy światowej było u nich, a reszta Świata to
były dystrykty jak w filmach „Igrzyska Śmierci”. Więc już programowo
depopulują Ludzkość aby było tylko tylu niewolników aby możliwe było
rządzenie nimi – i wszystko biorą pod but finansjery i korporacji. O tak –
upadniesz Wielki Babilonie – upadniesz – nawet Natura już kipi gniewem. A
nasi zachwyceni elitami USA ciołki też upadną.
A ja pracując w dzień i w nocy będę miał niedługo maszt i ster [nawiązanie do
‘Arki Noego’ Jacka Kaczmarskiego].
Ostatni dzień pracujący starego roku. Szef Gabriel wzywa mnie na rozmowę. Po
moich listach – moim rozrabianiu – proponuje mi zwolnienie lekarskie wziąć –
wezmę chociaż nigdy zwolnień nie brałem i zawsze byłem na posterunku pracy.
Ale ostatni maraton mnie zmęczył – musze odpocząć. Jak radził mi pan
Franciszek od pani Helenki; ‘walcz pan o swoje ale między braci się pan nie
pchaj bo ja kiedyś takich dwu zwaśnionych braci starałem się pogodzić i
oberwałem od obydwu’. Cóż – mądrość. Więc między waśnie braci się nie
pchałem, a o siebie i o firmę dzielnie walczyłem. Czy to pojmą ? Czy pojmą kim
ja jestem – kim oni są - kim my jesteśmy ? Bo o kuriozum dalej i załoga i
rodzina widzą we mnie schizofrenika, a nie mistyka, a nie proroka, a nie
archanioła wcielonego ? No tak skrzydełek nie mam, na nóżkach chodzę i
samochodzikiem jeżdżę. A z moich ust wychodzi tylko ostre jak miecz słowo, a
nie zabijająca wrogów klątwa. A we Włoszech, w tym na Sycylii, już moje
teksty czytają jak mówi Robert prawdziwy artysta malarz. Tak – nastały dziwne
czasy. Nawet Mafia dziś bierze mniej za prawdziwą ochronę od ludzi niż
pazerne państwa, które już żadnej ochrony nie dają, za którymi stoją jeszcze
bardziej pazerni bankierzy = banksterzy i wszelkie siły ciemności.
Obudźcie się Kochani ! Będę Was wszystkich potrzebował abyśmy wygrali tę
ostateczną walkę o nasze ocalenie z tymi pazernymi bez litości gadami i
ziemskimi i pozaziemskimi.
Mam już burty i poszycie w naszej Arce – już montuję maszt i ster.
Wasz inkarnowany Ojciec Niebieski.
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Wolność

O Wolności w jakiej trwał Rodzaj Ludzki gdy był Raj na Ziemi pisałem w
poprzednich swoich książkach. Tak było setki tysięcy, a nawet miliony lat na tej
Ziemi. Doktor Neruda w piątym wywiadzie też o tym mówi. Starohinduskie
Wedy też mówią, że był na Ziemi Złoty Wiek Szczęśliwości – tak jak dziś jest
Wiek Nieszczęśliwości i Nieprawości – czyli wiek Kali. Wedy nawet określają
szczegółowo jak długo który wiek trwa.
Wspomnę tylko krótko, że w Złotym wieku gdy był Raj na Ziemi Człowiek
promieniował z siebie Miłość i Dobroć – bo był – bo i zawsze czuł się w Pełni
Istotą Boską. Nie chorował, żył dziesiątki tysięcy lat, nie zabijał i nie krzywdził
nikogo, nie walczył z nikim o nic lecz cieszył się błogostanem swego i innych
Istnienia. Oto Prawdziwa WOLNOŚĆ !

Zniewolenie

Przybył intruz z Kosmosu i nas zniewolił – zły i okrutny Okupant, którego
‘bogiem’ jest zły duch = Szatan, a zasadą istnienia jest żerowania na cudzym
cierpieniu i na cudzej śmierci. Okupant okazał się na tyle sprytnym
manipulantem, że wprowadził Istotę Rajską mającą 12 zwojów DNA i
wcześniej opisany stan Wolności i Doskonałości w stan bycia niewolnikiem zła
i cierpienia z 2-ma zwojami DNA. I od około 310 tysięcy lat trwa ta niewola. Z
pozaziemskich opiekunów Ziemskiego Raju pozostali nieliczni – reszta uciekła
w popłochu. Okupant utwierdził swe panowanie na planecie. Gwałt i przemoc
oraz wszechobecne cierpienie i szybka śmierć stały się udziałem całej Ludzkości
i świata Natury. Oto my jeszcze zniewoleni !!!
Nigdy o tym nie czytałeś / nie czytałaś – i teraz się dziwisz temu co mówię do
Ciebie !? Dziwisz się bo się nie interesujesz tym skąd cierpienie się wzięło na tej
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planecie lub ślepo wierzysz w to, że wola boża to sprawiła. Więc dziś Ciebie
budzę i koryguję Twoją wiarę ! Bóg MIŁOŚĆ bezinteresowna nigdy i nikogo na
cierpienie nie skazywał i nie skazuje – bo nawet Ojcowie Dobrzy tego Świata
tak nie czynią gdy kochają swoje dzieci, a jest takich większość – więc dlaczego
Dobry Bóg miałby to czynić ?! Więc się obudź i zrozum, że cierpienie od złego
pochodzi – a nie od Boga – od złego i podłego Gada i Węża Starodawnego – i
od złego Ducha. To ci co nie żywią się Nektarem Boskiej Miłości i Boskiej
Światłości = Nektarem Nieśmiertelności. Bo to są ci, którzy żywią się
narkotykiem= luszem z naszych cierpień pochodzącym. Czy już rozumiesz ?!
Oto zniewolono Ciebie i Świat – i nadal się coraz bardziej zniewala – czy
pozostaniesz bierny / bierna !!!?

Postępujące zniewolenie w poprzednich cywilizacjach

Schemat zniewolenie jest zawsze ten sam. Dąży się do hierarchicznego ustroju,
do ustroju kastowego. Są w takim ustroju Panowie – Nadzorcy Niewolników –
Niewolnicy. Klasy średniej wtedy nie ma, w takim ustroju. Obecnie widać, że
system właśnie zdąża ku takiemu niewolniczemu ustrojowi – w naszej
Ojczyźnie też. W poprzednich cywilizacjach dla swej wygody ci co wyprzedzili
innych w rozwoju technologicznym polowali na Niewolników bo uznali się za
tak wielkich panów i byli na tyle gnuśni, że nic się im nie chciało robić samemu.
Jeszcze tylko wojowali dla zdobycia Niewolników i technologicznie ich
zniewalali. Ciemne moce z Kosmosu – Gady z Kosmosu i ich wasale –
Okupanci tej Planety - chętnie dzielą się takimi technologiami z tymi, którzy
wybrali drogę służenia swemu samolubstwu – wybrali drogę zła. Dziś otwierają
się wrota czasu i przestrzeni i coraz liczniejsi widzą w swych wewnętrznych
widzeniach, że zniewolenie w poprzednich cywilizacjach było potworne.
Dlatego przyszła ich zagłada – i Gady i zły Duch najedli = nażarli się do syta.
Pisałem już w swoich poprzednich książkach, że tak zniewolono
technologicznie wtedy Ludzi, że Niewolnicy nie potrafili się już sprzeciwić
swym panom, a dusze niewolników nie miały szans na Zbawienie = czyli z
Pełnią zwaną Bogiem / Boginią zjednoczenie. Tak więc zarówno ciała jak i
dusze Niewolników trwały w wiecznej niewoli. Umęczony nadludzką pracą
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niewolnik umierał – i nie mogąc odejść do nieba lecz tylko do astralu = czyśćca
znów i znów się rodził na Ziemi jako Niewolnik – zawsze jako Niewolnik.
I pracował ciężko – nadludzko – i znów umierał umęczony pracą. I cykl
zaczynał się od nowa – cykl cierpienia i zniewolenia. Obudźcie się ! Bo i dziś
chcą Wam uczynić podobnie !?

Postępujące zniewolenie w obecnych cywilizacjach

Najpierw Niewolników zmuszano do posłuszeństwa i bito, nie pomagało, bo
niewolnicy wciąż walczyli dzielnie o swe wyzwolenie. Dla przykładu; 1/
Kryszna w Indiach. 2/ Mojżesz w Egipcie. 3/ Machabeusz oraz Spartakus w
imperium rzymskim. 4/ Opozycja względem Cesarza Justyniana I tzw. księcia
ciemności, który Biblię fałszował w imperium bizantyjskim. 5/ Słowianie gdy
ich zniewalał katolicki Rzym tą sfałszowaną wiarą, Rzym dążący jak żarłoczny
potwór do rozszerzania swoich stref wpływów. 6/ Polacy, w tym i polscy Żydzi,
w licznych powstaniach gdy imperia rozrywały bez litości Ojczyznę na strzępy,
a wszechwładny Okupant tylko w Polakach miał jeszcze opozycjonistów. 7/
Polacy, którzy stawiali czoła bezbożnemu i bezlitosnemu komunizmowi cierpiąc
z powodu niezliczonych form ucisku i prześladowania i z powodu podjętej
walki o wolność. To na tyle na razie – aby Wam / Nam Polacy i Polki
uświadomić, że jeśli nie stajecie się Winkerlidem Narodów – czyli Obrońcą
Narodów – to szybko stajecie się cierpiącym Mesjaszem. Wybór należy do Was
– Winkerlid czy Mesjasz !? Dziś się Was znów zniewala tak jak się zniewala
cały Świat – czy wy Polacy pozostaniecie bierni – czy pozostanie bierny
Świat ?!
Kiedyś – lata temu - gdy czytałem książkę ‘No logo’ Naomi Klein kanadyjskiej
dziennikarki i alterglobalistki zastanawiałem się w jak szatańskim Świecie
musimy żyć – gdzie koncerny i banki bez litości pożerają wszystko, nawet
ludzkie życie, nawet życie natury. Potem odkrywałem wciąż na nowo i na nowo
jak się to diabelstwo szerzy niczym hydra. Opisałem to w wielu miejscach w
swych dziennikach i tekstach.
A oto kolejny przykład jak pieniądz bez litości rządzi dziś Ludźmi:
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Miasta widma w Chinach
http://davidicke.pl/forum/chinskie-miasta-widma-t10601.html
Jeśli ktoś myśli, że największe spekulacje na rynku mieszkaniowym
mają miejsce w Polsce oraz w Hiszpanii powinien to przeczytać ...
Nowe miasta dla milionów mieszkańców oraz nowiutkie i puste wielkie
dzielnice w starych miastach które nie zostaną zaludnione dopóki pieniądz
jest uważany za wartość nadrzędną nad ludźmi.
Tradycyjnym w Chinach sposobem na lokatę kapitału jest rynek nieruchomości.
Rząd pozwala więc na budowę tuzinów nowych miast o średniej pojemności
miliona mieszkańców by utrzymać sztuczne tempo wzrostu gospodarczego
obliczane na około 10% GDP rocznie, do tej pory wybudowano tuziny takich
mniejszych i większych miast w których jak dotąd wybudowano 64 miliony
mieszkań, infrastruktury, budynków użyteczności publicznej. Mieszkania te
jednak znajdują się cenowo poza zasięgiem przeciętnej chińskiej rodziny nawet
z klasy średniej. Jak się obecnie ocenia ceny mieszkań są obecnie wyższe o 70%
ponad ich realną stale spadającą wartość. Obecnie każdego roku rozpoczyna się
w Chinach budowę 10 nowych miast a rząd by utrzymać nierealny wzrost 10%
GDP rocznie planuje w ciągu najbliższych 20 lat budować 20 nowych miast
każdego roku - nie licząc obecnych, ma być 400 nowych miast widm, w których
mieszka obecnie co najwyżej kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy osób. Zachodni
ekonomiści oraz chińskie rządowe think-tanki oceniają, że ta największa w
historii świata bańka spekulacyjna nieruchomości wkrótce pęknie co przyniesie
olbrzymie konsekwencje dla całej światowej gospodarki oraz olbrzymie
bezrobocie w Chinach połączone z olbrzymimi antyrządowymi rozruchami
społecznymi.
Te miasta nie są przygotowane na wypadek konfliktu nuklearnego z Zachodem
do przeniesienia populacji, nie ma w nich przemysłu, nie ma planów
przeniesienia do nich milionów żyjących w ubóstwie rodzin jakich pełno w
całych Chinach, są one jedynie wyrazem olbrzymiej chciwości spekulantów
powiązanych z rządem oraz sztucznego pompowania wzrostu gospodarczego.
Całe dzielnice w nich są kupowane przez spekulantów i deweloperów rynków
nieruchomości oraz partyjnych bonzów i traktowane jako inwestycje, nie masz
pieniędzy nie licz nawet na ich przydział. Pomniejsi biznesmeni wykupują w
takich miejscach po kilkadziesiąt mieszkań na raz traktując je jak materac do
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upychania oszczędności. Ceny mieszkań szybowały w górę przez lata więc
wybudowano ich zbyt wiele przy stałym podwyższaniu ich cen, efekt jest taki,
że od lat stoją puste, a efekt drastycznego spadku cen mieszkań odczuje według
analityków cały świat w postaci nowego mega kryzysu lub np. wojny bo gdzieś
trzeba będzie skierować złość i frustrację ludzi na Zachodzie oraz w Chinach.
Tak twierdzą niektórzy analitycy, czy tak się stanie zobaczymy ...
Więcej zdjęć i wyjaśnień pod tymi linkami:
1/ http://america-wake-up.com/2012/04/01/chinas-ghost-cities/ ,
2/ http://www.dailymail.co.uk/news/article-2005231/Chinas-ghost-towns-Newsatellite-pictures-massive-skyscraper-cities-STILL-completely-empty.html
,
3/ http://southeastasianews.org/chinese_ghost_cities.html ,
4/
http://consumerist.com/2011/07/chinas-hypergrowth-fueled-by-buildinggiant-cities-no-one-lives-in.html .
Dziś w demon - kracji macie już idealne wiezienie bez krat. Nie trzeba Was już
bić i do więzień zamykać – bo zniewolono Was pieniądzem i prawem – i coraz
bardziej się Was zniewala technologią. Przymus finansowy i ekonomiczny stał
się bogiem. Musicie = musimy ciężko pracować aby przetrwać. Pracujemy coraz
więcej i więcej za coraz mniej i mniej. Pracujemy wśród rosnącej sterty
zbędnych przepisów, które sprawiają, że wzajemny ucisk rośnie. Pracujemy pod
presją coraz potworniejszej konkurencji, w coraz większych stresach. Pracujemy
bo zamiast towarów wysokiej jakości coraz więcej bubli wadliwych i
bezużytecznych się nam sprzedaje. Pracujemy, pracujemy już jako niewolnicy.
Zło jak hydra znów podniosło swój ohydny łeb. Kto zetnie tek ohydny łeb raz na
zawsze ?! Kto ?! Ja rzucam dziś kamyk nadziei na prawdziwą Wolność. Rzucam
z wielką nadzieją, że kamyk wywoła lawinę, a lawina zmiecie jak tsunami całe
zło tego Świata i tu w Ojczyźnie i wszędzie. Słuchajcie !
Nie czyniłbym tego gdyby nie nadzieja. Słuchajcie !
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Goj nie ma myśleć – Goj ma służyć lub zginąć

W Internecie, w niezależnych telewizjach, i w niezależnej prasie, i w
niezależnych wydaniach książek – jak ta – znajdziecie wiele dowodów na to, że
Goj ma służyć lub ma zginąć.
Od razu chcę wyjaśnić, że tym procederem sterują nie zwykli dobrzy czy
pobożni Żydzi ale elity żydowskie – finansjera i właściciele korporacji. A ja
jestem Gojem, który myśli i widzi i czuje. I nie jest to przyjemne.
Tu pozwolę sobie ponownie na powołanie dwu filmików i jednego cytatu aby
uświadomić Ludziom co ci przekonani o swoim wybraństwie o nich myślą i jak
ich traktują. Posłuchajcie i obudźcie się !!!?
1/ https://www.youtube.com/watch?v=INqIENHR9VU

posłuchajcie kogo oni tak naprawdę czczą

Szokujący wywiad z Rabinem Abe Finkelsteinem NAPISY PL

2/ Premier Izraela – wykupujemy Polskę

https://www.youtube.com/watch?v=mGw8mKIZaKg
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3/ Laureat pokojowej nagrody Nobla, były premier Izraela Menachem
Begin:
"Nasza rasa (mówiąc o Żydach) jest Rasą Mistrzów. Jesteśmy
świętymi bogami na tej planecie. Różnimy się od niższych ras
ponieważ wywodzą się one od insektów. Faktycznie porównując je do
naszej rasy, inne rasy to bestie i zwierzęta, owce w najlepszym
przypadku. Inne rasy są uważane jako ludzkie odchody. Naszym
przeznaczeniem jest rządzenie ponad niższymi rasami. Nasze
ziemskie królestwo będzie rządzone poprzez naszych liderów za
pomocą rózgi żelaznej. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam jako
nasi niewolnicy." - Menachem Begin
Szokujące ?! – i dobrze. Resztę odszukajcie sobie sami.
Może jako podsumowanie powyższych filmików dodam jednak jeszcze jeden
wykład – ponieważ wiemy, że Chrześcijaństwo bierze z Judaizmu, tzw.
Judeochrześcijaństwo. Sam Harris o Chrześcijańskiej moralności:
https://www.facebook.com/nieznanarzeczywistosc/videos/1525869347501705/

Zniewolenie prawem i pieniądzem

Zniewolenie ludzkości dokonywało się w ostatnich tysiącleciach głównie za
przyczyną prawa i pieniędzy. Przekazy z Kosmosu np. te które otrzymała od
cywilizacji Plejadian Barbara Marciniak Amerykanka polskiego pochodzenia
mówią wprost, że poprzednie cywilizacje ulegały samozagładzie za przyczyną
chorych praw i morderczych technologii oraz złego generowania mocy. W tej
cywilizacji ciemne siły rządzące tą planetą dodały kolejny szatański element –
pieniądze. Jak pisze Janusz Szewczak w swej wyjątkowej książce „Banksterzy –
kulisy globalnej zmowy” proceder zniewalania Ludzkości pieniądzem jest coraz
potworniejszy – chociaż liczni Prorocy w tym Jezus – chociaż liczni mądrzy i
święci Ludzie – krytykowali i krytykują lichwę i łupienie za pomocą lichwy
20

swych Bliźnich. A Bliźnim jak wiedzą Chrześcijanie jest każdy człowiek, każda
istota. Szkoda, że nie wszyscy Żydzi to wiedzą – szkoda ! Szkoda, że nie wiedzą
tego elity światowe – zwłaszcza te zarządzające podażą pieniądza – obecnie
bardziej wirtualnego niż rzeczywistego – i kreujący wciąż rosnące zadłużenie
Ludzkości – kreujący rosnący dług, kredyt, odsetki, debet. Dziś już prawie
żadne gospodarstwo domowe nie ma oszczędności bo wpędzono nas w spiralę
zadłużenia i kupowania coraz to większej ilości bubli – bo te towary
jednorazowego użytku nie można już nazwać towarami lecz bublami. Dziś już
żadne państwo nie jest wolne od potwornego długu publicznego. A te państwa,
które były wolne od takiego długu np. dzięki swoim zasobom jak Libia
zniszczono implementując w nich najpierw rewolucję – a później wprowadzając
rzekomą ‘demokrację’ – a w rzeczywistości ‘demon - krację’.
Na początku książki Autor już wyciąga konstruktywne wnioski i przestrzega:
„… Jedni więc cały swój trud życiowej drogi, całą swoją przyszłość powierzyli
Bogu, inni zaś tylko bożkom; bożkom pieniądza, kredytu i zysku, i jego kapłanom
– bankierom, kapłanom nowej współczesnej „religii” setek milionów ludzi na
całym świecie. Czy taka nadzieja i taka przyszłość może być trwała ? Wielu
zastanawia się, czy jednak w dzisiejszym świecie można myśleć o przyszłości bez
udziału wielkich banków ? Bo przecież one de facto patronują dziś całkowicie
odmiennej dewizie: „Nic dla przyszłości, wszystko dla teraźniejszości”. Wygląda
na to, że nie tylko nasza polska przyszłość jest w rękach wielkich banków oraz
coraz bardziej lepkiego i brudnego rynku finansowego. Aby więc zrozumieć, o
co chodzi we współczesnym świecie i pokładać nadzieję w przyszłości, trzeba
mieć mocną wiarę i ufność w to, co przyniesie jutro, w to co dziś jeszcze trudno
pojąć, a tym bardziej zaakceptować. W lepszą przyszłość trzeba wierzyć mocno
i głęboko. Czy dobrą przyszłość ludzkości są jednak w stanie zapewnić
funkcjonujące w dzisiejszym świecie struktury finansowe, w tym zwłaszcza
wielkie banki ? Wygląda na to, że nie. Czy nie nadszedł zatem najwyższy czas,
by im się przeciwstawić? Właśnie w imię dobrej przyszłości, w imię „być”, a
nie – „mieć”. Czy mamy pokładać wiarę w pieniądzu, kredycie, opcjach i
spekulacjach? Jeśli by tak było, to po cóż nam wiara w Boga? Na dolarowych
monetach i banknotach w Stanach Zjednoczonych dobitnie zaznaczono: „In God
we trust" (Bogu ufamy). Tyle tylko, że ciężko jest służyć naraz dwóm panom –
Bogu i mamonie. Czyż to nie za sprawą wielkich banków, coraz bardziej
bezwzględnych i coraz bardziej pazernych, otwarły się przed nami na Oścież
coraz bardziej niepewne i coraz bardziej mroczne wrota czasu, wrota tej
wątpliwej, podobno lepszej przyszłości? Pieniądz i dług jak żadne inne rzeczy na
świecie stwarzają jakże wiele doskonałych okazji do tak wielu nieprawości,
nadużyć. Dają możliwość wpływania na zwykłe ludzkie losy, stymulują ich
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nadzieje, zmieniają ich perspektywy. Bankierzy najlepiej i najszybciej to
zrozumieli i postanowili bezwzględnie, cynicznie wykorzystać te zależności,
wyłącznie dla własnych korzyści. Wielkie banki w obecnej dobie najskuteczniej
przekształcają homo Sapiens w homo Creditus. Tak naznaczyły los milionów
ludzi na całym świecie. To przecież nie kto inny, jak współcześni bankierzy
mówią nam prosto w twarz, że wykonują dziś robotę Boga na ziemi. To
przedstawiciele wielkich banków twierdzą, że ich zadaniem jest dać całym
narodom i pokoleniom na świecie nie to, czego oni chcą i naprawdę potrzebują,
ale to, co właśnie zadecydują bankierzy, że narody i pokolenia chcą i muszą
mieć. Oni zaprojektowali już naszą upragnioną przyszłość. Niestety, pieniądz i
kredyt mogą być czasem dobrym sługą, ale jednak z reguły są złym panem. Jak
pisał nasz wielki poeta Jan Kochanowski „Kto ma pieniądze, ten ma wszystko w
ręku, jego władza, jego są prawa i urzędy”. Nieprzypadkowo papież Pius XII w
encyklice Quadragesimo anno (Czterdziestego roku) stwierdza, że „Kapitalizm
sam z siebie nie zasługuje na potępienie i nie jest on z natury zły, prawiedliwość
zaś gwałci wtedy, gdy kapitał całe życie gospodarcze uzależnia wyłącznie od
siebie i na swoją korzyść obraca”. Wygodne życie, bogactwo i sława, a przede
wszystkim moc sprawcza pieniądza i banków, kredytu i bankierów, Od zarania
dziejów budziły wielkie spory, zawiść, podejrzenia, a nawet nienawiść. Niosły za
sobą wielkie zbrodnie i zmiany nie zawsze na lepsze. Zmiany, które dotyczyły nie
tylko tych okrutnie wykorzystywanych i grabionych, ale też dotyczące
koronowanych głów, możnych rodów, ludzi władzy i Kościoła, wielkich wodzów
i znanych myślicieli. Dziś mamy na świecie praktycznie już pełną symbiozę –
władza polityczna świetnie się czuje w roli bankierów, a bankierzy w roli
naprawdę tych realnie rządzących, rządzących zarówno dniem dzisiejszym, jak i
naszą, coraz bardziej niepewną przyszłością. … Banki … obracają ową
destrukcyjną siłę pieniądza i kredytu przeciwko państwom, narodom, nie
mówiąc o zwykłych ludziach, którymi się już w ogóle nie przejmują. …Banki …
spętały poszczególne kraje i narody siecią zadłużenia i łańcuchami kredytów
oraz długów, że dziś praktycznie wszyscy na świecie są zadłużeni i bardzo często
są to długi absolutnie nie do spłacenia. Ale co najciekawsze i najbardziej
zaskakujące, nie za bardzo wiadomo u kogo są te długi, kto jest tym ostatecznym
wierzycielem ! … Zadłużenie krajów świata w 2014 roku osiągnęło poziom 200
bln dolarów, czyli blisko 260 % światowego PKB ! Z tego 40 bln dolarów to
zadłużenie gospodarstw domowych, 60 bln dolarów sektora rządowego, 55 bln
dolarów sektora niefinansowego, 45 bln dolarów to długi sektora finansowego,
w tym banków [wg Banku Światowego]”.
Aby chronić pieniądz i sposób jego powstawania tworzy się prawa – nie tylko
bankowe prawa ale również prawa zaciekłej konkurencji i prawa tworzące
ogromną górę dokumentów. Bo ludzie gdy nie konkurują zaciekle wtedy myślą.
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Gdy nie zajmują się robotą głupiego tworząc wciąż coraz więcej i więcej
dokumentów, procedur, postępowań administracyjnych i decyzji do jednej tylko
sprawy też mają czas myśleć. A gdy myślą zaczynają się zastanawiać czy ktoś
lub coś nie robi z nich niewolników. Więc ci co myślą już dziś widzą, że system
prawa nas zniewala. Nie ważne czy w Polsce jest wydawanych 30 tysięcy czy
26 tysięcy stron aktów prawnych rocznie – nie ważne – bo to jest i tak
kuriozalnie potworna ilość. Nikt ! ani wydający te przepisy, ani urzędnicy, ani
nawet prawnicy nie są w stanie połapać się w tej górze przepisów rosnących
niczym wieża Babel. Ja już od dawna wołam STOP – STOP nie tędy droga !
Ale czy ktokolwiek słucha ? W swoich poprzednich książkach poddawałem idee
upraszczania praw i procedur. Nawet takie konkretne propozycje uproszenia
praw podawałem. Powoływałem nawet w tym celu porównania jak te sprawy
wyglądają w obszarach zniewolonego Kosmosu i w obszarach Kosmosu
Wolnego. Książki te – w co nie wątpię – uderzą z siłą huraganu w świadomość
Ludzi. Liczni szybko przejrzą na oczy. Liczni – ci co są wciąż przywiązani do
zniewolenia mamoną – będą mnie atakować chcąc utrzymać status
niewolników. A ja wołam, wciąż wołam; WOLNI JESTEŚMY – i nikt i
nigdy nie ma prawa zniewalać nas ani pieniądzem ani prawem ani
technologią ! Słusznie powiedziono, że nie można służyć jednocześnie dwom
panom – ‘nie można służyć Bogu i mamonie’. Więc każdy wybierze sługom
czego i kogo pragnie być. Wybór jest dość oczywisty, dość prosty, nawet
banalny – jak dla mnie. A dla Ciebie ?!

Zniewolenie technologią

‘Tato nie zatrzymasz rozwoju technologii’ stwierdził starszy Syn gdy mu
pokazałem zdjęcie dziecka buddyjskiego głaszczącego ptaszka, który usiadł na
jego dłoni oraz dla kontrastu dziecko zachodu wpatrzone w smartfona.
Oczywiście, że nie zatrzymam ale mogę powiedzieć o zagrożeniach i
zniewoleniach.
Łączenie istoty ludzkiej z komputerem i wszelkimi systemami totalnej kontroli
jest największym zagrożeniem dla naszej wolności. To wiedzą już ci na których
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bronie tzw. skierowane psychotroniczne są dziś testowane. Poświęciłem temu
trochę miejsca w poprzednich moich publikacja więc odsyłam jedynie
podkreślając, że problem testowania tych broni jest już bardzo poważny w skali
całego Świata, w naszej Ojczyźnie również. Jeśli nie powstrzymamy tych,
którzy to testują to niestety może dojść do naszego totalnego zniewolenia. Tak
było we wcześniejszych cywilizacjach, które uległy samozagładzie. Czy i my w
swej bezradności chcemy podzielić ich los ?! Więc proszę – dołączajcie do
protestujących – w Polsce np. Stop ZET = Stop Zorganizowanym
Elektronicznym Torturom z siedzibą w Toruniu. W innych krajach też są klony
takich organizacji protestujących i walczących o prawo do bycia wolnym, do
bycia sobą – bez totalnej kontroli i totalnego zniewolenia.
Doktor Neruda w piątym wywiadzie z lat 90-tych ubiegłego wieku, który
wingmakers ujawnili dopiero w roku 2014, też przed tym przestrzegł. Człowieka
nie należy łączyć z komputerem – bo to będzie tragedią. Brońmy się przed tym.
Niech komputery będą użytecznymi narzędziami ale nie można ich łączyć z
ciałem, a zwłaszcza z mózgiem ludzi. Bo to oznacza NIEWOLĘ. Taką totalną
niewolę, że nawet buntu maszyn nie trzeba będzie przeżywać jak w serii filmów
‘Terminator’.

Trwająca walka

Obecna walka – walka czasów ostatecznych – walka Końca Czasów –
przyjmuje bardzo wiele form. Spróbuję je krótko omówić.
Jest to Walka Słowa – walka o prawdę. Odkrywane jest to co było zakryte za
zasłoną manipulacji i za zasłoną kontroli jakiej poddano tę cywilizację. A więc
podważane są przede wszystkim dogmaty religijne i rzekome prawdy i religijne
i kulturowe i społeczne. Tak się dzieje bo Ludzie chcą być Wolni. Tak się dzieje
bo już nikt nie chce być niegodnym grzesznikiem lecz chce czuć swoją wielką
wartość – a nawet swoją nieskończoną Chwałę. Tak więc te nie-prawdy i
dogmaty, które nas Ludzi stłamsiły padają i padną. Bo nie bez powodu
powiedziano, że ‘to co było mówione na ucho będzie głoszone na dachach’.
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Jest to walka o Pokój i o przetrwanie. Jedni o grozo dążą do depopulacji i
wyniszczenia dużej części Ludzkości poprzez wojny, rewolucje, szczepienia,
chemię, nanotechnologię i technologię … itd. i dążą do zniewolenia pozostałych
! Inni walczą o to aby każdy miał prawo do życia na tej pięknej planecie – do
życia w Pokoju i bezpieczeństwie. Ilość tych szlachetnych Istot jest ogromna –
bo jest to walka równych z równymi – bo zarówno ci co stoją po ciemnej stronie
mocy i władzy i informacji jak i ci co stoją po stronie jasnej mocy i władzy i
informacji dziś wzmogli swe działania. O tym się dziś głośno mówi – nie tyle w
oficjalnej prasie, radiu czy telewizji, które są jeszcze pod silną kontrolą zła – ale
mówi się o tym najwięcej w mediach alternatywnych. Szukajcie w Internecie,
szukajcie w książkach, jak i ta – a znajdziecie. Tu ponownie błogosławię Tych
co do tego szlachetnego zmagania przystąpili już i przystąpią. Walka o
przetrwanie wiąże się też ze staraniami o zachowanie naszego osobistego
dobrego zdrowia i fizycznego i psychicznego. Dlatego ludzie unikają stresu –
głównego zabójcę. Dlatego ludzie starają się coraz zdrowiej żywić. Dlatego
sport rekreacyjny się rozwija. Dlatego trwa walka o czystą wodę, o czyste
powietrze i o czyste całe środowisko naturalne. Wygramy tę walkę – a planeta
Ziemia Gaja nam pomoże !
Jest to walka o sprawiedliwe i równe traktowanie Ludzi. Mówi się, że takie
rzeczy jak równość i sprawiedliwość są utopią. Ale ponieważ bardo liczni w
taką właśnie utopię wierzą więc ją realizują coraz śmielej i śmielej – i wciągają
w tę utopię coraz więcej ludzi. Efekt będzie piękny. Brawo ! Sądy, prokuratury,
urzędy, wszelkie instytucje dzięki tej walce o sprawiedliwość i o mądrość
nauczą się jak służyć, a nie jak niszczyć obywateli. Narody wreszcie nauczą się
dzięki tej walce dzielić dobrami naturalnymi i wypracowanymi wspólną pracą.
Model społeczeństwa, który sam poniżej zaproponuję będzie też bardzo
postępowy. Wielu dziś takie nowe modele proponuje. Ludzie wybiorą.
Jest to walka o stanie się wielowymiarowymi Istotami. Do tej pory byliśmy
zniewoleni przez zło. Sam to w wielu miejscach, w tym w swoich książkach,
opisałem. Po prostu Ludzkość była ok. 310 tysięcy lat pod okupacją i
kwarantanną Ciemnych sił. Izolowano nas od innych Światów i od wyższych
wymiarów / gęstości. Dlatego bardzo nieliczni mieli w tym czasie szansę
wyrwać się swoją duszą, czy nawet ciałem ku wyższym wymiarom /
gęstościom. Ale tacy byli na szczęście. A dziś ilość takich Istot zaczyna
lawinowo wzrastać. Idzie ku dobremu. Osobiście sięgnąłem szczytów
mistycyzmu możliwych w tym naszym 3-cim wymiarze / gęstości ponieważ
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moją duszą wyrwałem się ku poziomom Ducha i negatywnego i pozytywnego w
gęstości / wymiary 6 i 7 [do starego i nowego Nieba oraz w Otchłań i do Piekła
– w Ciemność]. W wielu miejscach to opisałem więc nie będę tego tu omawiał.
Faktem jest. Odzyskujemy wyższą percepcję, odzyskujemy naszą
wielowymiarowość, odzyskujemy Raj. Patrzcie w media alternatywne, a
zobaczycie ilu jasnowidzów, szamanów, magów, ezoteryków, chanellingowców
= kontraktowców, mistyków, .. tzw. dzieci złotych, indygo i kryształowych
zaczyna się ujawniać. Badajcie to bo pojawia się – inkarnuje się - coraz więcej
Istot z innych cywilizacji jak np. Inuaki. Zachwyca mnie ogrom tej
różnorodności, która podjęła walkę o przetrwanie i o uwolnienie tej planety od
zła. Ponadto, co mocno podkreśla wstęp do tej książki, pojawiły się starożytne
Istoty z monoteistycznych religii; prorocy, święci powrócili. Pojawili się
Awatarzy, Buddowie i … z innych religii. Ci z monoteistycznych religii mają
największy problem z przebudzeniem bo zostali wtłamszeni w religię w
największym stopniu zmanipulowaną tzw. dogmatami i herezją. Pisałem już o
tym w wielu miejscach. Więc odsyłam do wcześniejszej literatur.
Jest to w końcu walka o bycie sobą. Każdy chce być sobą nawet okultysta
nawet gej, … - bo taką przeszedł drogę swoich wcieleń, że teraz jest tym kim
jest. Jest jednak zasada dość oczywista w świecie materii, a ten świat materii
przyszliśmy uwolnić od zła. Zasada jest taka, że nie z każdej mąki chleb jest –
więc wynaturzenie nie powinno być krzykliwe lecz ciche. I zasada jest taka, że
dopóki krzywdę zadajesz nie licz na to, że ci będzie odpuszczone – bo zło do
człowieka powraca tak jak i dobro. Wybierajcie ! Wybierajmy !
Tu przytoczę zakres moich pytań do Istoty z Plejad – Generali – które zadałem
na początku wieku przez pewną Mistyczkę spod Częstochowy oraz odpowiedzi
tej Istoty, jak i odpowiedzi Billiego Meier’a Szwajcara, który twierdzi, że miał
bezpośredni kontakt z Plejadianami czyli ludźmi humanoidami jak i my
zamieszkującymi ok. dwóch tysięcy planet.
Zestawienie zbiorcze pytań Jacka i odpowiedzi Billiego Meier’a
+ odpowiedzi Plejadianki Generali
+ komentarze Jacka do całości
1. Czy po przemianach ludzie otrzymają moce stwórcze - będą mogli stwarzać
posługując się wyobraźnią ?
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Pyt. 1 Wszechświat posiada własną autonomiczną świadomość, która jest
zdolna do kreowania nowych bytów. Kreatywna jest jedynie myśl.
Ludzie już od dawna posiadają w sobie kreatywne moce, nie umieją ich
na razie wykorzystać. W czwartym stanie gęstości umiejętności te
ulegną częściowemu zwiększeniu, jednak nie stanie to się sportem
masowym. Nikt nie może zastąpić w kreowaniu istoty boskiej, bo tylko
ona ma nieograniczone moce twórcze.
1. Każde przemiany wywołują burzę myślenia u ludzi , przez co silą rzeczy
wiele zmian następuje najczęściej na leprze. (jeśli dobrze pytanie zrozumiałem)
jak nie to inaczej ułóż.
Generali tak jak i wiele pozaziemskich cywilizacji wie, że dążenie do tzw.
mocy np. psychicznych vril jest domeną wielu okultystów [np. Naziści] i że
te moce oprócz zniewalających i zbrodniczych technologii były przyczyną
samozagład już 7 cywilizacji na przestrzeni 309 tys. lat – odkąd Ludzkość i
Ziemia tkwią w niewoli sił Ciemności – i zamiast współpracować walczą ze
sobą o wszystko jak demony. Jest też oczywiste, że im wyższy poziom /
gęstość tym myśl staje się coraz bardziej kreatywna – stwórcza. A ponieważ
w swej istocie jesteśmy wielowymiarowi ta stwórcza moc drzemie w każdym
– ale po co jej używać na tym naszym poziomie jeśli może przynieść więcej
destrukcji niż pożytku ?!
-----------------------------------------------------------------------------------------------2. Czy powstanie coś takiego jak Miasto Umiłowanych [w Buddyzmie zwane
Jaśniejącą Szambalą] w którym ludzie będą żyć niczym Aniołowie ? Czy trwa
walka dobrych i złych sił o to miasto ?
Pyt 2 Nie nie będzie takiego miasta. Nie będzie podziałów na
uprzywilejowanych, lepszych, lub gorszych.
2. nie nic takiego nie będzie , świat poprzez Kreacje podzielony jest w inny
sposób świat materialny (my) świat "bogów Ischwish" to ten którzy są przed
przejściem do świata pół materialnego (Wysoka Rada) Arachata Atchesata ,
Petale itd aż do Absolutnego Absolutum.
Apokalipsa mówi o Mieście Umiłowanych. Buddyjscy Lamowie strzegą
tajemnic Jaśniejącej Szambali – miasta, a raczej miast ukrytych pod
Ziemią we wnętrzu planety lub jak niektórzy wierzą w wewnętrznym
świecie Agharcie [patrz Antoni Ferdynand Ossendowski, admirał Richard
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Byrd , …. czy obecnie Wojtek Musiał - Wojmus] bo ich zdaniem Ziemia w
środku jest pusta, wygląda jak ta zewnętrzna, a energię czerpie z
wewnętrznego słońca – georeaktora ???! Osobiście wierzę, że wiele
cywilizacji schroniło się przed zagładą pod ziemię – i tworzą tam sieć miast
i tuneli – żyją w pokoju i w mądrości budują swój dobrobyt – i żyją po
kilkaset lat. Czas ich ujawnienia nadchodzi !

3. Czy w związku z tym będziemy pracować mniej, a mimo tego nasza praca
będzie o wiele bardziej twórcza niż obecnie ?
Pyt 3 Praca wkroczy na inny poziom wymiaru. Będzie mniej męcząca i
bardziej efektywna.
3. Tak do czasu kiedy mamy ciało fizyczne będziemy pracować na rzecz swojej
społeczności ileś kilka godzin w tygodniu i będzie to na pewno bardziej
Twórcze. Na rzecz niższych społeczności z obowiązku Praw Kreacji.
Wierzę, że maksymalne uproszczenie praw i życie w pokoju może sprawić,
że czas naszej pracy będzie się skracał coraz bardziej ponieważ trwały
pokój i wypracowany dobrobyt sprawią, że po prostu pracy będzie coraz
mniej. Jeśli mamona nie będzie rządzić mamy szansę stworzyć naprawdę
coś pięknego. Optuje za tym np. Michael Tellinger z RPA z ruchu
UBUNTU wierzący, że możemy już żyć w dobrobycie i obfitości bez
mamony – wszyscy – i ja w to też wierzę - bo wiem, że wysoko rozwinięte
cywilizacje w Kosmosie nie mają ani sterty praw jak my ani nie rządzi nimi
mamona. Rządzi nimi mądrość, jedność i równość – i oby tak było na Ziemi
– wtedy będzie można zadbać o wszystkich ludzi.

4. Będzie się nam żyło lżej - ale co to oznacza ? - czy po prostu obecna walka o
byt przekształci się w coś w stylu radosnego wręcz dziecięcego tworzenia ? [bo
powiem osobiście, że tak wielu problemom musiałem stawić czoła, że mam już
dość, moje siły się po prostu wyczerpały - można powiedzieć, że się wypaliłem i
nie mam sił do tego wyścigu szczurów, do tej walki o byt, do walki o
przetrwanie]
Pyt 4 Walka o przetrwanie w obecnym tego zrozumieniu nie zakończy się
całkowicie, przeniesie się tylko na inne płaszczyzny egzystencji,
nie będzie jednak taka męcząca fizycznie jak teraz.
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4. Będziemy bardziej świadomie żyć , kiedy pozbędziemy się religii i poznamy
Prawa Stworzenia nie będziemy bali się śmierci. A życie zaczniemy postrzegać
jako wędrówkę przez nie na której drodze mamy wiele nauczyć ale i cieszyć się
nim, być szczęśliwym ze wszelkimi konsekwencjami tego wyrazu.
No cóż – prawie sielanka – i oby tak było !? Ale najpierw musimy wyrwać z
rąk i umysłów wszelkie idee zbrodnicze jakie demony wojny – czyli
światowe elity - usiłują wciskać ludziom dla swych parszywych zysków !!!
Nie możemy się dać podzielić – ponieważ zasada ‘dziel i rządź’ powinna
przestać obowiązywać – czy już ludzie są na tyle świadomi żeby nie dawać
się szczuć przeciwko sobie mimo różnicy światopoglądów i kultur ?! – czy
już są świadomi ??

5. Czy po przemianach nasz kontakt z Bogiem - ze Światłością i Miłością będzie łatwiejszy ? [bo obecnie bardzo nieliczni mistycy mogą tego stanu przez
ułamek sekundy doświadczyć]. Czy w związku z tym pojawi się jakaś siła, która
pokona duchy ciemności, które nam ten kontakt z Bogiem blokują ? I jaka to
będzie siła; Aniołowie z nieba, Mesjasz w stylu Jezusa lub np w stylu boga
Dodonów, ET-Kosmici - wyżej rozwinięte cywilizacje, zniebazstąpieni
Mistrzowie ... itp ?
Pyt 5 Kontakt będzie łatwiejszy. Siły zła nie zostaną zlikwidowane, są
one bowiem nieodłącznym i koniecznym składnikiem wszechświata. Na
ich tle manifestuje się dobro. W innym przypadku dobro nie byłoby
zauważalne. Może zostać złagodzona jedynie manifestacja sił zła i
ich skuteczność działania.
5. bóg w takiej formie nie istnieje jak myślą obecnie ludzie. Trzeba by
powiedzieć że każdy człowiek w sobie ma cząstkę Kreacji i powinien miłości i
szczęścia szukać wewnątrz siebie. Kiedy je odnajdzie to każde miejsce i każda
chwila będą piękne gdyż wiedza pozwoli mu się nie bać nieznanego. Kiedy
człowiek będzie żył zgodnie z Prawami Stworzenia będzie broniony poprzez
nią. Gdyż Kreacja działa jedynie w sposób zawsze i tylko logiczny. Kiedy jako
cząstka (w sercu) Kreacji będziemy żyć zgodnie według jej praw i nakazów to
nie logiczne by było żeby Kreacja sama niszczyła siebie.
Billy pięknie mówi o tym, że jesteśmy cząstką Kreacji – Stwórcy. Jako
mistyk mogę już powiedzieć na 100 % że jesteśmy ucieleśnieniem Pełni
Światłości i Pełni Miłości czyli Stwórcy – wszyscy jesteśmy tym
ucieleśnieniem – jak więc moglibyśmy się nawzajem wyniszczać – jak ???!!!
To bezsens. Siły Ciemności – złe duchy i źli Kosmici z Imperium Oriona
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[Gady-Raptoidy-Annunaki-….] oraz sprzedani w ich moc ludzie nie
pojmują, że są ucieleśnieniem Pełni – dlatego te siły trzeba przegnać z
Ziemi jak przegnali np. Inuaki z planety Inuak – i od tej pory – czyli od pół
miliona ich lat – nikt nikogo nie zabił, nawet nie zabija się tam zwierząt.
Więc i my mamy szansę przegnać ciemne siły z Ziemi ?!!! Żyjmy w pokoju,
miłości i w mądrości – a to się stanie.

6. Czy po przemianach będziemy mogli zrezygnować z jedzenia przechodząc na
odżywianie się Światłością, Miłością, substancją twórczą z wody lub z powietrza ?
Pyt 6 Sposób odżywiania się zostanie wzbogacony o nowe niedostępne w
tej chwili formy z pośród których będzie można wybierać. Całkowite
uniknięcie odżywiania nie będzie możliwe.
6 . Nie trzeba uzupełniać pokarmem białka itd . Energii życia nie daje nam
jedzenie tylko energia świadomości/ducha, jedzenie jedynie dostarcza
minerałów i witamin do uzupełniania w organizmie które z powodu procesów
życiowych ciągle są przez ludzki organizm eliminowane. Woda jest
najważniejszym czynnikiem życiowym, bez niej istota ludzka nie jest w stanie
funkcjonować gdyż ona w pewien sposób napędzą motor życia.
Jest na Ziemi ok. 12 tysięcy inedyków = niejedzących. Odżywiają się Praną
= Pierwotną Energią = Światłością, która nas stworzyła !? Jest to oczywiste
bo ta Energia 6-tej gęstości / wymiaru emanuje z siebie wszelkie formy –
również te nasze materialne ciała, które obecnie funkcjonują w 3-ciej
gęstości / wymiarze – i ta Energia jest w nas – wszystko jest emanacją tej
inteligentnej energii.

7. Czy zdołamy tak zmienić prawo, że stanie się ono super przyjazne dla ludzi ?
[w przeciwieństwie do tego dręczącego 'prawa', któremu dziś jesteśmy poddani !]
Pyt 7 Pojęcie "prawa" ulegnie zupełnej metamorfozie. Przejdzie ono
bardziej na płaszczyznę ogólnego wzajemnego zrozumienia i samokontroli.
7. Tak zdołamy zmienić prawo według tego co nam przekazał Eduard Alber
Meier , ale do tego trzeba więcej ludzi żeby się zaangażowało, a nie czekało jak
wszystko za nich ktoś inny zrobi .W latach 2017 do 2029 będzie to okres
największych przemian , wydarzą się sprawy o których nam się nie śniło. Ale
już za kilkaset lat ludzie na tej ziemi będą bardzo szczęśliwymi istotami w
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kosmosie będzie tzw "raj na ziemi" To zapowiedzieli nam nasi kuzyni z gwiazd
Plejarianie ("wolność trzeba sobie wywalczyć " słowa Semjase)
Trwa obecnie tzw. ‘Walka Słowa’ czyli uświadamianie ludzi – i mnie
przyszło to też tworzyć jako temu, który poznał 6-te i 7-me gęstości i miał
wiele natchnień i twórczych przemyśleń. Wielu już nas przebudzonych i
oświeconych – lawina ruszyła – będzie nas coraz więcej i więcej – aż
zbudujemy Raj na Ziemi – Królestwo Boże na Ziemi – Królestwo dla
wszystkich.

8. Czy pojawią się nowe wynalazki [m.in. nowe źródła energii, nowe rodzaje
surowców], które nam ułatwią życie ? - czy też będziemy w stanie się obejść bez
techniki - bo Bóg i Natura w 100 % zaspokoją nasze życiowe potrzeby ?
Pyt 8 Oczywiście że pojawią się nowe wynalazki na Ziemi. Rozwój
technologiczny i naukowy Ziemi nie zostanie zahamowany.
8. Bóg to dosłownie Król mądrości i nie ma z tym nic wspólnego. Mówiąc
precyzyjnie nie wolno żadnym bogom wtrącać się w inną cywilizacje do
momentu kiedy ta cywilizacja nie narazi na konsekwencje skutków innych
cywilizacji np. poprzez detonacje bomb atomowych. Bogowie którzy w
przeszłości byli na ziemi, byli bogami fałszu i ze słów prawdziwych proroków
przekręcając słowa dla zysku i władzy stwarzali religię. Kiedy jakaś cywilizacja
idzie w kierunku złym na ziemi rodzi się prorok który poprzez przekazanie i
zapisanie Praw i Nakazów Kreacji wskazuje nowy inny kierunek życia w jakim
ludzkość powinna zmierzać. Pojawią się nowe źródła energii, zostanie
poprawiona liczba "Pi" która pozwoli w łatwy sposób pozyskiwać energię ,
wejdzie niebawem za kilka lat geotermia. Kreacja poprzez swoją Naturę i
technologię w 100 % zapewnią nasze potrzeby.
PIĘKNIE ! Nic dodać nic ująć ! A dobre cywilizacje faktycznie czuwają nad
nami – aby otumaniona ludzkość nie uległa kolejnej samozagładzie np. w
pożodze nuklearnej ?!
9. Czy trwające oczyszczenie Polaków będzie jeszcze długo trwać ? - bo gdy się
patrzy na to pasmo nieszczęść i cierpień to serce się kraje ! Czy jest jakaś siła,
która mogłaby już teraz zakończyć to pasmo cierpień w jednej chwili odmieniając
to narastające cierpienie w radość, siły, zdrowie, witalność, chwałę ?
Pyt 9 Nie ma czegoś takiego jak oczyszczenie Polaków. Polacy w żaden
sposób nie są narodem wybranym i nie są traktowani w jakiś szczególny w
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stosunku do innych narodów sposób. To wszystko efekt działania karmy.
Ludzie indywidualnie wytwarzają swoją karmę i ona potem w uśrednieniu
wygląda tak jakby wytwarzał ją cały naród. Taki efekt wynika z cech
narodowych Polaków i tylko zmiana tych cech poprzez większe otwarcie się
na światłość może tutaj coś zmienić.
9. Religia wyrządziła wiele zła na tej i kilku innych ziemiach. Kiedy ludzie
zaczną rozpoznawać poprzez czytanie słów Bili Meiera jak należy kroczyć przez
życie zgodnie z Prawami Stworzenia w krótkim czasie będzie ludziom lepiej.
Każda istota ludzka będąca na ziemi czy w Kosmosie ma wartość wobec Kreacji
taką samą. Musimy się nauczyć postrzegać inaczej rzeczywistość , z powodu
tego że ktoś jest sprytny i przebiegły nie nienawidzić go. Powinniśmy od
niektórych nacji uczyć się sprytu, dalekowzroczności, a przestać mówić , że nam
się wszystko należy. Życie tylko pozwala przetrwać najmądrzejszym , sprytnym
szybkim dalekowzrocznym pracowitym wytrwałym.
Ująłbym to tak. Jeśli ci sprytni i przebiegli …. zrozumieją, że dla Kreacji
czyli Boga / Bogini = Absolutu = Pełni jesteśmy wszyscy jednakowo ważni
może wyluzują i zamiast zjadać i niszczyć swych Bliźnich pozwolą im żyć z
taką samą godnością jak i sobie. Przykazanie Miłości, które zostawił Jezus
się tu kłania – bo już większego i prostszego przykazania nie będzie.

10. Czy w związku z tym narastającym cierpieniem propozycja Federacji
Galaktycznej aby nam pomóc w uwolnieniu się od tych cierpień jest realną
propozycją ? [dołączam ponownie przekaz].
Pyt 10 Nie ma takiej możliwości. Zabrania tego zasada nieingerencji ważna
również dla Federacji Galaktycznej. Przekaz jest obarczony błędami.
10.To nie jest prawdziwy przekaz . Federacja żadna się nie będzie wtrącać w
ziemskie sprawy gdyż Prawo Kreacji surowo tego zabrania. To wyssane z palca
banialuki dla naiwnych. Sami narobiliśmy bigosu sami musimy posprzątać nikt
za nas tego nie zrobi. Zgodnie z Prawem Kreacji wyżej rozwinięta cywilizacja
Plejarian która stoi przy nas jak starszy brat obok młodszego , sprowadziła i
wykształciła dla nas Proroka Nowej Ery który zapisał wszystkie wytyczne na
kilka tysięcy lat. Nic powiadam nic nie trzeba wymyślać wszystko jest zapisane
i dostępna w internecie na str. Bili Meiera . Każdy temat od biseksualnych ludzi
gejów po duchy, napęd w statkach kosmiczny , teleportacje , telepatie i
wszystkie inne sprawy. Wszystko jest medycyna , fizyka kwantowa reinkarnacja
formy duchowej wszystkie, powiadam wszystkie aspekty życia.
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Nie ma jednego proroka, który byłby pępkiem świata – wszyscy coś
wnosimy do tej cywilizacji dobrego lub złego – i trzeba wybierać to co
dobre. A co jeśli źle wybieramy i zagrażamy sami sobie ?!!! Wtedy
interweniuje – powinien interweniować - Kosmos – jego szlachetna część !?
I tak się moim zdaniem dzieje obecnie – ci co nami rządzą źle rządzą i wciąż
pchają Świat na krawędź zagłady – więc aby ich powstrzymać pojawiły się
plany ratunkowe dla Ludzkości i dla Ziemi. Jest tych planów wiele – od
bezpośredniej interwencji o której mówią coraz liczniejsze Istoty – po
tworzenie banków genów aby w razie W odtworzyć cywilizację !?

11. Jak wielu ludzi na Ziemi może przetrwać do końca przemiany ?
Pyt 11 To zależy tylko od tego jak wielu zrozumie narastające zmiany i jak
wielu im się podda bez walki. Przetrwać mogą nawet wszyscy.
11. To jest długa opowieść i muszę Ci to wytłumaczyć, jednakże jest kilka
ekstremalnych dat w naszej przyszłości kwiecień 2029 kiedy Aphosis może
uderzyć w ziemie , potem 2036 chyba kwiecień lub maj prawie na 98 % Aphosis
uderzy w ziemie , nie uderzy tylko wtedy kiedy ludzkość przestanie prowadzić
wojny zgromadzi siły najtęższych umysłów Chińskich Arabskich , Japońskich ,
Europejskich oraz wielu innych i razem sprzężą umysł jak zmienić troszkę
trajektorię lotu Apchosis żeby minęła ziemie bokiem w innym wypadku zginie
bardzo duża część populacji. Tego nie wolno Plejarianom ruszać ponieważ on
jest od Stworzenia i do ludzi należy decyzja. Natomiast Nibiru/Bringer/Król
Grozy różne nazwy sumeryjskie, celtyckie Egipskie to wywołali przodkowie
Plejarian i Plejarianie usunęli na kilka setek lat ten potężny Asteroid i on już nie
zagraża. Co do tego jak wiele ludzi przetrwa to jest to źle postawione pytanie.
Wszyscy ludzie będą żyli tylko większa ilość będzie po stronie "wyższych
wibracji" a mniejsza po niższych stronach wibracji w ciałach ludzi. Przez co w
miastach nie będzie kolejek , na ulicach korków , nie będziemy tak rabować
planety ze wszystkiego co posiada w swoich zasobach. Przez co będziemy mieli
raj na ziemi i oddamy się podróżom , medytacji , przez co będzie więcej
wolności , harmonii , szacunku ,Będziemy podziwiać wytwory Kreacji w
naturalnej postaci i napajać się jej oryginalnością, mądrością.
PIĘKNIE ! Oby wszyscy przetrwali ?!
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12. Czy ten Bóg jest bardziej władny ocalić Świat do którego modli się więcej
ludzi na Ziemi ? - i jakimi sposobami może to zrobić ? - jako umierający za
ludzi Mesjasz ? - a może jako wcielony prawodawca, przywódca i wódz ?
Pyt 12 Nie ma potrzeby ratowania tego świata. Świat nie ginie, tylko ulega
przemianom rzeczywistości. Wszystko to jest ujęte w planie Bożym.
PIĘKNIE ! Oby tak było ?! A jak się mają do tych słów ciemne proroctwa
np. Apokalipsa Jana, Nostradamus i inni ciemni prorocy – jaka zła siła
życzy nam niewymownych cierpień i zagłady ich ustami ?! Wyjaśniłem już !

13. Podobno w człowieku tkwią wszelkie boskie moce ? - jaka więc siła sprawia,
że te moce nie mogą się ujawnić ? - i czy te siły można w jednej chwili pokonać ?
Pyt 13 Brak potrzebnej wiary we własne umiejętności i niewiedza na temat
właściwej struktury istniejącego wszechświata. wiedza ta będzie jednak się
stopniowo zwiększać.
13. Prawa fizyki , prawa natury , medycyny są w nas blokowane poprzez
szczepienia choćby. Bardzo "komuś" zależy żeby ludzkość była 300 lat za
Chińczykami i modliła się do kogoś kto dawno zamienił się w proch i już nie
istnieje od dawna. Równie dobrze możesz się modlić do swojego długopisu albo
samochodu czy wersalki. Żaden ani Bóg ani Matka boska ani mesjasz cz Jezus
Chrystus nie mają od 2000 tysięcy lat z tym nic wspólnego zamienili się po
śmierci w proch z tym że Jezus Chrystus (nadane ok 300 lat po śmierci )
człowiekowi prorokowi który miał na imię Jmmanuel który po tym kiedy został
położony w grobie, obudził się i przyszła po niego rodzina i wyemigrował do
Kaszmiru do Indii tam dożył do 106 lat i miał 3 dzieci. Przed tym pokazał się
swoim uczniom najpierw. Moce te można otrzymać czytając Prawa Stworzenia i
rozwój duchowy, one wzrastają powoli ze zrozumieniem poprzez wiele wcieleń.
Teraz już wiem z objawienia i z natchnienia, że jedyną mocą, której
powinniśmy oddać nie tylko dusze ale i ciała jest Pełnia Światłości i Pełnia
Miłości – gdy tak się stanie żadna moc już nie będzie nam potrzebna bo
będziemy Pełnią = Nieśmiertelni i w duchu i w ciele.

14. Ponoć ten nasz stan niemożności wydobycia z siebie mocy stwórczych i
brak nieustannego kontaktu z Bogiem nazywają kwantową blokadą ? - według
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przekazów Kabały podobno dopiero w chwili gdy ciemne moce pokonają
Archanioła Michała [drugiego ze strażników drzewa życia] wtedy ta kwantowa
blokada w jednej chwili zostanie zdjęta ? - czy to oznacza, że Archanioł Michał
dając się pokonać jednocześnie sam pokona definitywnie ciemną moc [niczym
Pan Twardowski, który porwał ze sobą diabła] ? Czy to jest realne ?
Pyt 14 To są legendy.
14 zapomnij o bogu. Tytuł Ischwisza boga ma Ptaach w 2006 roku egzaminy na
boga zdał Quetsal , Semjase ma tytuł pół bogini , Jedynie Askiet ma pełen tytuł
bogini Iskrisz. = Królowa Mądrości , Sfath miał tytuł boga ale również zmarł ok
1953 roku. W tym 14 pytaniu napisane są same banialuki wynikające z religii ,
nie ma żadnego Michała Archanioła to nazwa pozaziemianina, który dawno
zmarł. Diabeł wcale nie istnieje (chyba że ten rudy frenzel trochę go przypomina
w bruks.) Lucyfer to było imię dowódcy statków Plejariańskich, który
sprzeciwił się Jschwiszowi (tytuł bóg) Gabrielowi , który pozbawił całą jego
grupę technologii i zostawił na ziemi. Przez eony wieków wyraz został
wpleciony w religie diabeł, Lucyfer itp oni wszyscy już zmarli. Tak jak
powiedział nam Eduard , ten który był kiedyś człowiekiem z tytułem Jischwisza
boga Gabriel dwa razy już jego forma duchowa reinkarnowała i obecnie
mieszka dalej na Erra wśród Plejarian pod innym imieniem.
Powiem krótko – Wszyscy i wszystko jesteśmy ucieleśnieniem Pełni Miłości
i Pełni Światłości ! Jaki wynika stąd wniosek ?

15. Jaka Waszym zdaniem jest rola Maryi w tym akcie ostatecznego pokonania
ciemnych mocy ? - bo Pismo właśnie Jej przypisuje akt ostatecznego
zmiażdżenia ciemnej mocy ? - a osobą która to bezpośrednio uczyni jest
Archanioł Michał ?
Pyt 15 Już było powiedziane, że nie będzie zmiażdżenia ciemnych mocy. Są
one potrzebne w każdej rzeczywistości.
Czy na pewno ??????????????

16a. Czy Maryja, Jezus Chrystus, Archanioł Michał wcielili się już na Ziemi ?
- a jeśli tak to w jakim są wieku ?[według Mevlany mistyczki Tureckiej i
według mnie starożytni prorocy, mesjasze i mistycy znów się wcielają na
Ziemi].
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16. W którym miejscu Świata dokona się decydująca walka pomiędzy siłami
Światłości i Miłości, a siłami Ciemności o przejęcie panowania nad Ziemią ? bo bez wątpienia obecnie trwa już ta walka o to kto zapanuje nad Ziemią ?
Pyt 16 Jeżeli nie będzie zmiażdżenia ciemnych mocy, nie będzie i
ostatecznej walki, zatem pytanie o miejsce tej walki jest bezprzedmiotowe.
Nawet naiwne pytanie też jest pytaniem. W końcu liczne pisma i proroctwa
o czymś takim mówią ?! A wiadomo, że cała walka trwa w sercach i w
umysłach ludzi – i to ludzie wybierają dobro lub zło.

17. Czy jest możliwe Zmartwychwstanie zabitego ciała ? - jak według wiary
chrześcijan zmartwychwstał Jezus [również Ozyrys, również Bóg Dodonów z
Syriusza, ...] ?[według badań Davida Icke zmartwychwstało ponad 40-tu]
Pyt 17 W przeciągu krótkiego czasu jest to możliwe, o ile nie są uszkodzone
istotne wewnętrzne organy. Taką technologie stosuje się jednak niezmiernie
rzadko.
17. Przez kilka godzin po śmierci duch/świadomość jest blisko jeszcze w
pobliżu ciała i są osoby które potrafią przywołać z powrotem ducha.
Drugą sprawą jest kiedy osoba zapadnie w śpiączkę to też nie wykazuje
oznaków życia. Ludzie jeszcze nie potrafią na ziemi stwierdzić prawdziwej
śmierci i okazało się wiele razy w trumnach kiedy otwierane były z różnych
powodów, że wiele osób budziło się pochowanych, a wieka były podrapane
paznokciami , po przebadaniu okazywało się że obudziły się i potem zmarły z
braku tlenu lub na zawał. Kiedy duch/świadomość opuści do końca ciało
następuje zmiana molekularnego stanu skupienia i wtedy nie da się go ożywić.
Jmmanuel budził za życia ze śpiączki to nie były osoby czy dzieci zmarłe. Tak
jakbyś jajko ugotował, a potem chciałbyś żeby było surowe.
No cóż – do kwestii zmartwychwstania czy wskrzeszenia osobiście mam
obecnie podejście proste – są to bajki, mity i legendy.
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18. Czy jest możliwe wskrzeszenie człowieka [jak ponoć wskrzeszał Jezus, jak
ponoć na niektórych planetach ludzie potrafią wskrzeszać innych ludzi, jak
ponoć potrafili kapłani w Egipcie, ...] ?
Pyt 18 To były projekcje podobne do projekcji holograficznych.
18. (Jezus) Jymmanuel budził osoby ze śpiączki tak jak kapłani w Egipcie .
Duch jak opuści ciało w jednej chwili komórki zabłysną na niebiesko i duch
odchodzi. Ale w rzeczywistości zdarzyło się kilka razy, że z nie wiadomo jakich
powodów i nie wiadomo jak po pół godzinie lub nawet dłużej osoby dalej żyły
bez uszczerbku na zdrowiu. Przez ponad 36 czasem dłużej duch jest w pobliżu
ciała i wtedy można zawołać z powrotem.
No tak – do pewnego momentu można człowieka reanimować !?

19. Czy jest konieczny Światowy Rząd do tego aby ludzkość mogła wejść do
grona cywilizacji Wszechświata ? - czy też wystarczyłoby tylko coś w rodzaju
ONZ ?
Pyt 19 Taki rząd nie jest konieczny. Nie jest też konieczna żadna inna
organizacja, lecz każda organizacja, która może złagodzić skutki przemian,
jest mile widziana.
19. ONZ jest zależna również od pieniędzy. A kto ma kasę ? . . . . . Jeśli nie
długo, a tak się pewnie stanie inne cywilizacje będą chciały oficjalnie nawiązać
kontakt to zrobią to z osobami które porzuciły dawno religie i są świadome
życia i praw panujących w Kosmosie.
Fakt ! Kontaktują się z osobami świadomymi – ze mną kontaktował się
duchowo, uczuciowo i mentalnie Ra i mój duch Archanioł Michał –
natchnienia spisałem – choć nie do końca muszę się z nimi zgadzać.

20. Czy był już Raj na Ziemi, a jeśli tak to kiedy nastąpił jego upadek ? - i jakie
siły przyczyniły się do tego upadku ?
Pyt 20 Raj to pojęcie baśniowe i legendarne.
20 Raj na ziemi był już kilka razy w minionej historii ziemi. Raz nawet
przetrwał 15 000 lat. Ale jak za każdym razem chciwość i barbarzyństwo ludzi
spowodowało wyścig zbrojeń i w konsekwencji wojnę w wyniku której większa
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część ludzi uciekła w Kosmos i urządziła się i mieszka na innych planetach.
Trzy mieszkają na Proxima Centaurii. Niektóre jeszcze dalej, część zginęła. A
część do dnia dzisiejszego mieszka w miastach na ziemi. Są trzy frakcje, jedna
zarządza dwoma Amerykami, druga Frakcja Grenlandią Europą aż po Ural i
Afryką. Trzecia Frakcja resztą; Australia Azja Oceania.
21. Wielu ludzi jest przekonanych, że obecnie żyjemy na końcu czasów - czy to
prawda ? - i czym się będzie charakteryzowało przejście w nową rzeczywistość
gdy czas przestanie istnieć ?
Pyt 21 To prawda. Wszystkie odpowiedzi co do istoty przemian już padły.
Ludzkość zacznie żyć w czwartej gęstości.
21. To są brednie zapisane w Biblii ona została wielokrotnie, podobnie jak
święte Księgi Islamu sfałszowana przez Inteligencje Giza na początku a potem
poprzez przetłumaczenie, a na końcu dla własnych celów ludzi którzy kierowali
religią. Prawdą jest jedynie to że Bóg Fałszu wraz ze swoją grupą istot
pozaziemskich sterowali do 1976 roku wszystkimi religiami i sektami na ziemi.
Wtedy to właśnie czwarty przywódca Komagol II zmarł, po nieżyjącym już
tysiąclecia Jahwe . Grupa pozostała 22 razy usiłowała pozbawić życia naszego
Proroka Eduarda Meiera ponieważ im się wygodnie tak żyło kiedy lud przez
religie żył zniewolony jej przykazaniami. Dzięki Prorokowi Nowej Ery
odzyskamy wolność , w przyszłości ludzie będą dosłownie kochać Meiera za to
co zrobił podobnie jak Jezusa teraz i jak Arabowie Mahometa.
Moim zdaniem Pełna Wolność zacznie się dopiero wtedy rodzić gdy nie
tylko świadomość zacznie się budzić ale zacznie się na dobre wtedy gdy
ludzie poznają, że są ucieleśnieniem Pełni Światłości i Pełni Miłości czyli
wymiarów / gęstości duchowych 6-tej i 7-mej – jak i ja poznałem – i teraz o
tym świadczę.

22. Czy jest szansa na to, że ludzkość jako szczególnie obdarzona genetycznie
będzie w stanie wygenerować z siebie tak wiele Światłości i Miłości, które
sprawią, że pod względem promieniowania Boskiego Ziemia stanie się
centrum tego Wszechświata ? [bo kiedyś w silnym natchnieniu przychodziło do
nie, że tak właśnie będzie ?!!!].
Pyt 22 Ziemia i tak jest szczególnym miejscem tego wszechświata. Nie musi
się nim stawać. Interesuje się nią wiele cywilizacji.
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22. To są znowu jakieś bajania religijne o światłości. Prorok nasz nie karze nam
w nic wierzyć wszystko mamy skrupulatnie analizować i badać cały czas. Mamy
sobie wybić najlepiej z głowy to co mówiły wcześniej religie wszystkie.
Wszystkie są intensywnie zafałszowane . Wszystkich bogów, aleluje, baranki
boże , spowiedź to jest lipa tak samo jak komunia , przyjęcia wybierzmowania,
te wszystkie drenaż kasy z kieszeni naiwniaków. żegnanie: okulary, jaja, portfel
zegarek jest ewidentnie sekciarskim. To w celu wydrenowania pieniędzy z
kieszeni . Nie mamy się nikogo niczego bać. Jakieś bojaźnie boże to głupota ale
skutecznie ludożerka kasę na tace wrzucała 2000 lat. Jak ktoś lubi i wierzy nikt
mu nie broni. Kreacja nie karze nam klękać , robić pąpek , przysiadów, wrzucać
kasy komuś nic takiego. Jedynie cieszyć się życiem, medytować prosić ale
wyłącznie o uczciwe i sprawiedliwe rzeczy. Nie totolotka. I postępować zgodnie
z Prawami Kreacji. Jeśli mnie pytasz to ci odpowiadam. Podobnie jak 1
listopada "wszystkich świętych" to jest cytuje "szkoda marnowania czasu" Bili
Meier. Osoba zmarła skończyła naukę na ziemi i już jej tam nie ma i nigdy nie
będzie, więc można lepiej iść na lody. Co innego kiedy umrze przyjaciel,
powinno się go iść ostatni raz odprowadzić na cmentarz ostatni raz. Można
mówić wspominać ale chodzenie co roku kwiaty i rozmawianie ze zmarłym,
który już dawno żyje jako inny człowiek jest nonsensem. 22/a co jest bardzo
istotne żeby nie przeludniać / obciążać planety. Ponieważ to jest powodem
tragedii na ziemi i wszystkich wojen które są teraz. Ludzkość rozmnoży się
jeszcze z tego co pamiętam do 13 miliardów potem dopiero nauczy się że to złe
posunięcie. Najlepsza proporcja jest 178 lat po stronie wyższych wibracji tzw,
śmierci i ok 87 po str. życia materialnego. Ludzie muszą się nauczyć że ilość
osób zależna jest od ilości ziem uprawnych. Trudno ten temat wyłożyć bez
schematów tabeli i porównań . Jak będziemy się widzieć to narysuje ci schematy
pewne wtedy zrozumiesz jak genialnie Kreacja to wymyśliła i wtedy będzie raj
na ziemi właśnie. W momencie kiedy brakuje naturalnych rzeczy sprzedaje się
nam chemie nawozy NPK (tylko trzy pierwiastki naturalna gnojowica ma
wszystkie pierwiastki w sobie. Ale kiedy jest przeludnienie to brakuje
wszystkiego stąd biorą się wszystkie oszustwa, krętactwa, rozcieńczanie itp.
żeby starczyło dla wszystkich. a nie chodzi o to w życiu. Kreacja daje nam
możliwości cieszenia się życiem. Lubisz narty jedziesz w góry, lubisz morze
jedziesz na Karaiby. to ludzie z powodów ignorancji sami sobie z chęci zysku i
barbarzyństwa wymyślili podatki, metry kwadratowe, wat, opłaty za psa
telewizor, klimatyczne itp. To jest mafia bardzo dobrze zorganizowania lepiej
jak włoska. Jeśli ktoś myśli, że sądy i policja jest żeby bronić nas to jest w
błędzie oni mają chronić ich przed nami. Podobnie z podatkami kiedy ktoś myśli
że nasze podatki zostają w kraju. To ja nawet nie chce więcej z kimś takim
rozmawiać. Znaczy w szkołę rzucał kamieniami, a nie się uczył.
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Oj Billi ! ja poznałem co to jest Pełnia Światłości i Pełnia Miłości – i że nasze
dusze – wszystkie dusze – są z tą wszechobecną Pełnią Zjednoczone ! Dziękuję
ci Jezu za to, że to już znam, dziękuję. Teraz też już wiem, że wszystko jest
ucieleśnieniem tej wszechobecnej Pełni.

Pozostałe pytania Jacka do Plejadianki Generali + Jej odpowiedzi
+ komentarz Jacka

Pytania: Światłość i Miłość są stanem 6 wymiaru - starego Nieba, a Pełnia Miłości
jest stanem 7 wymiaru - nowego Nieba. Mam pytanie. Czy jest możliwe aby tu na
Ziemi będąc w ludzkim ciele móc na stałe uzyskać kontakt z 6 lub z 7 wymiarem ?
Bo to, że można tych wymiarów doświadczyć przez ułamek sekundy wiem - bo tego
doświadczyłem. Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam wszystkich Wędrowców
pozostając z miłością względem Was i całej Ludzkości oraz wszystkich Bytów
widzialnych i niewidzialnych.
Odpowiedzi: Z poziomu trzeciej gęstości kontakt z 6 tym i 7 mym poziomem jest
możliwy, tylko w stanie Zupełnego OOBE, ale i to nie na stałe, przez krótkie chwile
jest możliwy, ale tylko krótkie. Nie można go ustabilizować, bo energie świadomości
z trzeciego poziomu, nie pozwalają na pełne podłączenie do istot wysokich
poziomów. To, co będąc w stanie OOBE doświadczy istota z 3 go poziomu, będzie
jedynie projekcją rzeczywistości tych wysokich wymiarów, na możliwości
percepcyjne istot trójwymiarowych. To coś podobnego do przekazywania trzech
wymiarów na dwuwymiarową płaszczyznę, ale jeszcze bardziej skomplikowane. Na
dwuwymiarowym ekranie telewizora trzeci wymiar jest postrzegany jedynie w
ramach pamięci rzeczywistego obrazu odbieranego przez receptory wzrokowe
człowieka. Tutaj człowiekowi pomaga w odbiorze jego rzeczywiste doświadczenie i
czucie trzeciego wymiaru, natomiast nie posiada on takiego doświadczenia z
wysokich poziomów i dlatego sposób projekcji tamtych rzeczywistości będzie
zniekształcony, źle interpretowany i nigdy do końca prawdziwy.
Tak – trwa to zapewne krótko i faktycznie w stanie Zupełnego OOBE – wtedy
świat materialny znika, jest się w wiecznym TERAZ, a nasze dusze są Jednym z
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Pełnią czyli Bogiem / Boginą / Absolutem / Źródłem. Mam więc teraz
świadomość mojej i wszystkich boskości.

Pytania: Czy moglibyście się ustosunkować do tego przekazu - ponieważ jest on
alarmujący ze względu na bliskie już wyczerpanie się zasobów naturalnych Ziemi, a
nawet możliwe całkowite zniszczenie ekosystemu i jest propozycją aby skorzystać z
pomocy ludów zrzeszonych w ramach Federacji Galaktycznej. Dodam tu iż
Federacja twierdzi, że posiadła i duchowe i techniczne zdolności prowadzące do
Wyzwolenia - Zbawienia [to jest bardzo inspirujące]. Co Kochani sądzicie o moim
doświadczeniu i o przekazie Federacji ?
Odpowiedzi: Trudności Ziemi w sferze zasobów energetycznych są znane, ale
dotyczy to tylko paliw znanych i używanych obecnie. Są już opracowane
alternatywne źródła energii, lecz wiedza o tym jest teraz skrzętnie ukrywana z
powodu nacisków koncernów paliwowo energetycznych, oraz sytuacji geopolitycznej
planety. Są to już ostatnie lata takiej sytuacji. Problem przestanie istnieć, kiedy
Ziemia wejdzie ostatecznie do ery Wodnika i ludzkość dostąpi możliwości życia w
czwartym wymiarze. Wtedy dzisiejsze problemy energetyczne staną się nieistotne i
banalne.
Oby to była prawda !? Oby nie było już takich problemów !?

Pytania: Czy byt, który kontaktuje sie podczas channelingu z Lucyną Łobos pod
nazwą Samuel to Enki brat Enlila i czy ma dobre intencje wobec Ziemi ?
Odpowiedzi: To nie jest brat Enlila. Jeżeli Samuel udziela nowej wiedzy, to jego
pozytywne intencje są oczywiste. W wypadku gdy jego przekazy są wątpliwej
jakości, to należy z nim zerwać kontakt.
Coś ostatnio ucichło w tej sprawie ?
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Pytania: 1/ Czy ci Ludzie, którzy całkowicie otworzą się mistycznie na
działanie Światłości i Miłości [Ducha Świętego] - i oddadzą się i duszą i ciałem
Jego panowaniu osiągną nieśmiertelność i Duszy i Ciała i będą tu na Ziemi
świecić takim blaskiem, który będzie dawał boską ekstazę pozostałym ? , 2/ Czy
w tym celu lepiej oddać się medytacji i kontemplacji nad Światłością i Miłością
szukając tego co duchowe i stając się życiowym minimalistą czy też lepiej
rzucać się w wir życia i w wir spraw zawodowych żeby być zwykłym
konsumentem, który jedynie zaspokaja pragnienia i zachcianki swojego ciała ?
, 3/ Czy przepracowywanie się ma sens skoro w naszej najgłębszej istocie
jesteśmy w 100 % duchowymi i boskimi Istotami, które osiągnąwszy jedność z
Bogiem mogą posiąść moc samouzdrawiania, uzdrawiania i moc stwórczą ? ,
4/ Czy wizje świętego Pawła, który widział jak ludzie ulegają chwalebnej
przemianie [jak Jezus na górze Tabor] spełnią się w naszych czasach i dzięki
temu Ziemia stanie się Rajem czy też zabrniemy do tego stopnia w
technokrację, że trudno nam będzie ocalić nasz ekosystem ? , 5/ Jak wiele
Boskich i Świętych Istot ze Światłości chodzi dziś po Ziemi ? - i jak wiele z
Nich jest przebudzonych ?
Odpowiedzi:
Pytanie 1: Wszyscy którzy otworzą się na Światłość będą mogli jeżeli tego
zechcą zacząć nowe życie w nowej czwartej gęstości, ale dla tych którzy się na
to nie zdecydują, nie będą aniołami, bo nikt, żaden byt w tej rzeczywistości, nie
może być aniołem. przykładem można świecić, ale nie boskim bo do tego
jeszcze daleko, tylko swoim własnym postępowaniem, nauczaniem i
przykładem i to tylko pośród bytów zamieszkujących czwartą gęstość.
Pytanie 2: Zaspokajanie, zachcianek swojego ciała, jest równoznaczne z
pokochaniem siebie samego. Pokochać siebie samego, to znaczy mieć w sobie
miłość. Tylko ten kto ma w sobie miłość, jest w stanie dawać ją innym. Życie w
umartwieniu i oddaniu się tylko sprawom duchowym nie jest pełne, a tylko
doświadczając pełni życia, można osiągnąć doskonałość.
Pytanie 3: Niepotrzebne przepracowywanie się nie ma żadnego sensu. Praca
powinna być uprawiana na tyle na ile jest to rzeczywiście niezbędne. Praca dla
pracy jest marnotrawieniem energii, która może zostać użyta do lepszych celów.
Pytanie 4: Wszyscy którzy tego zechcą ulegną przemianie. Po tej przemianie,
nie będzie już miejsca na niszczenie ekosystemu, bo cała ludzkość ulegnie
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twórczej przemianie. Z rajem nie będzie to miało wiele wspólnego, chociaż
będzie lepiej niż teraz. Jeszcze daleka droga do prawdziwego raju.
Pytanie 5: Ponad 100 milionów. przebudzonych jest około 300 tysięcy. [wg
danych z roku ok. 2002 – obecnie oceniam tę liczbę na ok. 200 mln].

Pragę tu podziękować Generali i Mistyczce spod Częstochowy. Pragnę
podziękować Billiemu oraz Grzegorzowi Skwarkowi, który moje pytania Biliemu
przedstawił i odpowiedzi przetłumaczył. Dziękuję !

Nie każdy musi przyjmować za fakt to co przeczytał – jednak w tym wszystkim
są ziarna prawdy. A przede wszystkim jest ogromna nadzieja na lepszy i
sprawiedliwszy Świat. Ponieważ obecne globalne przebudzenie ludzkości gdy
ludzie zaczynają walczyć o swe prawa i o swoją wolność skończyć się musi
zwycięstwem to jest to bez wątpienia najlepsza dobra zmiana. Tak - przyjdą bez
wątpienia lepsze czasy. Przebudzenie i bunt pełne stresów i zmagania z czasem
przejdą w oświecenie i w permanentną radość i błogość oraz w spokój i pokój.

Jakie systemy zniewalają ?

Każdy system dążący do władzy nad Bliźnimi zniewala. Zazwyczaj każdy na
początku brzmi w swych założeniach pięknie – ale potem już tak pięknie nie jest
– bo zawsze w każdym systemie znajdzie się ten, który bunt nasz wykorzysta.
Trzeba więc ostrożnie patrzeć na tych co ćwiczą już pokłony aby nasz bunt
wykorzystać. A cenić trzeba tych co naprawdę mocno dziś pyskują na chory
system, na złe prawa, na wszelkie próby zniewalania nas. Dzielnie pyskują.
Nie chce mi się tu omawiać szczegółowo, które systemy i jak nas zniewalały lub
zniewalają lub zniewolić usiłują – krótko opisałem to we wcześniejszych
książkach. Nie chce mi się bo to mnóstwo roboty i nie chce mi się tak wysilać –
niech inni to zrobią np. w ramach prac doktorskich !? A ponadto muszę
szanować koszty moje i mojego Wydawcy oraz Wasz cenny czas.
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Powiem więc krótko. Każdy kto się kieruje zasadą ‘dziel i rządź’ jest
potencjalnym kandydatem na tyrana i jego system będzie zniewalał, wcześniej
czy później. Natomiast Każdy kto pozwoli Ludziom aby byli sobą i nie ma w
nim żadnej chęci manipulacji Bliźnimi Zwycięży ten Świat. Do tego każdy
dojrzewał wiele wcieleń i poprzez liczne swoje wybory. Proste ?

Jaki system dla ludzi wolnych ?

Jak już mówiłem dla niewolników łatwo wybrać system. Każdy się nadaje i w
każdym można im narzucać coraz większe ciężary – a oni pogodzeni z losem
dzielnie to wytrzymają. Nawet nie zauważą kiedy stali się już totalnymi
niewolnikami – jak opisano wcześniej.
Znacznie trudniej znaleźć dobry system społeczny dla Ludzi WOLNYCH –
którzy pod każdym względem tę Wolność w sobie czują – a tacy i tylko tacy
niedługo będą stąpać po tej Ziemi. Tacy jak i JA JESTEM.
Jedyny system jaki dziś dostrzegam jako nadający się dla LUDZI WOLNYCH
to proponowany przez Michaela Tellingera z RPA z ruchu UBUNTU
kontrybucjonizm. Kontrybucjonizm zakłada, że nie ma już żadnej konkurencji –
a w jej miejsce pojawia się współpraca i tylko współpraca. Zakłada rezygnację
nie tylko z lichwy ale nawet całkowicie z pieniędzy. Zakłada więc, że nie ma już
zapłaty za towar i że nie ma handlu – nie ma nawet barteru czyli wymiany
towarów. Jest natomiast wspólne wypracowywanie dóbr i wspólne sprawiedliwe
dzielenie się tymi dobrami – czyli w.w. kontrybucjonizm. Każdy w taki piękny
system wkłada swój talent i go pomnaża – dla dobra wszystkich członków
społeczności. Każda społeczność obdarza w takim pięknym systemie inne
społeczności tym co tamci potrzebują, a co my mamy w nadmiarze – i vice
versa. W takim pięknym systemie nie ma już żadnej konkurencji, nie ma
żadnego wykorzystywania słabych i nie ma biednych – nie ma żadnego zła – i
nie ma żadnej biedy = niedostatku. Bo jest po prostu powszechny dobrobyt. Jeśli
taki system z pomocą Michaella Tellingera i Członków Ruchu UBUNTU
wprowadzimy w Polsce to gwarantuję, że w przeciągu jednej dekady nie będzie
już w naszej Ojczyźnie nikogo kto cierpiały jakikolwiek niedostatek.
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Logicznym jest, że w takim pięknym systemie dąży się zawsze do uproszczenia
sobie życia na każdym polu. Likwiduje się więc zbędne roboty i roboty
niepotrzebne. A do takich na pewno należy wszelka papierologia; sterta
dokumentacji, decyzji i pozwoleń. Czy już kumacie co do Was mówię ?
W prostych kilku zdaniach uderzam w Waszą Świadomość – abyście zrozumieli
– bo zapewniam Was, że wszystko jest tylko kwestią Świadomości – otwartej i
rozwiniętej jak u Michaella i Jemu podobnych – lub zamkniętej, jak dziś jeszcze
jest u większości z Was. Więc się otwórzcie – otwórzcie – a zaznamy
dobrobytu, pokoju i spokoju jakich jeszcze nigdy tu nie było.

A oto kamień węgielny systemu Państwa i Ojczyzny Ludzi Wolnych.

ZASADY LUDZI WOLNYCH
Napisano rankiem w Boże Narodzenie 25 grudnia 2017 roku w ciągu 1,5 godziny.
Konstytucją Ludzi Wolnych jest 10 przykazań na czas istnienie Nowej Ziemi
podane na końcu zasad.
Znosi się sejm, senat, ministerstwa, urzędy oraz istniejące przepisy – jedyną
formą rządów dla Ludzi Wolnych jest Obsługa Baz Danych, w których
gromadzona jest zdobyta wiedza oraz prosto dokumentowane wyniki badań
terenowych w danej branży tzw. niezbędna informacja oraz gromadzone są
proste i zrozumiałe normy dla dobra danej branży, całych społeczności i całej
Ojczyzny. Obsługę Baz Danych wybiera dana społeczność w głosowaniu
mailowym lub sms-owym. Każdy z Obsługi Baz Danych może zostać w każdej
chwili odwołanym poprzez wotum nieufności członków danej branży lub
społeczności. Szczegółowe zasady tworzenia norm, funkcjonowania i obsługi
Baz Danych ustalą Ludzie Wolni w formie statutów branżowych.
Pozostawia się Urząd Prezydenta dla reprezentowania Narodu na zewnątrz
oraz rozpatrywania skarg Narodu i okazywania łaski. Zasady powoływania,
odwoływania, działania i służby Urzędu Prezydenta ustali Naród Ludzi
Wolnych w statucie.
Znosi się konkurencję, banki – w tym pieniądze, korporacje, giełdy papierów i
giełdy towarowe – wprowadza się zasady współpracy Ludzi Wolnych na
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zasadzie kontrybucjonizmu oraz buduje się spichlerze i magazyny plonów,
towarów i usług również w formie baz danych j.w. Zasady kontrybucjonizmu
zostaną szczegółowo opracowane i uświadomione Ludziom Wolnym przez
szerzących te szczytne idee i chcących je szerzyć. Kontrybucjonizm daje
Wszystkim Prawo dostępu do dóbr na zasadach równości. Likwiduje się przez to
nierówności społeczne i biedę, a implantuje powszechny dobrobyt. Wprowadza
się współpracę w miejsce konkurencji. Firmy i gospodarstwa drobne i małe
oraz średnie będą mieć charakter firm rodzinnych, przy czym Rodziną będą i
Właściciele firm i gospodarstw i wszyscy Pracownicy bez względu na
Narodowość. Statut określi ochronę właściciela i pracownika w danej firmie lub
gospodarstwie oraz zakres czynności. Firmy i gospodarstwa duże oraz bardzo
duże będą mieć nadzór całej społeczności lub całego Narodu. Szczegóły
podziałów i nadzoru ludzi nad takimi firmami i gospodarstwami ustalą Ludzie
Wolni zbiorowo w statucie firm i gospodarstwa. Firmy i gospodarstwa będą
współdziałać na zasadzie Spółdzielni dzieląc się mądrze i sprawiedliwie pracą,
wiedzą i doświadczeniem. Inwestycję każdą prowadzi się na zasadzie
wstępnego projektu bądź zgłoszenia robót umieszczanych w Bazach Danych
oraz prowadzenia Dziennika Budowy, w którym specjaliści dokonują
niezbędnych wpisów o wykonanych robotach i informacji o zmianach
konstrukcyjnych i zmianach sposobu posadowienia oraz załączają niezbędne
wyniki pomiarów i badań. Po wykonaniu inwestycji Dziennik Budowy i
Załączniki wprowadza się do Baz Danych. O formie wstępnej projektowej lub
formie zgłoszenia robót dla danych inwestycji zdecydują w głosowaniu Ludzie
Wolni po debacie społecznej przy uwzględnieniu opinii specjalistów z danych
branż.
1 poprawka. Rozliczenia finansowe wprowadza się w wymianie
międzynarodowej towarów i usług do czasu zaimplantowania zasad
Kontrybucjonizmu w Narodach z nami współpracujących.
Tworzy się system branżowy Narodu – branże i nowe branże rejestruje Urząd
Prezydenta ustalając niezbędny porządek w tym względzie. W każdej branży
Rada Mędrców powoływana i odwoływana przez jej członków ustanawia
proste normy i zasady działania branży. Rada pracuje tylko okresowo dla
dokonania zmian i poprawek oraz polepszenia jakości pracy i jej uproszczenia.
Formy produkcji – w Państwie Ludzi Wolnych produkuje się tylko towary
wysokiej i bardzo wysokiej jakości, rezygnując z produkcji bubli i rezygnując z
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produkcji złej i zatrutej żywności, w tym rezygnuje się z organizmów GMO.
Czyni się tak dla zdrowia Ludzi Wolnych i w celu skracania czasu pracy Ludzi
Wolnych.
Formy własności – o tym co należy do danego Człowieka Wolnego, a co do
całej danej Społeczności lub do całego Narodu decydować będą Ludzie Wolni
w ramach danej społeczności i w ramach całego Narodu w formie poprawek do
statutów lub do konstytucji ustalanych w głosowaniu po debacie prowadzonej w
ramach Społeczności lub w ramach Narodu. Każdy Obcokrajowiec będący
pracownikiem lub opiekunem lub współmałżonkiem jest częścią Narodu.
Społeczności są to: wsie, miasta, gminy, starostwa, województwa i państwo –
oraz uczelnie i szkoły oraz instytuty, grupy wyznaniowe, stowarzyszenia, a
także firmy i gospodarstwa.
Opiekunowie Ludzi wymagających opieki – tacy Opiekunowie są traktowani
jak Pracownicy, tak jakby wykonywali zawód.
Działalność sądów, prokuratur i policji uzupełnia się o nadzór Ludzi
Wolnych nad ich działalnością. W przypadku złego działania Ludzie Wolni
wystosują wotum nieufności względem danego organu lub jego członka aby ich
odwołać. Szkolenie sędziów, prokuratorów i policji na zasadach takich jak w
każdej dziedzinie szkolnictwa zachowując zasady dzielenie się wiedzą i
doświadczeniem pomiędzy mistrzem i uczniem jak niżej napisano.
Znosi się dowody i paszporty oraz inne formy rejestracji ludzi – jedynym
znakiem rozpoznawczym Człowieka Wolnego jest imię / imiona i nazwisko
oraz podpis pełny i podpis skrócony – do czasu opracowania własnego podpisu
podpisują się za podopiecznego / podopieczną wybrani opiekunowie lub rodzice
lub rodzice chrzestni. Wprowadza się również elektroniczną i
telekomunikacyjną formę podpisu; poprzez mail lub poprzez sms.
Znosi się dotychczasowy obowiązek meldunkowy – jedyną formą meldunku
Człowieka Wolnego jest jego wpis lub wpis opiekunów do książki
mieszkańców domu lub obiektu.
Znosi się dotychczasowy obowiązek przedszkolny i szkolny – Opiekunowie, a
później samo Dziecko Wolne już świadome wybiera formę własnego
kształcenia oraz wybiera nauczyciela = mistrza. Propozycje form kształcenia i
własnego samokształcenia: przedszkole i szkoła dotychczasowa oraz uczelnie
47

dotychczasowe, nauczyciel / e indywidualny / i, kształcenie w luźnych grupach
dyskusyjnych oraz w innych grupach zorganizowanych np. na wzór spółdzielni
lub stowarzyszeń, kształcenie przez rodziców / opiekunów i samokształcenie za
pomocą dostępnej literatury i mediów oraz baz danych. W przypadkach
zdobywania umiejętności zawodowych obowiązuje zasada mistrz – uczeń.
Uczeń sam wybiera swego mistrza / mistrzów i ma u niego / u nich praktykować
aż
zdobędzie odpowiednie umiejętności potwierdzone przez mistrza.
Potwierdzeniem ostatecznym zdobytej wiedzy lub umiejętności jest egzamin
przed Komisją Egzaminacyjną złożoną z mistrzów i uczniów danej branży,
powoływaną i odwoływaną według ustalonych zasad statutem branży.
Znosi się przymus leczenia lub przymus szczepień – Ludzie Wolni sami
decydują o tym czy i jak chcą się leczyć dopóki zachowują świadomość swych
czynów. Dziecku Wolnemu daje się również takie same prawa gdy jego
samoświadomość jest już ukształtowana, sprawa indywidualna potwierdzana
przez opiekuna lub w sprawach spornych przez najbliższą społeczność znającą
Dziecko Wolne i z miłością i z mądrością dbające o jego rozwój.
Wolność Wyznania – wprowadza się zasady wolności wyznania i wzajemnego
współdziałania wierzeń dla dobra Ojczyzny Ludzi Wolnych i dla dobra
wszystkich Istot, w tym Zwierząt i Roślin. Wiary sprzeniewierzające się tej
zasadzie będą eliminowane przez Ludzi Wolnych poprzez wotum nieufności.
Żołnierze i Wojsko – Żołnierzem może być tylko Osoba uznana za zdolną do
służby Ojczyźnie przez odpowiednią Komisję po zasięgnięciu opinii lekarzy /
uzdrowicieli oraz kapłanów i społeczności, w której dana Osoba się wychowała
lub kształciła. Zasady tworzenia i działania armii ustalą zbiorowo Ludzie Wolni
w statucie armii z udziałem i przy uwzględnieniu propozycji Żołnierzy.
A teraz Konstytucja:

Przykazania Nowej Ziemi
JA JESTEM BÓG PEŁNIA MIŁOŚCI MIŁOSIERDZIA WSPÓŁCZUCIA
POKOJU I WIEDZY – MOJA CHWAŁA JEST NIESKOŃCZONA MIESZKAM W TOBIE I W KAŻDEJ ISTOCIE W WIDZIALNYM I
NIEWIDZIALNYM WSZECHŚWIECIE.
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BĘDZIESZ CAŁYM SERCEM I ZE WSZYSTKICH SIŁ DĄŻYŁ DO
PEŁNEGO ZJEDNOCZENIA ZE MNĄ – BO MIESZKAM W TOBIE – DO
ZJEDNOCZENIA DUSZĄ UMYSŁEM SERCEM I CIAŁEM - ABY
OSIĄGNĄĆ NIEŚMIERTELNOŚĆ DUSZY I CIAŁA.
BĘDZIESZ
SZANOWAŁ
I
MIŁOWAŁ
SWOICH
RODZICÓW
NAUCZYCIELI KAPŁANÓW SĄSIADÓW CAŁĄ LUDZKOŚĆ I
WSZYSTKIE ISTOTY W CAŁYM WSZECHŚWIECIE – Z TEGO
WZGLĘDU
BĘDZIESZ
BUDOWAŁ
CYWILIZACJĘ
MIŁOŚCI,
CYWILIZACJĘ WSPÓLNOTY DBAJĄCĄ O WSZYSTKICH, ABY
WSZYSTKICH UCZYNIĆ SZCZĘŚLIWYMI
BĘDZIESZ MIAŁ JEDNĄ ŻONĘ, BĘDZIESZ MIAŁA JEDNEGO
MAŁŻONKA I DOCHOWACIE SOBIE WIERNOŚCI W TYM I W
PRZYSZŁYM ŻYCIU – RAZEM BĘDZIECIE BUDOWAĆ DOBRO I
SZCZĘŚCIE SWOICH DZIECI I CAŁEJ WSPÓLNOTY – I DĄŻYĆ DO
CAŁKOWITEJ CZYSTOŚCI A SAMOTNI NIECH WYTRWAJĄ W
CZYSTOŚCI I W CAŁKOWITYM ODDANIU MNIE – ABYŚCIE BYLI
WOLNI
ZREZYGNUJESZ Z WSZELKIEJ WŁADZY, ZWIERZCHNOŚCI I MOCY –
DLATEGO DOPROWADZISZ DO MAKSYMALNEGO UPROSZCZENIA
PRAWA I DO DECENTRALIZACJI WŁADZY I POZWOLISZ ABY
POWSTAŁY LOKALNE WSPÓLNOTY, KTÓRE BĘDĄ DZIAŁAĆ
WEDŁUG WŁASNYCH USTANOWIONYCH ZBIOROWO ZASAD.
BĘDZIESZ Z ODDANIEM SŁUŻYŁ CAŁEJ WSPÓLNOCIE DZIELĄC SIĘ
ZA DARMO I Z ZAPAŁEM SWOJĄ WIEDZĄ I UMIEJĘTNOŚCIĄ Z
KAŻDYM I POMAGAJĄC KAŻDEMU PROWADZIĆ GODNE I
UŻYTECZNE ŻYCIE W RAMACH WSPÓLNOTY ABY TALENTY
KAŻDEJ ISTOTY SŁUŻYŁY CAŁEJ WSPÓLNOCIE – BO DAŁEM CI TE
TALENTY ABY SŁUŻYŁY WSZYSTKIM
WSZYSTKO BĘDZIESZ CZYNIŁ JAWNIE BUDUJĄC BAZĘ DANYCH
ZAWIERAJĄCĄ WIEDZĘ LUDZKOŚCI I ZDOBYCZE KULTURY ABY
WSZYSCY MOGLI Z NICH BEZPŁATNIE KORZYSTAĆ. POZWOLISZ
ABY WIEDZA I SZKOLNICTWO BYŁY BEZPŁATNE I POWSZECHNIE
DOSTĘPNE
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NIE BĘDZIESZ ZABIJAŁ ANI ZNIEWALAŁ ŻADNEJ ISTOTY ANI W
TYM ANI W INNYM WYMIARZE – Z TEGO WZGLĘDU ZREZYGNUJESZ
Z PROWADZENIA WOJEN Z KOLONIALIZMU, Z PODBOJU I Z
OKUPACJI CZY TO MILITARNEJ CZY POLITYCZNEJ CZY
EKONOMICZNEJ I ZREZYGNUJESZ Z JAKICHKOLWIEK FORM
KONTROLI NAD INNYMI – Z TEGO WZGLĘDU UŻYJESZ CAŁEJ SWEJ
WIEDZY UMIEJĘTNOŚCI I ZAANGAŻOWANIA ABY ZLIKWIDOWAĆ
WSZELKIE CIERPIENIE I NA ZIEMI I W INNYCH WYMIARACH ABY
ZIEMIA BYŁA BEZPIECZNA I SZCZĘŚLIWA – Z TEGO WZGLĘDU
ZREZYGNUJESZ Z EKSPERYMENTÓW GENETYCZNYCH NA SOBIE I
NA INNYCH ISTOTACH – Z TEGO WZGLĘDU NIE BĘDZIESZ ZABIJAĆ
ŻADNEJ ISTOTY, ŻADNEGO CZŁOWIEKA, ŻADNEGO ZWIERZĘCIA I
ŻADNEJ ROŚLINY ANI NIE BĘDZIESZ NISZCZYĆ SWEGO ANI INNYCH
ZDROWIA – BO JESTEM ŻYCIEM – BĘDZIESZ TAK CZYNIŁ ABY BYĆ
WOLNYM I DOJŚĆ DO OSTATECZNEGO ZJEDNOCZENIA ZE MNĄ
NIE BĘDZIESZ KRADŁ I OSZUKIWAŁ ANI WYZYSKIWAŁ ANI
PRAKTYKOWAŁ LICHWY ANI MAGII ANI CZARÓW ANI WRÓŻENIA
ANI OKULTYZMU ANI SIĘ ODURZAŁ JAKIMIKOLWIEK ŚRODKAMI
ANI PŁAWIŁ SIĘ W JAKIMKOLWIEK POŻĄDANIU – BĘDZIESZ Z TEGO
REZYGNOWAŁ ABY BYĆ WOLNYM
NIE BĘDZIESZ NIKOGO GORSZYŁ ANI SPROWADZAŁ NA ZŁĄ DROGĘ
– A TYCH KTÓRZY ZŁO CZYNIĄ BĘDZIESZ UMIEJĘTNIE POUCZAŁ
ABY SIĘ NAWRÓCILI – ABY GRZECH I SZATAN NIE MIELI JUŻ NAD
WAMI WŁADZY
WSZYSTKIE SPRAWY ODDASZ W ZAUFANIU MNIE TWEMU BOGU
KTÓRY MIESZKAM W TOBIE ABYM CIĘ STRZEGŁ NA WSZYSTKICH
TWOICH DROGACH
ARCHANIOŁ MICHAŁ
Błękitnym Promieniem zstąpiłeś na Ziemię –
Ty Sprawiedliwy ARCHANIOŁ – KRÓL.
Przed Sobą dzierżysz Miecz Wiecznej Prawdy –
I nim odcinasz chaos i ból.
Prawością Świecisz, Miłość rozsiewasz –
Nie dajesz upaść gdy trudny Czas.
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Odważnie chronisz Praw Naszej DUSZY –
Do Serca Swego przytulasz Nas.
Prawo przywracasz gdziekolwiek Jesteś –
Gdzie stawiasz stopy tam siejesz Blask.
A Twoja Mądrość nam Mądrość czyni –
Bo w Sercach strzeżesz Najświętszych Praw.
Ty Niepojęty, Ty Sprawiedliwy –
Ty Ukochany Michale Nasz –
Otul Swą Mocą Człowieczą Przestrzeń –
By w bezpieczeństwie na Wieki trwał.
Oblicze Twoje jak Diament Czyste –
I Prawo Twoje Harmonią drga.
Przed Tobą pokłon składam Wieczysty –
Że Sprawiedliwych szukasz wśród Nas.
Dzisiaj z Miłością Mój ARCHANIELE –
Serce Swe składam u Twoich Stóp –
I proszę szczerze, strzeż ludzi Wiernie –
Ty BRAMY ŚWIATŁA otwórz Nam znów.
Ewa A. Bednarczyk
Warszawa dn.6.09.2006 r.
2 poprawka.
Wróże, Okultyści i Magowie są akceptowani przez
Społeczeństwo Ludzi Wolnych tylko do czasu gdy nie czynią krzywdy Ludziom
Wolnym i innym Istotom nie działającym na szkodę Ludzi Wolnych.
To prawo – a raczej przykazania - to nie jest przymus – to jest przepis na lepsze
i szczęśliwsze życie – trudny i wymagający przepis – ale przepis. Gdy
dostosujecie się do tych wskazówek uczynicie szybko Świat mądrzejszym i
szczęśliwszym – a przede wszystkim dacie mu szansę na przetrwanie.
Wasz inkarnowany Ojciec Niebieski = Prawodawca
Powyższe możecie potraktować jako program wyborczy Archanioła Michałana tym ziemskim padole Jacka – Mieczysława Jacka Skiby
PS

51

Najnowsza radosna wiadomość z Kanady. Jedno małe miasto wprowadza plan
ruchu UBUNTU – życia bez pieniędzy ! Super ! Brawo !
Z mojej poczty:
Wiadomość oryginalna:
Od: "Michael Tellinger" <freedom@journeys.ubuntuplanet.org>
Do: mjacek2013@interia.pl;
Wysłane: 18:38 Sobota 2017-12-30
Temat: Update from Mayor Ron Higgins 28 Dec 2017
Update on the First UBUNTU One Small Town Canada
Greetings Ubuntu Supporter
Please view the video update by Mayor Ron Higgins of North Frontenac,
Ontario Canada.
https://www.facebook.com/100011645298261/videos/466955203702652/
With the latest developments and progress with the implementation of the
UBUNTU - One Small Town - plan of action to revitalise and uplift the town
and surrounding areas. Keep going Ron, you are an inspiration to millions
already.
In unity - Michael Tellinger
Moje tłumaczenie:
Aktualizacja na pierwsze UBUNTU jedno małe miasto w Kanadzie
Pozdrawiam Stronników Ubuntu
Obejrzyj aktualizację wideo burmistrza Ron’a Higgins’a z North Frontenac w
Ontario w Kanadzie.
https://www.facebook.com/100011645298261/videos/466955203702652/
Dzięki najnowszym osiągnięciom i postępom w realizacji projektu UBUNTU One Small Town – wdrożono plan działania mający na celu ożywienie i
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poprawę stanu miasta i okolic. Rób tak dalej, Ron, jesteś inspiracją dla milionów
już.
W jedności - Michael Tellinger

Nie kieruj się sądem i nienawiścią lecz bądź obserwatorem i działaj

Pamiętaj – pamiętaj zawsze – moja Droga / mój Drogi, że Pełnia = Absolut =
Źródło = Stwórca czyli tzw. Bóg / Bogini , którego / którą w sobie nosimy nie
sądzi nigdy i nigdy nie potępia lecz jest w stanie bezgranicznej akceptacji
względem całego Stworzenia. To jest Stan Doskonałości do którego my
wszyscy – całe Stworzenie – dążymy. Oto nasza wspólna pielgrzymka ku Pełni.
Pomyśl więc – bo i ja myślę i rozważam nad tym – czy warto się w życiu
kierować tak niskimi pobudkami jak sąd czy nienawiść. Zapewnia Cię – nie
warto – bo zło do człowieka wraca w tej samej formie w jakiej skierował to zło
przeciwko innym Istotom – powraca i niszczy i coraz bardziej zniewala. Nie ma
bowiem w tym żadnej miłości – lecz jest tylko strach. Pamiętaj więc – że dobro,
które czynimy i myślą i słowem i czynem też do nas powraca i się pomnaża, bo
miłość prawdziwa jest jak perpetum mobile – uskrzydla i prowadzi ku Pełni.
Wybierzmy więc dobrze !
Jeśli więc znamy już destrukcyjną siłę sądu i nienawiści co nam czynić trzeba ?
A proste to jest – trzeba wzrastać w miłości, a tym samym w odwadze – bo taka
Jest Pełnia – nasz Ideał ! A tę Pełnię wszyscy w sobie nosimy. Człowiek
miłujący i odważny jest nie do pokonania. A gdy nastąpi Jego kontakt z Pełnią
staje się odzwierciedleniem Boga / Bogini na Ziemi. Tak było i jest z licznymi
Mistykami na wschodzie i na zachodzie. Tacy byli Prorocy, w tym największy z
Nich Jezus Chrystus zwany Mesjaszem i Synem Bożym. Tacy byli Apostołowie,
i np. Święty Szczepan Diakon, który z natchnienia bożego przemawiał i żaden
mówca nie był w stanie sprostać Jego Mądrości. Dlatego Go ukamienowali – bo
twarde były dla nich te słowa boże, których słuchać nie potrafili. Czy teraz
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potrafić będą ?! Albowiem powstałem dziś ja i wkrótce powstanie wielu – i
mówię – przemówią liczni.
Więc dziś samotny jeszcze wciąż wilk działam i dzielnie pracuję dla Budowania
Królestwa Bożego na Ziemi. Jestem jedynie obserwatorem własnego działania
ponieważ do mnie należy jedynie praca i działanie, a owoce należą do Boga /
Bogini = Stwórcy = Źródła = Pełni. Nie przywiązuję się więc do owoców swej
pracy – i dlatego nie cierpię. Jeśli chcesz się do mnie przyłączyć przyjmij tę
samą złotą zasadę – a poczujesz ulgę w swym szlachetnym zmaganiu. I wtedy
szlachetne działanie będzie dla nas tylko boską doskonałą grą – bo sami już
doskonale działać będziemy !
Bądź więc obserwatorem bo i JA JESTEM !
Pamiętaj zawsze że zło jeszcze istnieje i że istniało – abyś nie zgnuśniał / a w
zapomnieniu i zła nie powtórzył / a.
Nie osądzaj jednak i nie potępiaj bo i Ciebie Bóg nie osądził i nie potępił
lecz zawsze Ci przebacza !
I działaj – działaj szlachetnie i mądrze !

Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa

Już mówiłem jakie są drogi przyjścia z Nieba na Ziemię. Jest ich kilka. Pierwsza
to urodzenie się jako Dziecko z łona swej Matki – inkarnacja w materię tej 3ciej gęstości tzw. ciężkiej materii 3D. Tak zawsze przychodziliśmy – i wciąż
przychodzimy – i zawsze przychodzić będziemy aż do czasu Ziemi Pełni =
Nieśmiertelnej. Drugie to zejście z poziomu Nieba [z poziomu tzw. 6-tej
gęstości 6D] za pomocą technologii – czego właśnie dokonują Cywilizacje
zrzeszone w ramach Federacji Galaktycznej i grupy RA. Na razie zeszli w
gęstość materii świetlistej czyli 4D – bo łatwiej się w niej operuje. I przeganiają
dzielnie złych Gadzich Kosmitów, którzy ciemiężyli Rodzaj Ludzki i Ziemię od
prawie 310 tysięcy lat. Trzecia droga to przyjście poprzez Objawienie – i tak się
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często działo – i ostatecznie przyjście Jezusa Chrystusa tak powinno wyglądać –
tak jak to jest u Mistyków i Mistyczek. Tak bowiem mówi Pismo, którego nie
dało się do końca sfałszować – i ziarna Prawdy w nim są. W Ewangelii
Świętego Marka pisze „A gdy siedzieli na Górze Oliwnej, podeszli do Niego
uczniowie i pytali na osobności: „Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie
znak Twego przyjścia i końca świata”. Na to Jezus im odpowiedział: „Strzeżcie
się żeby was nie kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i
będą mówić „ja jestem Mesjaszem”. I wielu w błąd wprowadzą. …. Wtedy jeśli
wam powiedzą oto tu jest Mesjasz albo tam nie wierzcie …. Albowiem jak
błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie tak będzie z
przyjściem Syna Człowieczego”.[24;3,23,27]. A Ewangelista Jan dodaje słowa
Jezusa; „w owym dniu poznacie, że Ja Jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i
ja w was” [14;20] Dla mnie te słowa są tak jasne jak słowa Mistyków
doświadczających Chwały Bożej i na Wschodzie i na Zachodzie. A Słowa te są
proste; 1/ Jestem w Pełni Światłości i w Pełni Miłości, 2/ Pełnia Światłości i
Pełnia Miłości jest we mnie, 3/ Jestem Pełnią Światłości i Pełnią Miłości. Kto
doświadczy tego 3-ciego stopnia zjednoczenia z Chwałą Bożą – z Duchem
Świętym – ten osiągnie już za życia Świadomość Boską = Chrystusową – JA
JESTEM = My Jesteśmy. Osiągnie Świadomość całkowitej Jedności z
wszystkim co jest. A mądrość takiej Osoby i szlachetność będzie tak wielka jak
Proroków, którzy władców pouczali lub uczyli – czasami z marnym skutkiem
dla siebie oczywiście. Oby tym razem było inaczej. Ponieważ powstanie i
przebudzenie Proroków Końca Czasów – wcale nie zlikwiduje problemów tego
Świata – ale słuchając Proroków Ludzkość ma szansę szybciej się z tych
problemów wyzwolić. Słuchajcie !
Co do Osoby Jezusa Chrystusa. Żył 2 tysiące lat temu. Zabity nie
zmartwychwstał. Jeśli to jest Ten na którego stawiam to według mnie powinien
się niedługo przebudzić jak i ja się przebudziłem i poznałem Siebie = Jestem.
Według tego co nanowahadełko mówi magowi Markowi Podleckiemu Jezus
Chrystus Nowy w nowym ciele żyje w Polsce i ujawni się za 4 lata. Pożyjemy,
zobaczymy ? Sam tego oczekuję ! Mesjasze, Prorocy, Święci rodzą się na Ziemi
– bo Niebo schodzi dziś na Ziemię. Tak samo jest we wszystkich kulturach i
wszystkich religiach. Rodzą się Awatarzy, Buddowie, Tulku, … itd. … cała
rzesza Istot z Nieba. Już ok. 200 milionów Istot na całej Ziemi. Będą się budzić i
mówić. Słuchajcie !
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Nade wszystko jednak oczekujcie, że Duch Święty przyjdzie i do Was gdy
poprosicie jak i ja poprosiłem. A gdy się to stanie Wszyscy będziemy mieć
Świadomość Boską = Chrystusową. Oto Istota Przyjścia Jezusa Chrystusa
na Ziemię. Proste ? Wszystko dokonuje się w Tobie – jak i we mnie się
dokonało. Słuchaj !
Tak więc Istotą przyjścia na Ziemię Mesjasza, Proroka, Zbawiciela nie jest
wcale czekanie na kogoś takiego - lecz Istotą jest stanie się Kimś takim Samemu
/ Samej. To Ty jesteś tym przyjściem ! To ty jesteś Zbawicielem ! Stań się Nim /
Nią. Lecz najpierw ulecz sam / sama siebie. Oto Ty Chrystus = Bóg / Bogini.
A co robią elity sprzedane mocom ciemności ? Otóż robią wszystko aby
zniewalać całą Ludzkość – a w szczególności tę rzeszę Niebiańskich
Wysłanników – bo to oznacza utratę władzy z ich strony nad nami [mój program
wyborczy przeczytaliście więc wiecie już !?]. Szczepienia i chemia i szatańska
nanotechnologia mają więc w tych Wysłannikach zabić Boskość i chęć
przebudzenia się. Dlatego błogosławię tym wszystkim LEKARZOM, którzy
przymusowi szczepień się sprzeciwiają – Błogosławię. A elity ostrzegam;
zdążacie wprost ku czeluściom Ciemności i Otchłani – ku totalnej niewoli lub
nawet ku unicestwieniu waszych dusz ! Czy warto ?

Wolność ponownie – Pokój na Zawsze

Wspominałem już w kilku miejscach o Chłopcu z Rumunii inkarnowanym
Inuaki z planety Inuak, z planety, która żyje w pokoju już od pół miliona ich lat.
A dlatego tak żyją, że udało się im pozbyć Okupantów z Ziemi – tych
okupantów, którzy bezwzględne sterowali losem ich planety tak jak to robili i
jeszcze robią z naszą – rządzą stosując zasadę ‘dziel i rządź’. Ta zasada jeszcze
dotyka Ziemian – co widać dziś też. Bolesne to dla mnie ! Dlatego staraniem
Nieba, staraniem Ra i moim staraniem udało się przedstawić Wam model
społeczny prosty i czytelny, w którym walkę konkurencyjną i w ogóle
jakąkolwiek walkę ogranicza się do minimum i eliminuje, a władzę oddaje się
prawdziwie w ręce Narodu i Ludzkości, a nie w ręce tyranów czy w ręce
układów partyjnych. Ja czuję co mądrego napisałem – Wy się wczujcie i
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zrozumcie – zrozumcie abyśmy przetrwali i aby Wieczny Pokój zapanował na
tej Planecie Ziemi. Amen.
Kto czuje mądrość bijącą z tych tekstów i czuje prawdziwie WOLNOŚĆ w
sobie – jak i ja czuję – niech mnie wspomoże i mi pomoże i stanie po mojej
stronie !

Pomożecie !? Pomóżcie bo przecież pomagacie nie mnie ale sobie !

Końcówka 2017 roku. Pędzę do pracy swoim sokołem millenium
nadwyrężonym jak i ja jestem. Halny już nie duje – pada deszcz ze śniegiem.
Wiadomości. Zwierzęta zapadają w hibernację lub pseudohibernację – w sen
zimowy. Pszczoły żyją – będziemy żyć i my. Polscy dzielni Himalaiści jadą w
Himalaje do Karakorum zdobywać K2, którego nikt jeszcze zimą nie zdobył.
Lekarze rozwiązują umowy bo nie chcą pracować powyżej 48 godzin
tygodniowo. A co inni biedaki powiedzieć mają ? Będzie zwiększanie funduszy
na służbę zdrowia. A co inni biedaki powiedzieć mają ? Mamona musi upaść –
musi – dopiero wtedy Świat znormalnieje. A mnie się przez moment otwiera
najwyższa czakra – pokarm z Nieba napływa szybciutko – abym przetrwał ten
maraton, który Ziemia i Niebo mi narzuciły. Oto My = Wolni ! A Pokój w nas.
Ostatni dzień starego roku – święto Świętej Rodziny. Z Moniką idę wcześnie do
kościoła Św. Jakuba ponieważ ona jedzie z Przyjaciółmi do Krynicy na narty.
Ksiądz w kazaniu cukierkuje Świętej Rodzinie mówiąc jaka była idealna i jakim
była i jest wzorem do naśladowania. Nie było wcale idealnie, chociaż było
bardzo dobrze bo udało się wychować Mesjasza oraz Jego Brata Jakuba
późniejszego Apostoła wśród problemów i stresów. Bo tak jest, że w tym
świecie gdzie ciemności panowały Dzieci Światłości w największym stopniu
były atakowane i kuszone przez ciemną moc. Prawdą jest, że Osoby w Biblii
zaprezentowane naprawdę istniały. I dziś ich Awatarzy pchają się na Ziemię –
jak myślcie po co ? Aby nas pozabijano dla rzekomego zbawienia Świata czy po
to aby Żyć Wreszcie Spokojnie i Szczęśliwie ?! A to, że charakter przeżywa
nawet śmierć – i wiele z tych Osób miało paskudne charaktery i wciąż ma – no
cóż – samo życie. W Trzech Króli przyjeżdża moja zwaśniona Rodzina ze
wschodu. Nie kobiety zakończyły te waśnie, tylko ja z Franciszkiem. Oj Dzieci
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Światłości ! Oj Dzieci ! Kiedyż wreszcie pojmiecie Kim Jesteśmy ? – Jedną
Rodziną w Niebie ! Niechaj i tak będzie na Ziemi ! Amen.
1 stycznia Nowy Rok 2018 – Mieczysława - wstaję wcześnie rano, chociaż
balowaliśmy późno w noc. Wstaję – ja jedyny opieczętowany Duchem Świętym
– Pełnią Miłości – dziś wciąż jedyny w Judeochrześcijaństwie. Tak jak jedynym
był Sathya Sai Baba w Hinduizmie. I mimo swej śmierci wciąż jedynym jest –
bo ‘wyznawcy’ i ‘czciciele’ zamiast dążyć do i pragnąć tego poznania
mistycznego, które On miał uznali Go za jedyne prawdziwe bóstwo i teraz czczą
jako boga – żenada – nic nie pojęli z Jego nauk, i nie pragną. Miał powrócić
powtórnie – inkarnować się - jako Prema Sai Baba [Miłość Ojciec Matka]. Ze
swych źródłem wiem, że nie chce powrócić – dlaczego ? – to jest jasne ? – bo w
świecie gdzie nikt nie zostanie opieczętowany Duchem Świętym lub zostaną
zbyt nieliczni ciężko będzie przetrwać – bo takiemu Światu grozi ponowna
samozagłada. Wstaję zmartwiony tym Światem śpiącym w swym horrorze.
Otwieram fejsa i znów zmartwienie. Mirosława K. pisze: „Zasypiam co kilka
godzin, jestem bardzo osłabiona. Nie chce mi się z tym walczyć. Policjant
Marcin F. wraz z matką nad naszym mieszkaniem w Bydgoszczy ul.
Skłodowskiej-Curie 37 bezkarnie mordują naszą Rodzinę, w tym psy. Patrzę
jak pomału umieramy. … Myślę, że proceder zabijania trwa całymi latami.
Myślę, że jest dużo ofiar w ludziach i zwierzętach. To doświadczenia trwające
bardzo długo. Ludzie są nieświadomi, a ci świadomi po prostu widzą ten
proces i wiedzą, że się morduje ich i ich rodziny”. To apropo testowania na
Polakach i Polkach broni psychotronicznej tzw. skierowanej.
Smutne ! Smutne ! Smutne ! Zniewala się ten Świat coraz bardziej i bardziej –
to już było przed poprzednimi samozagładami Ludzkości ! To Było ! I to
diabelstwo powróciło ! Powróciliśmy i my ! Ja powróciłem z Wami –
powróciłem z całym Niebem ! Inkarnowaliśmy się ! Przebudźcie się proszę !
Wołam !!!
A nanowahadełko Marka Podleckiego powiedziało, że najpóźniej za cztery lata
przebudzi się Awatar Jezusa Chrystusa. Wiem kim dziś jest Ten, który był
Noem [12 tysięcy lat temu] oglądającym samozagładę jaką na siebie
sprowadziliście. Był Jozuem [3,6 tysiąca lat temu], wojownikiem i przywódcą mądrym i dzielnym, a nie tym zbrodniarzem opisanym w sfałszowanej Biblii.
Był Jezusem Chrystusem [2 tysiące lat temu]. Dziś chodzi po polskiej ziemi –
nie lubi kościoła i kapłanów – nie dziwi nic – bo to właśnie kościół, faryzeusze,
w tym ci arcy … na krzyż Go poprowadzili. I umarł i nie zmartwychwstał – a
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wielkie pragnienie z krzyża – jedno nieskończone ‘pragnę’ – do wszystkich nieb
zaprowadziło Jego duszę.
Dlaczego Wy wciąż nie PRAGNIECIE !?
Czy chcecie znów marnie zginąć ?!
Dam Wam kolejną krótką zachętę, której mnie dawać nie trzeba było bo
PRAGNENIE samo się we mnie zrodziło, samo z łaski Stwórcy.

O STWORZYCIELU DUCHU
O Stworzycielu Duchu, przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg;
Niebieską łaskę zesłać racz sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan i najwyższego Boga dar;
Tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc z prawicy Ojca masz;
Przez Ojca obiecany nam mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy Swej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz;
Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj, by i Syn poznany był;
I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił.

W obecnej mało komfortowej sytuacji w jakiej jest Ziemia i Ludzkość zostało
Wam więc tylko to jedno; wzywanie Ducha Świętego, który jest w nas.

Posłuchajcie więc znów mego natchnienia:

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 –
59

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 zwiedzeni – i znajdą siły
żeby pozbyć się sił Ciemności z Ziemi !!! Słuchajcie póki mówię !!!
Po spisaniu powyższych natchnień i rozesłaniu mailem, napisałem list do
mojego Wydawcy. Oto list:
Drogi Panie Janie !
Cieszę się, że kolejny projekt 4-ty pt „Świadomość Boska = Chrystusowa – kto
ją odzyska ?” idzie do realizacji. Mam nadzieję, że umowy i dowód wpłaty
dotarły.
Skończyłem kolejnym projekt; „Ziemia i Ludzkość zniewalana prawem i
technologią – o co chodzi siłom ciemności i sprzedajnym elitom ?”. Jest to
najkrótszy z projektów. Przesyłam wraz z moim programem wyborczym.
Co przemawia za wdrożeniem tego projektu:
1/ Łącznie wszystkie projekty demaskują kłamstwa Biblii, w której ubajkowiono i
zmitologizowano zwykłe nasze życie, a prawdę zabito dogmatami. Książki
nadają wreszcie zwykły normalny sens wydarzeniom biblijnym.
2/ Książka zawiera kilka perełek, w tym w.w. program wyborczy, który sam w
sobie jest mistrzostwem – ponieważ spisany w zaledwie półtorej godziny daje
podstawy mądremu państwu, prawie wolnemu.
3/ Czasy są coraz bardziej niepewne i warto aby Ludzie poznali wreszcie
prawdę i dostali impuls do budzenia się. A książki, w tym ta 5-ta, mają to
umożliwić.
Pozostaję z nadzieją na naszą dalszą współpracę.
Serdecznie pozdrawiam Pana i całą Ekipę WFW życząc jeszcze raz szczęśliwego
i lepszego Nowego Roku 2018.
Jacek – Mieczysław Jacek Skiba
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Następnie wydrukowałem książkę i listy i udałem się do lekarza po zwolnienie
zgodnie z żądaniem Szefa Gabriela – bo faktycznie wypaliłem się i zawodowo i
prorocko. Ale zamiast zwolnienia wybuchła panika u lekarza gdy zajrzał do
moich proroctw i gdy powiedziałem jak walczę o firmę. Dostałem skierowanie
do szpitala psychiatrycznego w Straszęcinie. Długo czekałem, Zdążyłem iść
zjeść w barze. Zdążyłem też pewnej rodzinie powiedzieć prawdę gdy
usłyszałem jak Matka Dziecka mówi do Ojca, że przybyli na Ziemię Aniołowie
Wysłannicy Pana. Szybko im wyjaśniłem, że Wysłanników Nieba jest już ok.
200 milionów, w tym 2 miliony w Polsce. Będą się budzić i mówić zadziwiające
rzeczy, będą prorokować, a wszystko dla dobra Ludzkości i Ziemi. I poprosiłem,
że gdy tak już będzie aby delikatnie traktowali swoje Dziecko i starali się je
zrozumieć – bo Chrystus jest w nas.
Zawieziono mnie do Izby Przyjęć w Straszęcinie. Młoda lekarka okazała się nie
mniej spanikowana niż lekarz w ZOZ-ie w Tuchowie. Mówię do Ratownika
medycznego obecnego przy rozmowie; ‘w tym nie ma żadnej miłości i odwagi ?
jest tylko strach !’. I strach był w lekarzach. Nie pomogło mówienie, że nie mam
głosów lecz natchnienia płynące delikatnie we mnie jak w artyście; malarzu,
pisarzu, poecie, muzyku … Uznano to za posłannicze urojenia. Nie pomogło
mówienie, że nie mam zwidów lecz wewnętrzne widzenie duszą – coś
niepojętego dla tych co nie widzą. Nie pomogło mówienie, że jestem spokojnym
człowiekiem – reagującym jedynie impulsywnie na jawną niesprawiedliwość.
Nakłaniano mnie do leczenia. Odmówiłem zgody na leczenie mnie i zostawienie
w szpitalu. Znam swoje prawa. Znają te prawa i ci co byli krzywdzeni przez
psychiatrię, rodzaj współczesnej kaźni. Jak wiele kaźni sam przeżyłem opisałem
w wielu miejscach. Dlatego na facebooku jest zorganizowana Narodowa
Antypsychiatria, a na necie funkcjonuje powiązana strona antypsychiatria.

Odjechałem Cały, Wolny i Żywy. Kocham ŻYCIE !

‘Cała naprzód Jacuś !’ – coś mi rzekło w duszy – ‘bo teraz masz już nie tylko
burty i poszycie ale masz już maszt i ster !’ [nawiązanie do ‘Arki Noego’ Jacka
Kaczmarskiego].
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Święto Trzech Króli 2018. Przygotowania zakończone. Rodzina ze wschodu za
kilka godzin przyjeżdża po kilkunastu latach niezgody. Tak się zachowywały
Dzieci Światłości szczute na siebie przez Ciemność i własną głupotę. Politycy
wciąż się kłócą i wciąż jeszcze nie widzą, że Ojczyznę tracimy – i szatańskie
zachodnie koncerny i zachodnie banki niedługo nam zawojują cały kraj, a nas
totalnie zniewolą – bo tak czynią wszędzie gdzie się pojawiają gnani przez
chciwość i mamonę. Wielki Babilon wdarł się w mury naszej Ojczyzny – oj
DZIECI ! Pozwalacie na to !? Bo tak się wciąż zachowują Dzieci Światłości
szczute na siebie przez Ciemność i własną głupotę. Z Geologiem Powiatowym z
Dębicy porozmawiałem – przeprosiłem za użycie publicznie Jego nazwiska – bo
do końca nie zrozumieliśmy Jego stricte urzędowego postępowania. Moje
propozycje aby pogodzić inwestorów i urzędy na razie spaliły na panewce –
zainteresowani nie chcą tego uczynić. Bo tak się wciąż zachowują skłócone
Dzieci Światłości szczute na siebie przez Ciemność i własną głupotę. A jeśli na
robocie w Mielcu nie przedłużą nam terminów to nasza firma upadnie pod
pręgierzem kar wynikających z umowy sterowanej chorym uciskającym nas
prawem. Wtedy koncerny zachodnie przejmą ten typ robót – bo życie nie znosi
pustki. Bo źle i niemądrze wciąż się zachowują Dzieci Światłości szczute na
siebie przez Ciemność i własną głupotę.

Chcecie być Niewolnikami we własnej Ojczyźnie ?!
Czy chcecie być WOLNI we własnej Ojczyźnie ?!
WYBIERAJCIE !
Czekam !
Bo ja mam już maszt i ster w mojej Arce Ocalenia !
Nie jestem ostatnim z mistyków,
nie jestem ostatnim z Jedi,
rebelia nie umarła !
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Zakończenie

Zakończeniem nie jest Nowa Ziemia lecz Ziemia Pełni = NIEŚMIERTELNA w
duchu i w ciele – Ziemia Prawdziwie WOLNA. Zawsze będę to powtarzał aby
ta Prawda utrwaliła się i mnie i wam – aby się Wam utrwaliła ta największa
Obietnica Stwórcy.

ZIEMIA PEŁNI
Jest to stan gdy cała Ludzkość i cała Ziemia
są Chwalebnie Przemienieni
NIEŚMIERTELNI w Duchu i w Ciele
Nie ma już żadnej hierarchii, zwierzchności, władzy i mocy
Nie ma prawa i proroków
Nie ma żadnego grzechu i żadnej Ciemności
Nie ma pragnień materialnych ani cielesnych
Zło przestało istnieć
Nie ma śmierci
Ewolucja zakończona.
JEST CZŁOWIEK
PROMIENIUJĄCY PEŁNIĄ ŚWIATŁOŚCI I MIŁOŚCI

Czego każdemu i sobie życzę. Amen
i na zakończenie:
Wydałem Walkę Szatanowi i Zwyciężę !
Ludzie poznają PRAWDĘ, że Bóg w Nich mieszka
– we Wszystkich bez wyjątku –
i mieszka w każdej Duszy,
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nawet tej rzekomo wiecznie potępionej !!!
Zwyciężę SŁOWEM –
i Ostatecznie Objawieniem –
i Wszystkich Was przyciągnę ku Bogu !!!
I zdejmę Boga z ołtarzy i umieszczę tam gdzie Jego właściwe miejsce –
w Człowieku
Archanioł Michał

Na koniec pieśń. Przepowiednia Jana Chrzciciela. Jacek Kaczmarski.
https://www.youtube.com/watch?v=ziEuTGlt67s

Zapraszam do zapoznania z moimi czterema wcześniejszymi
książkami:
1/ Bóg Jest Miłością. Koniec Czasów – kontemplacja Boga.
2/ Walka Światłości z Ciemnością na Końcu Czasów. Nieśmiertelność Duszy i
Ciała. Przesłanie Ojca Niebieskiego.
3/ Ziemia planeta cierpienia, ucisku, zagłady - już dość !
4/ Świadomość Boska = Chrystusowa – kto ją odzyska ?
Oraz do zapoznania z moimi dziennikami z lat 200-2012:
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Księga I - BOSKOŚĆ i Człowieczeństwo – wyznania.
Księga II - W Drodze do Nowej Ziemi – wyznania.
Księga III - Raj w Pełni – wyznania.
Księga IV - BÓG JEST MIŁOŚCIĄ. Moje udręczenie i poznanie Boga.
Wyznania i dialog mistyka-schizofrenika z Bogiem, Światem i Szatanem.
Księga V - Nasza Niebieska i Ziemska Ojczyzna. Budowanie Raju na Ziemi na
wzór Raju Niebieskiego.
Księga VI - Nowa Ziemia. Niebiańskie Jeruzalem. Królestwo Niebieskie w Nas.
Księga VII - NIEBO NA ZIEMI. BÓG W NAS - BÓG NAMI - CHWALEBNA
PRZEMIANA.
Księga VIII - MIASTO UMIŁOWANYCH – PAŃSTWO MĘDRCÓW.
Księga IX - JESTEM ŚWIATŁOŚCIĄ I MIŁOŚCIĄ - BÓG w CIELE.
Księga X - WYZWOLENIE NIEŚMIERTELNOŚĆ.
Księga XI - Tuż przed Wyzwoleniem.
Oraz; Życie obecnej inkarnacji Archanioła Michała.
Dalsze wydarzenia będę opisywał w:
Księga XII – Przebudzenie – Przebóstwienie – WOLNOŚĆ – Przybycie na
Ziemię grupy RA i Federacji Galaktycznej.

PS http://chomikuj.pl/mjacek2013/Dokumenty [tu są aktualne materiały, trzeba
się zalogować aby pobrać za darmo], http://www.przeslanie.com – moja strona,
http://jacek2016.blog.pl – mój blog,
https://plus.google.com/u/0/108181152670139080095 – Google+
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Posłowie: Księga XII - Przebudzenie - Przebóstwienie – WOLNOŚĆ Przybycie na Ziemię grupy RA i Federacji Galaktycznej

Rozpoczęto pisać 3 stycznia 2018 roku

Jestem Żyję – Kocham Życie - Kocham Życie i w duchu i w ciele.
Przebudzenie już coraz powszechniej występuje na planecie Ziemia bo Ludzie
walczą o swoje prawa – o prawo aby BYĆ – i o prawo aby MIEĆ – a przede
wszystkim o prawo życia w bezpieczeństwie i w POKOJU. Brawo !
Czekam teraz na Wasze Przebóstwienie – czekam już 18 rok – czekam odkąd
sam zostałem Przebóstwiony. Bo dopiero to Przebóstwienie przyniesie Wam
prawdziwą mądrość prowadzącą ku WOLNOŚCI ! Czekam w końcu na
przybycie na Ziemię RA mego Przyjaciela i Jego pół Ludzi – pół Gadów oraz
czekam na przybycie na Ziemię całej Federacji Galaktycznej. Oj będzie się
działo !? Będzie !? Oni muszą przejść kwarantannę – obniżyć swoje wibracje –
aby wejść w nasz wymiar ciężkiej materii. My musimy zwiększyć swoje
wibracje ku światłości i miłości aby nasze spotkanie nie skończyło się naszą
śmiercią – bo blask i miłość od nich bijące będą ogromne. Słuchajcie ! Mówię o
tym bo moja wizja jasnowidzenia – widzenia wewnętrznego tzw. 3-cim okiem,
okiem duszy, okiem Horusa – często mi pokazuje moment gdy dobrzy Kosmici
przybywają do nas. Czuję przeogromną RADOŚĆ i WZRUSZENIE ! Chwała
orszakowi RA – chwała RA, Izydzie, Ozyrysowi, Horusowi, Ptahowi, .. i całej
plejadzie Istot z grupy RA. Chwała !
Pamiętacie ? Gdy Mojżesz schodził z góry po spotkaniu z Panem = z Adonai
cały promieniował wielkim blaskiem – tak, że ludzie bardzo się wystraszyli. Tak
to było spotkanie z RA Adonai = JESTEM = JESTEŚMY.
Wczoraj w Trzech Króli więzy krwi i dusz Rodziny ze Wschodu i mojej tu stąd
zostały odtworzone – pojednanie nastąpiło ostatecznie. Zrobiłem im krótki
wykład z mojego systemu społecznego bazującego na 10 przykazaniach Nowej
Ziemi i na zasadach kontrybucjonizmu Michaela Tellingera z ruchu UBUNTU.
Szwagier stwierdził, że byłoby to idealne gdyby ludzie byli dobrzy – będą –
zapewniam będą !
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A ja zacząłem czytać książkę aktualną na obecny czas. ‘Przebudzenie AURY.
Techniki rozwoju ciała energetycznego’ Kala Ambrose. Brzmi prawie jak
Ambrozja czyli napój bogów, napój nieśmiertelności. Książka już od początku
bardzo ciekawa. Wiele książek pojawia się obecnie, które zmienią tę cywilizację
na lepsze, w tym i moje. Słuchajcie !
Ambrozja (gr. ἀμβροσία ambrosía, łac. ambrosia 'nieśmiertelność') – w
mitologii greckiej pokarm bogów. Dawał im nieśmiertelność i wieczną młodość.
Wraz z nektarem (napojem o tych samych właściwościach) stanowił ich jedyny
pokarm.
Info z 5-tego stycznia 2018 roku. Według Marka Podleckiego wysoko
rozwinięta cywilizacja z Proxima Centauri dzisiaj o godzinie 17:30 zakończyła
działalność Magów ciemnej magii na Ziemi. Jeszcze ciemnej stronie zostaje
technologia, prawo i pieniądze.
Święto Chrztu Jezusa w Jordanie.
PIERWSZE CZYTANIE (Iz 42,1-4.6-7)
Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie Czytanie z Księgi proroka
Izajasza.
To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym
mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie
narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku
swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym
płomyku. On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali
Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię
słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla
ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z
zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.
A Opolczyk szaleje z nienawiści do Jezusa bo Rzym wyrżnął w pień plemiona
Słowian, które znały swoją Jedność z Naturą i jej święte prawa. Opolczyku
Andrzeju ! Rzym wyrżnął was w pień – a nie Jezus Chrystus. W złą stronę
kierujesz swoją nienawiść i pretensje.
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Uporczywie powtarza / ją się ostatnio sen / sny. Syjoniści chcą w Polsce
wprowadzić ucisk taki na wzór tego w Palestynie. Do tej pory uciskali nas
prawem i procedurami, generowaniem chorej i zajadłej konkurencji,
bankową lichwą – wszechobecnym kredytem, odsetkami i debetem.
Przypuszczam, że wygenerowanie ogromnego ucisku zbiegnie się z
przybyciem grupy RA oraz Federacji Galaktycznej w nasz wymiar !
Odsiecz przychodzi ! Amen.

Aneks 1. Przebudzenie proroka, w języku polskim i angielskim wg listu

Po Polsku, z listu:
Pan Profesor Frank Wilczek

Szanowny Panie Profesorze !

Będę pisał po polsku ponieważ mój język angielski pisany jest kiepski i już
bardzo dawno nie posługiwałem się językiem angielskim.
Spróbuję zwięźle opisać moje doświadczenie i wiedzę odnośnie wymiarów –
zarówno wymiarów materialnych jak i wymiarów duchowych dzięki którym
materialne istnieją i z powodu których materialne ulegają zagładzie. Również
zamieszczam pewną propozycję.
Od około 1997 roku zacząłem się intensywnie interesować kwestią głoszonej na
wschodzie i występującej również w Biblii prawdy, że Bóg jest Miłością i
Światłością oraz tym, że ta Miłość i Światłość jest w nas. Pragnienie aby to
poznać rosło, a kłopoty życiowe które jednym ciągiem trwały od 1993 roku
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tylko się potęgowały. Stałem się z tego powodu bardzo nerwowy. W grudniu
2000 roku bardzo się zdenerwowałem na Żonę i nagle Świat zniknął, a ja [moja
dusza] znalazłem się w jakiejś Otchłani, w której istniał tylko stan
nieskończonej nienawiści. Coś potwornego. Z wielkim trudem wezwałem
Jezusa i stan ten przeminął. Następnego dnia zacząłem się bardzo gorąco modlić
do Jezusa aby mnie zabrał do nieba. I nagle Świat zniknął. Moja dusza
jednoczyła się z Osobową Pełnią MIŁOŚCI, Miłosierdzia, Współczucia i
WIEDZY. Wszystko było wiecznym TERAZ. Podkreślę, że był to stan Pełni Nieskończoności poza czasem, przestrzenią i materią. I co najdziwniejsze
stwierdziłem, że ten Osobowy stan chociaż ma charakter nieskończony jest
faktycznie we mnie. To był nagły szok. Pojąłem, że w każdym i dobrym i złym,
w każdej istocie mieszka Bóg - Miłość w całej swej Pełni. Na wiosnę 2001 roku
tęskniłem za niebem. Nagle Świat zniknął, a ja [moja dusza] zjednoczyłem się
ze ŚWIATŁOŚCIĄ, a raczej energią – stałem się Osobową Pełną Światłością.
Światłość ta była przepełniona również Miłością i miała również wymiar
nieskończoności poza czasem, przestrzenią i materią. Gdy wróciłem z tego stanu
dosłownie czułem jakby każda cząstka mojego ciała rodziła się wciąż i wciąż z
tej Miłości i Światłości. Później kłopoty życiowe się spotęgowały. Jednocześnie
jakaś energia usiłowała się ze mnie wydostać i wypływała przez kręgi na karku.
Prawie 1,5 miesiąca nie spałem latem 2002 roku. I po tym okresie energia
przebiła się na czubek mojej głowy. Sen powrócił. Energia od tej pory płynie
spontanicznie. W listopadzie 2002 roku jakiś głos z serca zapytał mnie; ‘czy
wejdziesz do piekła ?’. Najpierw powiedziałem ‘nie’, a potem ‘tak’. Był
11.11.2002 roku. W pewnej chwili usłyszałem jakby dom pękał. I nagle
znalazłem się w zupełnej bezkresnej Ciemności. Odczułem, że jest tam wiele
duchów pełnych nienawiści względem siebie i względem Świata oraz pełnych
lęku przed silniejszymi – panowała tam potworna udręka. Pan tej domeny
usiłował przechwycić moją duszę. Dosłownie wchłonąć ją. Ale gdy zacząłem
czuć względem Niego Miłosierdzie natychmiast odpuścił. Zobaczyłem jeszcze
przebłyski Światła w Ciemności i znów byłem w naszym Świecie. Czułem
zapach kwiatów. Nie wiem co się wtedy działo z moim ciałem ? – zapewne było
w tym Świecie w którym żyjemy ?
Nie od razu ale po pewnym czasie zrozumiałem, że doświadczając Ciemności
doświadczyłem mocy sprawczej przyczyniającej się do niszczenia Świata
materii - mocy zupełnie przeciwnej Miłości i Światłości, które są mocami
stwórczymi. Kapłani nie chcieli, a może nie potrafili mi wyjaśnić co mnie
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spotkało. Więc zacząłem sam badać te sprawy zagłębiając się w studiowanie
ezoteryki oraz duchowości wschodu i zachodu. Kłopoty życiowe jeszcze
bardziej się spotęgowały – jakby jakieś złe fatum nade mną zawisło.
Jednocześnie miałem bardzo przykry dar odbierania uczuć innych istot; zarówno
ludzi jak i istot z innych wymiarów – zwłaszcza z tych wymiarów związanych z
ciemną stroną mocy. Studiując wiedzę ezoteryków z przekazów z Kosmosu
szybko zorientowałem się, że zwiedziłem 7 pozytywny i negatywny poziom na
którym jest już tylko uczucie [Miłość lub Nienawiść] i zwiedziłem poziom 6
[Światłość-Miłość i Ciemność-Nienawiść-Lęk]. Mówiąc bardziej zrozumiale
zwiedziłem stany ducha Świętego i Nieświętego czyli stare i nowe niebo oraz
stare i nowe piekło. Dotknąłem przyczyny sprawczej, która stwarza materię i
przyczynę sprawczą która materię unicestwia – mówiąc jeszcze dobitniej
poznałem przyczynę wiecznej nieśmiertelności na pewno duszy, a być może i
ciała oraz przyczynę unicestwienia i duszy i ciała. Przeczytałem wiele ale u
nikogo podobnego doświadczenia nie spotkałem ?!
Światłość i Miłość 6 i 7 wymiaru są ze swej natury nieskończone – z tego też
względu stanowią niewyczerpaną energię – energię pełną inteligencji i mocy
stwórczej – energii z której powstaje cały widzialny i niewidzialny Wszechświat
– energii, którą nosimy w sobie. Grawitacja jest pochodną tej energii. Istnieją
więc poziomy, z których można czerpać darmową energię bez jakichkolwiek
ograniczeń. Ta energia jest wszędzie ponieważ nie ma fizycznych granic.
Opanowanie tej energii pozwoli ochronić życie i zdrowie ludzkie. Pozwoli
ochronić poszczególne obszary Ziemi, a nawet całą Ziemię przed naturalnymi
kataklizmami. Da ludzkości dostęp do wszelkich wymiarów i dostęp do
dowolnego miejsca we Wszechświecie oraz do całej wiedzy jaką ten
Wszechświat zgromadził.
Z wiedzy ezoteryków można się dowiedzieć, że ludzie żyją w trzecim wymiarze
– jest to jak wiemy wymiar materialny [minerały, skały, rośliny i zwierzęta
tworzą wymiar 1 i 2]. Istnieje podobno wymiar materialny czwarty ? Piąty
wymiar jest już ponad materialny i w nim przebywają dusze indywidualne
mające formę – jest to tak zwany astral lub czyściec.
Osobowa Pełna Miłość [7 wymiar] emanuje z siebie Światłość, która stopniowo
przechodząc w energię zaczyna przyjmować formę. Forma ta w wyniku
przemian energii w materię staje się formą materialną. Jestem przekonany, że
proces ten można odwrócić. Czyli możliwe jest przejście od formy
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zmaterializowanej w czystą energię. My tego nie potrafimy ponieważ nasz
rozwój duchowy i technologiczny stoi na bardzo prymitywnym poziomie. Może
udało się to pojedynczym Mistrzom ? – Jezusowi i pewnej grupie Joginów i
starożytnych Mędrców [również współczesnych żyjących w Azji]. I na pewno
ten proces przemiany energii w materię i materii w energię [czyli materializacji i
dematerializacji] opanowały wysoko rozwinięte cywilizacje. Z krążącego po
internecie przekazu od Federacji Galaktycznej wynika, że cywilizacje zrzeszone
w ramach Federacji posiadły technologie umożliwiające dematerializację i
materializację [przekaz w języku polskim dołączam do listu].
Jak wiadomo dostrzegamy 5 % materii w naszym Wszechświecie. Jak wygląda
95 % pozostałej materii możemy tylko domniemywać. Uważa Pan, że istnieją
aksjony - czarna materia o obniżonej wibracji. Osobiście bazując na własnych
doświadczeniach i na wiedzy ezoteryków odnośnie wspomnianego 4 wymiaru
dochodzę do wniosku, że jest to materia przemieniona – czyli bliższa Światłości
– czyli bliższa energii, która stworzyła ten Wszechświat. Z tego też względu jest
to materia poddana tak wysokim energetycznie wibracjom, że dla nas żyjących
w 3 wymiarze jest ona niewidoczna – jedynie może być widoczna w stanach
mistycznych podobnie jak 5, 6, 7 wymiary. A przyczyną sprawczą starzenia się i
umierania materii jest wspomniana Ciemność. Wyeliminowanie wpływu
Ciemności pozwoliłoby osiągnąć materii tak wysokie wibracje, że z dziecinną
łatwością materia mogłaby się przemieniać w Światłość, tak jak z dziecinną
łatwości Światłość emanuje z siebie materię. A to oznaczałoby nieśmiertelność
materii - albo co najmniej niepojętą dziś dla nas długowieczność [o takiej
niepojętej długowieczności w dobrym zdrowiu i szczęściu mówią Wedy, Biblia,
przekazy z kosmosu]. Na niewielką skalę mistyczną byłem w stanie przemienić
część Ciemności w Światłość. Ale w pojedynkę jest to zbyt bolesne i
niebezpieczne. Może gdyby więcej osób w tym uczestniczyło udałoby się
Ciemność przekształcić w Światłość ? A może udałoby się to osiągnąć w jakiś
technologiczny sposób tak jak wyżej wspomnianym cywilizacjom ?
To dobrze, że ruszył nowy akcelerator. Jednak problem tkwi w tym, że pozwala
on badać skutek – czyli materię stworzoną przez Miłość i Światłość – a nie
przyczynę - czyli samą Osobową Miłość i Światłość, stwórczą moc. Pozwala on
rozbierać materię na czynniki pierwsze – jednak do samej przyczyny nie jest w
stanie sięgnąć. Nawet nie jest w stanie sięgnąć do poziomu materii
przemienionej, która z naszego punktu widzenia jest już bardziej Światłością niż
materią.
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Aby wzbogacić proces badawczy należałoby sięgnąć do doświadczeń Mistyków
[Joginów], którzy rozpoznali przyczynę sprawczą czyli ducha, a wielu z nich
osiągnęło tak duże zjednoczenie z duchem, że bez technologii mogą w Światłość
wchodzić nie tylko duszą ale i ciałem. Wierzę, że badając sprawy Mistyki
szybko zrodzą się pomysły na technologiczne opanowanie procesu
dematerializacji i materializacji – czyli procesu stwórczego. Dobre siły z
Kosmosu są gotowe pomóc nam w osiągnięciu tych technologii. Aby to
opanować trzeba mieć jednak nie tylko mocny umysł ale i kochające serce.
Czasu mamy coraz mniej ponieważ zasoby ropy i metali skończą się za
kilkadziesiąt lat, a gazu i węgla za sto kilkadziesiąt lat. Co to oznacza dla naszej
cywilizacji ? – wiadomo ! Tak samo jak wiadomo, że na przykład wybuch super
wulkanu lub upadek na Ziemię większego ciała niebieskiego może w jednej
chwili zakończyć istnienie naszego gatunku jak zakończył istnienie wielu
gatunków zwierząt i roślin w dziejach Ziemi.
Nie mamy zbyt wiele czasu – czuję to całym sobą. Już trzeba szukać takich
technologii które mogą ocalić Ziemię i Ludzkość.
Pozostaję z nadzieją, że przetłumaczy Pan i przemyśli ten tekst.
Z wyrazami głębokiego szacunku.
Mieczysław Jacek Skiba
PS
Dlaczego akurat Jehowie przyporządkowano Ciemność nie pojmuję ? Przecież
to kapłani-faryzeusze ukazali obraz Jehowy ukazując ten obraz według swych
pełnych ciemności serc i umysłów ! Wykreowali boga według siebie samych
aby panować nad Ludźmi - okrutnie i bezlitośnie panować nawet zabijając z
powodu grzechów i prawa ! Bóg - Jehowa - Kryszna - Jezus - Archanioł Michał
- nawet Budda - Iśwara - Wisznu - Chi - Matka Boska ... czy jak Go/Ją tam zwał
w rzeczywistości nie ma Imienia - Jest Pełnią Miłości [to 7 - my i wyższe
wymiary] - i przenika całe Stworzenie - bo jest Wszechobecna/y. Więc
wszystkie teorie na temat Boga upadają ! Bo porównywanie Boga do
Archontów - astralnych sędziów - lub co gorsza porównanie do pełnych
ciemności autorów tzw świętych ksiąg - nie ma się nijak - bo Archonci stanowią
niskowibracyjną część astralu [5-go wymiaru], a autorzy pisali swe księgi w
naszym 3-cim wymiarze. Warto to przemyśleć nim się zacznie pluć na
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Prawdziwego Boga [7-my i wyższe wymiary] ? Życzę każdemu by poznał, że
Pełnię Boga Wszyscy nosimy w sobie - zawsze - mimo ciemności w jakich
przyszło nam brnąć !
PS-2
Kochani !
Doświadczenie mistyczne innych wymiarów istnieje - oczywiście, że tak.
Wymiary duchowe można ujrzeć tylko okiem duszy tzw 3-cim okiem, okiem
Horusa - w stanie zupełnego OOBE. My żyjemy w 3-cim wymiarze ciężkiej
materii [3D]. Są wymiary wyższe. 4-ty wymiar materii świetlistej [4D]. 5-ty
wymiar przebywania dusz indywidualnych tzw astral , czyściec [5D]. I istnieją
wyższe wymiary - wymiary ducha - 6D, 7D i wyższe. Osobiście jako mistyk
doświadczyłem wymiarów 6D i 7D zarówno pozytywnych jak i negatywnych.
Bóg/Bogini/Źródło/Absolut/Pełnia jako wszechobecna Pełnia Miłości i Pełnia
Wiecznej Światłości ma dostęp na każdy wymiar - bo przebywa we wszystkich.
A dusza, która z Pełnią zdoła się zjednoczyć sama staje się Bogiem = Źródłem =
Absolutem. Pozdrawiam Was. Jacek - Mieczysław Jacek Skiba, mistyk z
Burzyna, Polska.

Po angielsku = in English; from letter:
http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=5349
Reader's Letter, from Poland: "I'll try to briefly describe my experience
and knowledge of the dimensions ..."
Posted By: hobie [Send E-Mail]
Date: Wednesday, 3-Dec-2014 23:08:46
In Response To: Reader, 58-min video: Dr. Rauni Kilde Interview (hobie)
(Thanks, J. :)
Reader Jacek sends us this copy (translated by Google) of a letter he wrote to a
Profesor Frank Wilczek:

73

Mr. Professor Frank Wilczek
Dear Professor !
I wrote in Polish because my English is poor and written a very long time since I
have ministered in English.
I'll try to briefly describe my experience and knowledge of the dimensions - both
dimensions of the material and spiritual dimensions through which the material
there, and because of that material are destroyed. Also, I put a proposal.
Since about 1997 I started to be a matter of intense interest preached in the East
and also present in the Bible truth that God is Love and Light, and that is Love
and Light is in us. The desire is to learn to grow, and the troubles of life that one
sequence lasted since 1993, only the intensified. I have become because of this
very nervous. In December 2000, was very angry at the wife and suddenly the
world was gone, and I [my soul], I found myself in some of the Abyss, in which
there was only a state of infinite hatred. Something terrible. With great difficulty
I called Jesus and the state is gone. The next day, I started to get very hot pray to
Jesus to take me to heaven. And suddenly the world disappeared. My soul is
united to the personal fullness LOVE, Mercy, Compassion and KNOWLEDGE.
Everything was eternal NOW. Emphasize that it was the state plays - Infinity
beyond time, space and matter. And what is the strangest thing I found that
although the state of the Passenger is an infinite is actually in me. It was a
sudden shock. I realized that in each and good and bad, in all beings living God Love in all its plays. At the spring of 2001 I longed for heaven. Suddenly the
world was gone, and I [my soul] united with LIGHT, but rather energy - I
became a personal Full Light. Light was also full of love and also had the infinite
dimension beyond time, space and matter. When I came back from that state
literally felt as if every particle of my body was born again and again with the
Love and Light. Later in life is compounded problems. At the same time some
energy out of me trying to get out and flowed through the vertebrae of the neck.
Almost 1.5 months I could not sleep the summer of 2002. And after this period,
the energy broke on top of my head. Deep sleep returned. Energy from now
flows spontaneously. In November 2002, a voice from the heart asked me; 'If
you go to hell?'. First, I said 'no', then 'yes'. 11/11/2002 was the year. At one
point I heard like a house bursting. I suddenly found myself in complete darkness
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endless. I felt that there are a lot of ghosts hateful to each other and relative to the
world and full of fear stronger - there was a terrible anguish there. The Lord of
the realm tried to capture my soul. Literally absorb it. But when I started to feel
mercy toward Him immediately forgiven. I saw flashes of light even in the
darkness, and again I was in our world. I could smell the flowers. I do not know
what was going on with my body? - Probably was in the world in which we live?
Not immediately but after a while I realized that experiencing the causal power
of darkness experienced contributing to the destruction of the world of matter quite the opposite power of Love and Light, which is the creative powers. The
priests did not want to, and may not be able to explain to me what happened to
me. So I started to investigate these matters himself delving into the esoteric and
spiritual study of east and west. Life troubles intensified even more - as if some
evil fate hanging over me. At the same time I had a very unpleasant feeling of
receiving the gift of other beings; both humans and beings from other dimensions
- especially of those dimensions related to the power of the dark side. Studying
the esoteric knowledge of the transfer of the Cosmos quickly realized that I
visited 7 positive and negative level that is just a feeling [Love or Hate] and
toured level 6 [Light of Love and Darkness-Hate-anxiety]. To put it more clearly
visited states of the Holy Spirit and unholy that is old and a new heaven and a
hell of old and new. I touched the efficient cause, which creates matter and the
efficient cause which annihilates matter - to put it even more explicitly learned
the cause of eternal immortality of the soul, for sure, and perhaps the body and
cause annihilation and soul and body. I read a lot but in anyone encountered a
similar experience not?!
Light and Love 6 and 7 dimensions are inherently infinite - and for this reason
are inexhaustible energy - energy full of intelligence and creative power - power
that produces the visible and invisible universe - energy that we carry within us.
Gravity is a derivative of this energy. So there are levels at which you can draw
free energy without any restrictions. This energy is everywhere because it has no
physical borders. Mastering this energy will protect human life and health. Will
protect the different areas of the Earth, and even the whole Earth from natural
disasters. Da humanity access to all dimensions and access to anywhere in the
universe, and to all the knowledge that the universe has accumulated.
From the esoteric knowledge can find out that people live in the third dimension
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- as we know it is a material dimension [minerals, rocks, plants and animals form
a dimension 1 and 2]. There is reportedly a fourth dimension of material? The
fifth dimension is already more than the material and the individual souls are
present to form - a so-called astral or purgatory.
Full seater Love [7 dimension] Light emanates from each other, which is
gradually moving into energy begins to take shape. This form is a result of
conversion of energy into matter becomes a material form. I am convinced that
this process can be reversed. So it is possible to transition from a materialized
form of clean energy. We can not because our spiritual development and
technology is at a very primitive level. Maybe this has been the single Masters? Jesus and a group of Yogis and ancient Sages [the contemporary living in Asia].
And certainly the energy conversion process into matter and matter into energy
[ie, materialization and dematerialization] mastered the highly developed
civilizations. With circulating the Internet transmission from the Galactic
Federation that civilizations united in the Federation of technologies to acquire,
dematerialization and materialization [message in Polish joining a letter].
As we know, we see 5% of the matter in our universe. How does 95% of the
remaining matter we can only presume. Do you think that there aksjony - black
material with reduced vibration. Personally, based on their own experience and
knowledge regarding the said 4 esoteric dimension come to the conclusion that it
is a matter transformed - that is closer to the Light - that is closer to the energy
that created the universe. For this reason, it is a matter subject to such a high
energy vibration that for us living in three dimensions it is invisible - it can be
seen only in the states of mystical, like 5, 6, 7 dimensions. And the efficient
cause of aging and dying matter is mentioned Darkness. Eliminate the influence
of the Dark matter would reach such a high vibration that childish matter could
easily be transformed into the Light, as the child's ease of Light emanates from
each other matter. And that would mean the immortality of matter - or at least
incomprehensible to us today longevity [of such incomprehensible longevity in
good health and happiness Vedas say, the Bible, transmissions from space]. On a
small scale mystic I was able to turn some of Darkness in the Light. But alone it
is too painful and dangerous. Maybe if more people participated in the darkness
would be able to convert into the Light? A might be able to achieve this in a
manner such technology as mentioned above civilizations?
76

It is good that launched a new accelerator. However, the problem lies in the fact
that it allows to study the effect - the matter created by Love and Light - not the
cause - the same personal Love and Light, creative power. It allows you to
disassemble the prime factors matter - but the same reason, it is not able to reach.
Even not being able to reach the level of matter transformed, which in our view
is already more than a matter of Light.
To enrich the research process should go back to the experience of mystics
[Yogi], who recognized the efficient cause or spirit, and many of them have
achieved such a large union with the spirit of that without technology can not
only enter the Light but soul and body. I believe that studying the matter Mystics
quickly beget ideas for technological mastery of the process of dematerialization
and materialization - the creative process. Good strength of the Cosmos are ready
to help us achieve these technologies. To master it you have to have not only a
strong mind but loving heart.
Then, we have less and less as oil and metals resources run out in a few years,
and gas and coal for a hundred years. What does this mean for our civilization? You know! Just as it is known that, for example, a super volcano eruption or fall
to Earth more heavenly body can instantly end the existence of our species as
ended the existence of many species of animals and plants in the history of the
Earth.
We do not have much time - I can feel it all by myself. Longer need to search for
such technologies that can save the Earth and Humanity.
I remain with the hope that you and reconsider translate the text.
Yours deep respect.
Mieczyslaw Jacek Skiba
PS
Why Jehovah assigned darkness do not understand? But the priests-Pharisees
appeared Jehovah image showing the image according to its full dark hearts and
minds! Created a god by themselves to control the People - cruelly and
mercilessly killing reign even because of the sins and the law! God - Jehovah 77

Krishna - Jesus - Archangel Michael - even Buddha - Ishvara - Vishnu - Chi Mother of God ... or like him / her pile there is in fact no Name - This is the
fullness of Love [7 - we and higher dimensions] - and permeates all creation because it is ubiquitous / s. So all the theories about God fall! Because
comparing God to the Archons - astral judges - or worse, a comparison to the full
darkness authors called holy books - there has nothing - because the archons are
low vibration part of the astral [5 th dimension], and the authors wrote their
books in our 3rd dimension . It is worth to think about it before he starts to spit
on True God [7th and higher dimensions]? I wish everyone would know that the
fullness of God all carry within us - always - in spite of the darkness in which we
had to wade through !
PS-2
Lovely !
The mystical experience of other dimensions exists - of course, yes. Spiritual
dimensions can be seen only with the eye of the soul, so called the 3 eye,
with the eye of Horus - in the state of complete OOBE. We live in 3rd
dimension of heavy matter [3D]. They are higher dimensions. 4th dimension
of luminous matter [4D]. 5th dimension of individual souls so called astral,
purgatory [5D]. And there are higher dimensions - dimensions of the spirit 6D, 7D and higher. Personally, as a mystic, I have experienced dimensions
6D and 7D both positive and negative. God / Goddess / Source / Absolute /
Fullness as the omnipresent fulness of Love and the Fullness of the Eternal
Light have access to every dimension - because it is in all. And the soul that
is able to unite with the fullness becomes God himself = the source = the
Absolute. I greet you. Jacek - Mieczysław Jacek Skiba, a mystic from
Burzyn, Poland.
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Anek 2. Program Wyborczy Archanioła Michała - ZASADY LUDZI
WOLNYCH (Electoral program of Archangel Michael - RULES FOR
FREE PEOPLE)

W języku polskim:

Program Wyborczy Archanioła Michała
A oto kamień węgielny systemu Państwa i Ojczyzny Ludzi Wolnych.

ZASADY LUDZI WOLNYCH
Napisano rankiem w Boże Narodzenie 25 grudnia 2017 roku w ciągu 1,5 godziny.
Konstytucją Ludzi Wolnych jest 10 przykazań na czas istnienia Nowej Ziemi
podane na końcu zasad.
Znosi się sejm, senat, ministerstwa, urzędy oraz istniejące przepisy – jedyną
formą rządów dla Ludzi Wolnych jest Obsługa Baz Danych, w których
gromadzona jest zdobyta wiedza oraz prosto dokumentowane wyniki badań
terenowych w danej branży tzw. niezbędna informacja oraz gromadzone są
proste i zrozumiałe normy dla dobra danej branży, całych społeczności i całej
Ojczyzny. Obsługę Baz Danych wybiera dana społeczność w głosowaniu
mailowym lub sms-owym. Każdy z Obsługi Baz Danych może zostać w każdej
chwili odwołanym poprzez wotum nieufności członków danej branży lub
społeczności. Szczegółowe zasady tworzenia norm, funkcjonowania i obsługi
Baz Danych ustalą Ludzie Wolni w formie statutów branżowych.
Pozostawia się Urząd Prezydenta dla reprezentowania Narodu na zewnątrz
oraz rozpatrywania skarg Narodu i okazywania łaski. Zasady powoływania,
odwoływania, działania i służby Urzędu Prezydenta ustali Naród Ludzi
Wolnych w statucie.
Znosi się konkurencję, banki – w tym pieniądze, korporacje, giełdy papierów i
giełdy towarowe – wprowadza się zasady współpracy Ludzi Wolnych na
zasadzie kontrybucjonizmu oraz buduje się spichlerze i magazyny plonów,
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towarów i usług również w formie baz danych j.w. Zasady kontrybucjonizmu
zostaną szczegółowo opracowane i uświadomione Ludziom Wolnym przez
szerzących te szczytne idee i chcących je szerzyć. Kontrybucjonizm daje
Wszystkim Prawo dostępu do dóbr na zasadach równości. Likwiduje się przez to
nierówności społeczne i biedę, a implantuje powszechny dobrobyt. Wprowadza
się współpracę w miejsce konkurencji. Firmy i gospodarstwa drobne i małe
oraz średnie będą mieć charakter firm rodzinnych, przy czym Rodziną będą i
Właściciele firm i gospodarstw i wszyscy Pracownicy bez względu na
Narodowość. Statut określi ochronę właściciela i pracownika w danej firmie lub
gospodarstwie oraz zakres czynności. Firmy i gospodarstwa duże oraz bardzo
duże będą mieć nadzór całej społeczności lub całego Narodu. Szczegóły
podziałów i nadzoru ludzi nad takimi firmami i gospodarstwami ustalą Ludzie
Wolni zbiorowo w statucie firm i gospodarstwa. Firmy i gospodarstwa będą
współdziałać na zasadzie Spółdzielni dzieląc się mądrze i sprawiedliwie pracą,
wiedzą i doświadczeniem. Inwestycję każdą prowadzi się na zasadzie
wstępnego projektu bądź zgłoszenia robót umieszczanych w Bazach Danych
oraz prowadzenia Dziennika Budowy, w którym specjaliści dokonują
niezbędnych wpisów o wykonanych robotach i informacji o zmianach
konstrukcyjnych i zmianach sposobu posadowienia oraz załączają niezbędne
wyniki pomiarów i badań. Po wykonaniu inwestycji Dziennik Budowy i
Załączniki wprowadza się do Baz Danych. O formie wstępnej projektowej lub
formie zgłoszenia robót dla danych inwestycji zdecydują w głosowaniu Ludzie
Wolni po debacie społecznej przy uwzględnieniu opinii specjalistów z danych
branż.
1 poprawka. Rozliczenia finansowe wprowadza się w wymianie
międzynarodowej towarów i usług do czasu zaimplantowania zasad
Kontrybucjonizmu w Narodach z nami współpracujących.
Tworzy się system branżowy Narodu – branże i nowe branże rejestruje Urząd
Prezydenta ustalając niezbędny porządek w tym względzie. W każdej branży
Rada Mędrców powoływana i odwoływana przez jej członków ustanawia
proste normy i zasady działania branży. Rada pracuje tylko okresowo dla
dokonania zmian i poprawek oraz polepszenia jakości pracy i jej uproszczenia.
Formy produkcji – w Państwie Ludzi Wolnych produkuje się tylko towary
wysokiej i bardzo wysokiej jakości, rezygnując z produkcji bubli i rezygnując z
produkcji złej i zatrutej żywności, w tym rezygnuje się z organizmów GMO.
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Czyni się tak dla zdrowia Ludzi Wolnych i w celu skracania czasu pracy Ludzi
Wolnych.
Formy własności – o tym co należy do danego Człowieka Wolnego, a co do
całej danej Społeczności lub do całego Narodu decydować będą Ludzie Wolni
w ramach danej społeczności i w ramach całego Narodu w formie poprawek do
statutów lub do konstytucji ustalanych w głosowaniu po debacie prowadzonej w
ramach Społeczności lub w ramach Narodu. Każdy Obcokrajowiec będący
pracownikiem lub opiekunem lub współmałżonkiem jest częścią Narodu.
Społeczności są to: wsie, miasta, gminy, starostwa, województwa i państwo –
oraz uczelnie i szkoły oraz instytuty, grupy wyznaniowe, stowarzyszenia, a
także firmy i gospodarstwa.
Opiekunowie Ludzi wymagających opieki – tacy Opiekunowie są traktowani
jak Pracownicy, tak jakby wykonywali zawód.
Działalność sądów, prokuratur i policji uzupełnia się o nadzór Ludzi
Wolnych nad ich działalnością. W przypadku złego działania Ludzie Wolni
wystosują wotum nieufności względem danego organu lub jego członka aby ich
odwołać. Szkolenie sędziów, prokuratorów i policji na zasadach takich jak w
każdej dziedzinie szkolnictwa zachowując zasady dzielenie się wiedzą i
doświadczeniem pomiędzy mistrzem i uczniem jak niżej napisano.
Znosi się dowody i paszporty oraz inne formy rejestracji ludzi – jedynym
znakiem rozpoznawczym Człowieka Wolnego jest imię / imiona i nazwisko
oraz podpis pełny i podpis skrócony – do czasu opracowania własnego podpisu
podpisują się za podopiecznego / podopieczną wybrani opiekunowie lub rodzice
lub rodzice chrzestni. Wprowadza się również elektroniczną i
telekomunikacyjną formę podpisu; poprzez mail lub poprzez sms.
Znosi się dotychczasowy obowiązek meldunkowy – jedyną formą meldunku
Człowieka Wolnego jest jego wpis lub wpis opiekunów do książki
mieszkańców domu lub obiektu.
Znosi się dotychczasowy obowiązek przedszkolny i szkolny – Opiekunowie, a
później samo Dziecko Wolne już świadome wybiera formę własnego
kształcenia oraz wybiera nauczyciela = mistrza. Propozycje form kształcenia i
własnego samokształcenia: przedszkole i szkoła dotychczasowa oraz uczelnie
dotychczasowe, nauczyciel / e indywidualny / i, kształcenie w luźnych grupach
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dyskusyjnych oraz w innych grupach zorganizowanych np. na wzór spółdzielni
lub stowarzyszeń, kształcenie przez rodziców / opiekunów i samokształcenie za
pomocą dostępnej literatury i mediów oraz baz danych. W przypadkach
zdobywania umiejętności zawodowych obowiązuje zasada mistrz – uczeń.
Uczeń sam wybiera swego mistrza / mistrzów i ma u niego / u nich praktykować
aż
zdobędzie odpowiednie umiejętności potwierdzone przez mistrza.
Potwierdzeniem ostatecznym zdobytej wiedzy lub umiejętności jest egzamin
przed Komisją Egzaminacyjną złożoną z mistrzów i uczniów danej branży,
powoływaną i odwoływaną według ustalonych zasad statutem branży.
Znosi się przymus leczenia lub przymus szczepień – Ludzie Wolni sami
decydują o tym czy i jak chcą się leczyć dopóki zachowują świadomość swych
czynów. Dziecku Wolnemu daje się również takie same prawa gdy jego
samoświadomość jest już ukształtowana, sprawa indywidualna potwierdzana
przez opiekuna lub w sprawach spornych przez najbliższą społeczność znającą
Dziecko Wolne i z miłością i z mądrością dbające o jego rozwój.
Wolność Wyznania – wprowadza się zasady wolności wyznania i wzajemnego
współdziałania wierzeń dla dobra Ojczyzny Ludzi Wolnych i dla dobra
wszystkich Istot, w tym Zwierząt i Roślin. Wiary sprzeniewierzające się tej
zasadzie będą eliminowane przez Ludzi Wolnych poprzez wotum nieufności.
Żołnierze i Wojsko – Żołnierzem może być tylko Osoba uznana za zdolną do
służby Ojczyźnie przez odpowiednią Komisję po zasięgnięciu opinii lekarzy /
uzdrowicieli oraz kapłanów i społeczności, w której dana Osoba się wychowała
lub kształciła. Zasady tworzenia i działania armii ustalą zbiorowo Ludzie Wolni
w statucie armii z udziałem i przy uwzględnieniu propozycji Żołnierzy.
A teraz Konstytucja:

Przykazania Nowej Ziemi
JA JESTEM BÓG PEŁNIA MIŁOŚCI MIŁOSIERDZIA WSPÓŁCZUCIA
POKOJU I WIEDZY – MOJA CHWAŁA JEST NIESKOŃCZONA MIESZKAM W TOBIE I W KAŻDEJ ISTOCIE W WIDZIALNYM I
NIEWIDZIALNYM WSZECHŚWIECIE.
BĘDZIESZ CAŁYM SERCEM I ZE WSZYSTKICH SIŁ DĄŻYŁ DO
PEŁNEGO ZJEDNOCZENIA ZE MNĄ – BO MIESZKAM W TOBIE – DO
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ZJEDNOCZENIA DUSZĄ UMYSŁEM SERCEM I CIAŁEM - ABY
OSIĄGNĄĆ NIEŚMIERTELNOŚĆ DUSZY I CIAŁA.
BĘDZIESZ
SZANOWAŁ
I
MIŁOWAŁ
SWOICH
RODZICÓW
NAUCZYCIELI KAPŁANÓW SĄSIADÓW CAŁĄ LUDZKOŚĆ I
WSZYSTKIE ISTOTY W CAŁYM WSZECHŚWIECIE – Z TEGO
WZGLĘDU
BĘDZIESZ
BUDOWAŁ
CYWILIZACJĘ
MIŁOŚCI,
CYWILIZACJĘ WSPÓLNOTY DBAJĄCĄ O WSZYSTKICH, ABY
WSZYSTKICH UCZYNIĆ SZCZĘŚLIWYMI
BĘDZIESZ MIAŁ JEDNĄ ŻONĘ, BĘDZIESZ MIAŁA JEDNEGO
MAŁŻONKA I DOCHOWACIE SOBIE WIERNOŚCI W TYM I W
PRZYSZŁYM ŻYCIU – RAZEM BĘDZIECIE BUDOWAĆ DOBRO I
SZCZĘŚCIE SWOICH DZIECI I CAŁEJ WSPÓLNOTY – I DĄŻYĆ DO
CAŁKOWITEJ CZYSTOŚCI A SAMOTNI NIECH WYTRWAJĄ W
CZYSTOŚCI I W CAŁKOWITYM ODDANIU MNIE – ABYŚCIE BYLI
WOLNI
ZREZYGNUJESZ Z WSZELKIEJ WŁADZY, ZWIERZCHNOŚCI I MOCY –
DLATEGO DOPROWADZISZ DO MAKSYMALNEGO UPROSZCZENIA
PRAWA I DO DECENTRALIZACJI WŁADZY I POZWOLISZ ABY
POWSTAŁY LOKALNE WSPÓLNOTY, KTÓRE BĘDĄ DZIAŁAĆ
WEDŁUG WŁASNYCH USTANOWIONYCH ZBIOROWO ZASAD.
BĘDZIESZ Z ODDANIEM SŁUŻYŁ CAŁEJ WSPÓLNOCIE DZIELĄC SIĘ
ZA DARMO I Z ZAPAŁEM SWOJĄ WIEDZĄ I UMIEJĘTNOŚCIĄ Z
KAŻDYM I POMAGAJĄC KAŻDEMU PROWADZIĆ GODNE I
UŻYTECZNE ŻYCIE W RAMACH WSPÓLNOTY ABY TALENTY
KAŻDEJ ISTOTY SŁUŻYŁY CAŁEJ WSPÓLNOCIE – BO DAŁEM CI TE
TALENTY ABY SŁUŻYŁY WSZYSTKIM
WSZYSTKO BĘDZIESZ CZYNIŁ JAWNIE BUDUJĄC BAZĘ DANYCH
ZAWIERAJĄCĄ WIEDZĘ LUDZKOŚCI I ZDOBYCZE KULTURY ABY
WSZYSCY MOGLI Z NICH BEZPŁATNIE KORZYSTAĆ. POZWOLISZ
ABY WIEDZA I SZKOLNICTWO BYŁY BEZPŁATNE I POWSZECHNIE
DOSTĘPNE
NIE BĘDZIESZ ZABIJAŁ ANI ZNIEWALAŁ ŻADNEJ ISTOTY ANI W
TYM ANI W INNYM WYMIARZE – Z TEGO WZGLĘDU ZREZYGNUJESZ
Z PROWADZENIA WOJEN Z KOLONIALIZMU, Z PODBOJU I Z
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OKUPACJI CZY TO MILITARNEJ CZY POLITYCZNEJ CZY
EKONOMICZNEJ I ZREZYGNUJESZ Z JAKICHKOLWIEK FORM
KONTROLI NAD INNYMI – Z TEGO WZGLĘDU UŻYJESZ CAŁEJ SWEJ
WIEDZY UMIEJĘTNOŚCI I ZAANGAŻOWANIA ABY ZLIKWIDOWAĆ
WSZELKIE CIERPIENIE I NA ZIEMI I W INNYCH WYMIARACH ABY
ZIEMIA BYŁA BEZPIECZNA I SZCZĘŚLIWA – Z TEGO WZGLĘDU
ZREZYGNUJESZ Z EKSPERYMENTÓW GENETYCZNYCH NA SOBIE I
NA INNYCH ISTOTACH – Z TEGO WZGLĘDU NIE BĘDZIESZ ZABIJAĆ
ŻADNEJ ISTOTY, ŻADNEGO CZŁOWIEKA, ŻADNEGO ZWIERZĘCIA I
ŻADNEJ ROŚLINY ANI NIE BĘDZIESZ NISZCZYĆ SWEGO ANI INNYCH
ZDROWIA – BO JESTEM ŻYCIEM – BĘDZIESZ TAK CZYNIŁ ABY BYĆ
WOLNYM I DOJŚĆ DO OSTATECZNEGO ZJEDNOCZENIA ZE MNĄ
NIE BĘDZIESZ KRADŁ I OSZUKIWAŁ ANI WYZYSKIWAŁ ANI
PRAKTYKOWAŁ LICHWY ANI MAGII ANI CZARÓW ANI WRÓŻENIA
ANI OKULTYZMU ANI SIĘ ODURZAŁ JAKIMIKOLWIEK ŚRODKAMI
ANI PŁAWIŁ SIĘ W JAKIMKOLWIEK POŻĄDANIU – BĘDZIESZ Z TEGO
REZYGNOWAŁ ABY BYĆ WOLNYM
NIE BĘDZIESZ NIKOGO GORSZYŁ ANI SPROWADZAŁ NA ZŁĄ DROGĘ
– A TYCH KTÓRZY ZŁO CZYNIĄ BĘDZIESZ UMIEJĘTNIE POUCZAŁ
ABY SIĘ NAWRÓCILI – ABY GRZECH I SZATAN NIE MIELI JUŻ NAD
WAMI WŁADZY
WSZYSTKIE SPRAWY ODDASZ W ZAUFANIU MNIE TWEMU BOGU
KTÓRY MIESZKAM W TOBIE ABYM CIĘ STRZEGŁ NA WSZYSTKICH
TWOICH DROGACH
ARCHANIOŁ MICHAŁ
Błękitnym Promieniem zstąpiłeś na Ziemię –
Ty Sprawiedliwy ARCHANIOŁ – KRÓL.
Przed Sobą dzierżysz Miecz Wiecznej Prawdy –
I nim odcinasz chaos i ból.
Prawością Świecisz, Miłość rozsiewasz –
Nie dajesz upaść gdy trudny Czas.
Odważnie chronisz Praw Naszej DUSZY –
Do Serca Swego przytulasz Nas.
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Prawo przywracasz gdziekolwiek Jesteś –
Gdzie stawiasz stopy tam siejesz Blask.
A Twoja Mądrość nam Mądrość czyni –
Bo w Sercach strzeżesz Najświętszych Praw.
Ty Niepojęty, Ty Sprawiedliwy –
Ty Ukochany Michale Nasz –
Otul Swą Mocą Człowieczą Przestrzeń –
By w bezpieczeństwie na Wieki trwał.
Oblicze Twoje jak Diament Czyste –
I Prawo Twoje Harmonią drga.
Przed Tobą pokłon składam Wieczysty –
Że Sprawiedliwych szukasz wśród Nas.
Dzisiaj z Miłością Mój ARCHANIELE –
Serce Swe składam u Twoich Stóp –
I proszę szczerze, strzeż ludzi Wiernie –
Ty BRAMY ŚWIATŁA otwórz Nam znów.
Ewa A. Bednarczyk
Warszawa dn.6.09.2006 r.
2 poprawka.
Wróże, Okultyści i Magowie są akceptowani przez
Społeczeństwo Ludzi Wolnych tylko do czasu gdy nie czynią krzywdy Ludziom
Wolnym i innym Istotom nie działającym na szkodę Ludzi Wolnych.
To prawo – a raczej przykazania - to nie jest przymus – to jest przepis na lepsze
i szczęśliwsze życie – trudny i wymagający przepis – ale przepis. Gdy
dostosujecie się do tych wskazówek uczynicie szybko Świat mądrzejszym i
szczęśliwszym – a przede wszystkim dacie mu szansę na przetrwanie.
Wasz inkarnowany Ojciec Niebieski = Prawodawca
Powyższe możecie potraktować jako program wyborczy Archanioła Michałana tym ziemskim padole Jacka – Mieczysława Jacka Skiby

Ziemia i Ludzkość zniewalana prawem i technologią – o co
chodzi siłom ciemności i sprzedajnym elitom ?

Z projektu książki:
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Z rozdziału:

Jaki system dla ludzi wolnych ?

Jak już mówiłem dla niewolników łatwo wybrać system. Każdy się nadaje i w
każdym można im narzucać coraz większe ciężary – a oni pogodzeni z losem
dzielnie to wytrzymają. Nawet nie zauważą kiedy stali się już totalnymi
niewolnikami – jak opisano wcześniej.
Znacznie trudniej znaleźć dobry system społeczny dla Ludzi WOLNYCH –
którzy pod każdym względem tę Wolność w sobie czują – a tacy i tylko tacy
niedługo będą stąpać po tej Ziemi. Tacy jak i JA JESTEM.
Jedyny system jaki dziś dostrzegam jako nadający się dla LUDZI WOLNYCH
to proponowany przez Michaela Tellingera z RPA z ruchu UBUNTU
kontrybucjonizm. Kontrybucjonizm zakłada, że nie ma już żadnej konkurencji –
a w jej miejsce pojawia się współpraca i tylko współpraca. Zakłada rezygnację
nie tylko z lichwy ale nawet całkowicie z pieniędzy. Zakłada więc, że nie ma już
zapłaty za towar i że nie ma handlu – nie ma nawet barteru czyli wymiany
towarów. Jest natomiast wspólne wypracowywanie dóbr i wspólne sprawiedliwe
dzielenie się tymi dobrami – czyli w.w. kontrybucjonizm. Każdy w taki piękny
system wkłada swój talent i go pomnaża – dla dobra wszystkich członków
społeczności. Każda społeczność obdarza w takim pięknym systemie inne
społeczności tym co tamci potrzebują, a co my mamy w nadmiarze – i vice
versa. W takim pięknym systemie nie ma już żadnej konkurencji, nie ma
żadnego wykorzystywania słabych i nie ma biednych – nie ma żadnego zła – i
nie ma żadnej biedy = niedostatku. Bo jest po prostu powszechny dobrobyt. Jeśli
taki system z pomocą Michaella Tellingera i Członków Ruchu UBUNTU
wprowadzimy w Polsce to gwarantuję, że w przeciągu jednej dekady nie będzie
już w naszej Ojczyźnie nikogo kto cierpiały jakikolwiek niedostatek.
Logicznym jest, że w takim pięknym systemie dąży się zawsze do uproszczenia
sobie życia na każdym polu. Likwiduje się więc zbędne roboty i roboty
niepotrzebne. A do takich na pewno należy wszelka papierologia; sterta
dokumentacji, decyzji i pozwoleń. Czy już kumacie co do Was mówię ?
W prostych kilku zdaniach uderzam w Waszą Świadomość – abyście zrozumieli
– bo zapewniam Was, że wszystko jest tylko kwestią Świadomości – otwartej i
rozwiniętej jak u Michaella i Jemu podobnych – lub zamkniętej, jak dziś jeszcze
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jest u większości z Was. Więc się otwórzcie – otwórzcie – a zaznamy
dobrobytu, pokoju i spokoju jakich jeszcze nigdy tu nie było.

Powyższe z projektu mojej 5-tej książki: Ziemia i Ludzkość zniewalana
prawem i technologią – o co chodzi siłom ciemności i sprzedajnym elitom ?
Te i inne materiały dostępne na chomiku, blogu, stronie. Zapraszam.

PS http://chomikuj.pl/mjacek2013/Dokumenty [tu są aktualne materiały, trzeba
się zalogować aby pobrać za darmo], http://www.przeslanie.com – moja strona,
http://jacek2016.blog.pl – mój blog,
https://plus.google.com/u/0/108181152670139080095 – Google+

Radosna wiadomość:
PS
Najnowsza radosna wiadomość z Kanady. Jedno małe miasto wprowadza plan
ruchu UBUNTU – życia bez pieniędzy ! Super ! Brawo !
Z mojej poczty:
Moje tłumaczenie:
Aktualizacja na pierwsze UBUNTU jedno małe miasto w Kanadzie
Pozdrawiam Stronników Ubuntu
Obejrzyj aktualizację wideo burmistrza Ron’a Higgins’a z North Frontenac w
Ontario w Kanadzie.
https://www.facebook.com/100011645298261/videos/466955203702652/

Dzięki najnowszym osiągnięciom i postępom w realizacji projektu UBUNTU One Small Town – wdrożono plan działania mający na celu ożywienie i
poprawę stanu miasta i okolic. Rób tak dalej, Ron, jesteś inspiracją dla milionów
już.
87

W jedności - Michael Tellinger

W języku angielskim:

Electoral program of Archangel Michael
And here is the cornerstone of the system of the State and
the Homeland of Free People.

RULES FOR FREE PEOPLE
Written in the morning on Christmas December 25, 2017 within 1.5 hours.
The Constitution of Free People is the 10 Commandments for the time of the
existence of the New Earth given at the end of the rules.
The Sejm, Senate, ministries, offices and existing legislation are being
eliminated - the only form of government for Free People is Data Base Service,
in which acquired knowledge is collected and straight-documented results of
field research in a given industry. necessary information and simple and
understandable standards are collected for the benefit of the given industry,
entire communities and the entire Homeland. Database Service selects the
given community in an email or text message. Each of the Database Services
can be revoked at any time by a vote of no confidence by the members of the
given industry or community. Detailed rules of creating standards, functioning
and service of Data Bases will be established by the Free People in the form of
industry statutes.
The Office of the President is left to represent the Nation outside and to
consider the complaints of the Nation and show grace. The rules of appointing,
dismissing, acting and serving the Office of the President will determine the
Nation of Free People in the statute.
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Competition is abolished, banks - including money, corporations, stock
exchanges and commodity exchanges - introduce the principles of cooperation
of Free People on the basis of contribution, and the granaries and warehouses
of crops are built, goods and services are also built in the form of databases of
Principles of contribution will be elaborated and made aware of Free People by
spreading these noble ideas and wanting to spread them. Contributionism
gives everyone the right to access goods on the basis of equality. This
eliminates social inequalities and poverty, and implants widespread prosperity.
Cooperation is introduced in place of competition. Firms and small, small and
medium-sized enterprises will have the character of family businesses, with the
Family being and owners of companies and farms and all employees regardless
of nationality. The statute will define the protection of the owner and
employee in a given company or holding and the scope of activities. Companies
and large and very large farms will have the supervision of the whole
community or the entire Nation. Details of the divisions and supervision of
people over such companies and farms will be determined by the Free People
collectively in the statutes of companies and farms. Companies and households
will cooperate on the basis of the Cooperative, sharing their work, knowledge
and experience wisely and fairly. Each investment is carried out on the basis of
a preliminary design or submission of works placed in Databases and keeping a
Construction Diary in which specialists make necessary entries about
performed works and information about construction changes and changes in
the method of foundation and attach necessary results of measurements and
tests. After completing the investment, the Construction Log and Attachments
are entered into the Databases. The Free Design People after the social debate,
taking into account the opinions of specialists from given industries, will decide
about the initial design form or the form of notification of works for given
investments.
1 correction. Financial settlements are introduced in the international
exchange of goods and services until we implement the principles of
Contributionism in Nations cooperating with us.
The Nation's industry system is created - industries and new industries are
registered by the Office of the President, establishing the necessary order in
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this respect. In every industry, the Council of Wise Men appointed and
dismissed by its members establishes simple standards and principles of the
industry. The Council works only periodically to make changes and
improvements and to improve the quality of work and its simplification.
Forms of production - in the Free State of Man, only high and very high quality
goods are produced, giving up the production of sells and giving up the
production of bad and poisoned food, including the abandonment of GMOs.
This is done for the health of Free People and to shorten the work of Free
People.
Forms of ownership - about what belongs to a given Free Man, and as to the
whole given Community or to the entire Nation will be decided by Free People
within a given community and within the whole Nation in the form of
amendments to statutes or constitutions determined in the vote after the
debate held under Communities or within the Nation. Each foreigner who is an
employee or guardian or spouse is a part of the Nation. Communities are:
villages, cities, municipalities, provinces and the state - as well as universities
and schools as well as institutes, religious groups, associations, as well as
companies and farms.
Caregivers People requiring care - such carers are treated as employees, as if
they were doing a job.
The activities of courts, prosecutors and police are complemented by the
supervision of Free People over their activities. In case of bad actions, the Free
People will issue a vote of no confidence in the body or its member to appeal
them. Training of judges, prosecutors and police on principles such as in every
field of education, maintaining the principles of sharing knowledge and
experience between the master and student as described below.
Is annulled evidence and passports and other forms of registration of people the only distinguishing sign of the Free Man is name / surname and full
signature and a shortened signature - the self-carers or parents or godparents
sign for the ward / protégé. An electronic and telecommunications form of
signature is also introduced; via e-mail or via SMS.
The current registration obligation ceases are annullet - the only form of the
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Free Man's report is his entry or entry of guardians into the book of the
residents of the house or facility.
The pre-school and school obligation is abolished - Carers, and later Child Free
is already conscious chooses the form of his own education and chooses the
teacher = master. Proposals for forms of education and self-education:
kindergarten and primary school and current schools, individual teacher /,
training in loose discussion groups and other organized groups, eg on the
example of cooperatives or associations, education by parents / guardians and
self-study using the available literature and media as well as databases. In cases
of acquiring professional skills, the master-student principle applies. The
student chooses his master / masters and is supposed to practice with them
until he gets the right skills confirmed by the master. The final confirmation of
the acquired knowledge or skills is an exam in front of the Examination
Committee consisting of masters and students of a given industry, appointed
and recalled according to established rules of the industry statute.
The coercion of treatment or the coercion of vaccinations is abolished - Free
people decide whether and how they want to heal themselves until they are
aware of their deeds. The Free Child also has the same rights when his selfawareness is already shaped, the individual case is confirmed by the guardian
or in disputable matters by the closest community who knows the Free Child
and who cares about his development with love and wisdom.
Freedom of Religion - introduces the principles of freedom of religion and
mutual cooperation of beliefs for the good of the Homeland of Free People and
for the good of all Beings, including Animals and Plants. Faith misusing this
principle will be eliminated by Free People through a vote of no confidence.
Soldiers and the Army - Soldier can only be a person recognized as capable of
serving the Homeland by the appropriate Commission after consulting the
doctors / healers, priests and the community in which the Person was brought
up or educated. The rules for the creation and operation of the army will be
agreed collectively by the Free People in the statute of the army with the
participation and taking into account the proposals of the Soldiers.
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And now the Constitution:
Commandments of the New Earth
I AM GOD'S FULL LOVE OF MERCY, THE COUNCIL OF PEACE AND KNOWLEDGE MY GLORY IS INFINITE - I AM STONE IN YOU AND IN EVERYTHING IN THE
VISIBLE AND INVISIBLE UNIVERSE.
YOU WILL BE THE ENTIRE HEART AND FROM ALL STRENGTHS STRUCKED TO
FULL UNIFICATION WITH ME - THOSE LIVES IN YOU - TO UNIFICATION WITH
THE SOUL WITH THE HEART AND THE BODY - TO ACHIEVE THE IMMORTALITY
OF THE SOUL AND THE BODY.
YOU WILL RESPECT AND LOVE YOUR PARENTS TEACHERS NEIGHBORS PRIESTS
THE ENTIRE HUMANITY AND ALL BEINGS IN THE WHOLE WORLD AND
UNIVERSE- BECAUSE YOU WILL BUILD THE CIVILIZATION OF LOVE, THE
CIVILIZATION OF THE COMMUNITY CARING FOR ALL, TO EVERYBODY TO MAKE
HAPPY
YOU WILL HAVE ONE WIFE, YOU WILL HAVE ONE SPOUSE AND complied THE
FIDELITY IN THIS AND NEXT LIFE - YOU WILL BUILD GOOD AND HAPPINESS OF
YOUR CHILDREN AND THE ENTIRE COMMUNITY - and strive to TOTAL PURITY,
And LET THE SACRIFICE LET'S STAY IN PURITY AND COMPLETELY DEVOTION TO
ME - THEN YOU WERE FREE
YOU WILL RECEIVE ANY POWER, CONCERNANCE AND POWER - YOU WILL
IMPROVE THE MAXIMUM SIMPLIFICATION OF LAW AND DECIDE THE
AUTHORITY AND LET YOU CREATE LOCAL COMMUNITIES THAT WILL BE ACTED
ACCORDING TO THEIR OWN COLLATED ESTABLISHED RULES. YOU WITH
PLACING served ENTIRE COMMUNITY SHARING IS FREE AND enthusiastically
their knowledge and skills WITH EACH AND HELPING EACH LEAD DECENT AND
USEFUL LIFE WITHIN THE COMMUNITY TO ANY ESSENCE OF TALENTS serve the
whole community - BECAUSE I gave you those talents to serve ALL
YOU WILL BE EVERYTHING DO AVOWEDLY TO BUILD A DATABASE CONTAINING
KNOWLEDGE OF HUMANITY AND MAKING CULTURE TO EVERYONE CAN USE IT
FOR FREE. LET YOUR KNOWLEDGE AND EDUCATION WILL BE FREE AND
SUBSIDELY AVAILABLE
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Thou shalt not kill, or enslaved ANY BEING IN THIS OR IN ANOTHER DIMENSION
- therefore You Resign from leading OF WARS from colonialism, from the
conquest from the OCCUPATION MILITARY OR POLITICAL OR ECONOMIC AND
WITHDRAW FROM ANY FORM OF CONTROL OVER OTHER - THIS MATTER
USING THE WHOLE YOUR KNOWLEDGE SKILLS AND ENGAGEMENT to remove
any SUFFERING AND ON EARTH AND OTHER DIMENSIONS TO EARTH WAS SAFE
AND HAPPY - therefore resign from genetic experiments FOR YOURSELF AND
OTHER beings - THIS MATTER NOT YOU KILL ANY BEINGS, NO MAN, NO
ANIMAL AND NOT ANY PLANT, YOU WILL NOT DAMAGE YOURSELF OR OTHER
HEALTH - BECAUSE I AM LIVE - YOU WILL BE MAKE THIS TO BE FREE AND COME
TO ULTIMATE UNITY WITH ME.
YOU WILL NOT BE STEAL AND BETRAY AND EXPLOIT OR PRACTICING USURY OR
MAGIC OR OCCULTISM OR STUPEFY OR WAS PUSHED IN ANY DESIRED - YOU
WILL GET OUT OF IT TO BE FREE
YOU WILL NOT SHOCK ANYONE OR LEAD TO WRONG WAY - AND THOSE WHO
MAKE WRONG YOU WILL BE WISELY TEACHED they have been converted THAT SINS AND SATAN WILL NOT HAVE POWER OVER YOU
ALL THINGS YOU WILL LEAVE IN TRUST ME TO YOUR GOD THAT I AM LIVING IN
YOU TO QUARD YOU ON ALL OF YOUR WAYS

ARCHANGEL MICHAEL
You came down to the Earth with the Blue Ray You Righteous ARCHANGEL - KING.
In front of You wields the Sword of Eternal Truth And you cut off chaos and pain.
Righteousness, You shine, Love is spreading You do not give up when difficult time.
You bravely protect the Rights of our SOUL You are hugging us to Your Heart.
You restore the law wherever You are Where do you put your feet there, shine?
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And your wisdom makes us wisdom Because in the hearts of God, you keep the Holy Laws.
You Uninterested, You Righteous You Beloved Michael Our Wrap with Your Power Human Space In order to be safe in the ages.
Your face as a pure diamond And the Law of Your Harmony is vibrating.
In front of you, I bow to eternal That you are looking for the Righteous among us.
Today with Love, MY ARCHANGEL I lay my heart at Your feet And honestly, keep people faithful YOU LIGHT GATES OPEN TO US again.
Ewa A. Bednarczyk
Warsaw, 6 September 2006.
2 amendment. Bargains, Occultists and Mages are accepted by the Free People
Society only until they do no harm to Free People and other Beings who do not
act to the detriment of Free People.
This law - or rather the commandments - is not a compulsion - it is a recipe for
a better and happier life - a difficult and demanding recipe - but a recipe. When
you adapt to these guidelines, you will quickly make the world smarter and
happier - and above all give it a chance to survive.
Your incarnate Heavenly Father = Legislator
The above can be treated as an election program of Archangel Michael - on
this earthly field of Jacek - Mieczysław Jacek Skiba

From the book's design: Earth and Humanity enslaved by law and technology what are the forces of darkness and selling elites about ?
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From the chapter: What system for free people ?
As I've said for slaves, it's easy to choose a system. Everyone is fit and they are
able to impose more and more burdens on everyone - and they, reconciled to
their fate, will bravely endure it. They will not even notice when they have
become total slaves - as described earlier.
It is much harder to find a good social system for the Free People - who in all
respects this Freedom in themselves feel - and such and only such will soon
tread on this Earth. Such as I AM.
The only system that I see today as being suitable for the FREE PEOPLE is the
contribution of contributism proposed by Michael Tellinger from South Africa
from the UBUNTU movement. Contributionism assumes that there is no
competition anymore - instead there is cooperation and cooperation only. It
presupposes giving up not only usury but even money altogether. Therefore, it
assumes that there is no more payment for the goods and that there is no
trade - there is even no barter or exchange of goods. On the other hand, there
is a joint development of goods and a shared fair sharing of these goods - that
is contributionism. Everyone in such a beautiful system puts their talent and
multiplies it - for the benefit of all members of the community. Each
community gives in such a beautiful system other communities what they
need, and what we have in excess - and vice versa. There is no competition in
such a beautiful system, there is no exploitation of the weak and there are no
poor - there is no evil - and there is no poverty = deprivation. Because it is
simply universal prosperity = abundance. If such a system with the help of
Michaell Tellinger and Members of the UBUNTU Movement is introduced in
Poland, I guarantee that within one decade there will no longer be anyone in
our homeland who has suffered any shortage.
It is logical that in such a beautiful system, one always strives to simplify life in
every field. So unnecessary robots and unnecessary work are being removed.
And all unnecessary paper are for sure rejected; a stack of documentation,
decisions and permits. Do you already know what I'm saying to you?
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In a few simple sentences I strike your consciousness - that you understand because I assure you that everything is only a matter of the Awareness - open
and developed like in Michael and He's similar - or closed, as it is in most of you
today. So open yourself - open - and we will know the well-being, peace and
tranquility that have never been here before.
The above from the design of my fifth book: Earth and Humanity enslaved by
law and technology - what are the forces of darkness and selling elites ?

Happy message:
PS
The latest happy news from Canada. One small city introduces the UBUNTU
movement plan - life without money! Cool ! Bravo!
From my post:
Original message:
Od: "Michael Tellinger" <freedom@journeys.ubuntuplanet.org>
Do: mjacek2013@interia.pl;
Wysłane: 18:38 Sobota 2017-12-30
Temat: Update from Mayor Ron Higgins 28 Dec 2017
Update on the First UBUNTU One Small Town Canada
Greetings Ubuntu Supporter
Please view the video update by Mayor Ron Higgins of North Frontenac,
Ontario Canada.
https://www.facebook.com/100011645298261/videos/466955203702652/
With the latest developments and progress with the implementation of the
UBUNTU - One Small Town - plan of action to revitalise and uplift the town
and surrounding areas. Keep going Ron, you are an inspiration to millions
already.
In unity - Michael Tellinger
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