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VLÁDA TEMNA
Dnes už skutočne žijeme v dobe, ktorá je v Biblii opísaná ako doba, kedy „Boh
zahaľuje svoju tvár.“ Temno má dnes vládu všade a nad všetkým a ak by neprišiel
zásah „zhora“, ktorý tomu urobí koniec, tak by to s nami skončilo veľmi zle.
Napriek mnohým informáciám, ktoré dnes ku človeku prichádzajú, a ktoré sú tak
závažného obsahu, neprichádza k hlbšiemu zamysleniu u jednotlivcov, o skupinách
ani nehovoriac. Je to dokonalý dôkaz toho, ako má dnes temno všetko „pod
palcom“. Či sa už jedná o prírodné pohromy, úkazy na nebi, výpovede vedúcich
predstaviteľov cirkví, či vlád, nič, skutočne nič dnes nepohne človekom, jeho
vnútrom, k hľadaniu Pravdy.
Ako sme boli poučení vo Večných zákonoch, a aj Posolstve Grálu, žijú tu teraz na
zemi
tri
druhy
ľudí.
Jedni sú temní, pritiahnutí na Zem z nižších planét prostredníctvom zlého chcenia
a konania ľudí. Títo z „druhu svojej podstaty“ škodia a či už vedome, alebo
podvedome bojujú proti všetkému, čo súvisí s Pravdou, životom v súlade
s prírodnými – večnými zákonmi. Tých Pravda neosloví, lebo prirodzene proti nej
bojujú a pociťujú odpor voči všetkému čestnému, pravdivému, čistému a
jednoduchému.
Druhí sú svetlí, ale temno ich prostredníctvom nerovnorodých vzťahov, zlých
vlastností, či náklonností, dnes drží tak pevne, že aj napriek tomu, že ich vnútro
často varuje a nesúhlasí s ich konaním, nie sú schopní hlbšieho zamyslenia a zmeny
svojho života, nie sú schopní pozdvihnúť svoje zraky k Pravde.
Tretí, tých je najmenej, sú to svetlí, ktorí pravdu objavili a snažia sa podľa nej žiť,
ba šíriť ju aj medzi ostatných, k ich vlastnému prospechu z toho, že poznajú
prírodné – Božie zákony a vedia, prečo sa vo svete, ale aj v ich živote, deje to, čo sa
deje a ako sa k tomu postaviť. Týchto teraz temno napáda, či už psychicky, alebo aj
fyzicky.
Uvediem
zopár
príkladov:
Pred nedávnom som pri prepínaní TV programov natrafil na jednu TV stanicu,
v ktorej dávali reláciu s názvom „Duchovná poradňa“. Bolo to v cirkevnej TV a tak
som si tento program nechal na chvíľu zapnutý, lebo som bol zvedavý, čo budú
ľuďom radiť. Slovo tam mal akýsi predstaviteľ cirkvi, asi kňaz. Ľudia mu dávali
otázky a on odpovedal. Jeden človek sa ho opýtal:
„Prečo veríte v Boha?“
A kňaz na to odpovedal:

„Ja vlastne ani neviem prečo. ...“
Aspoň, že bol úprimný. Čo si myslíte, koľko veriacich po tejto odpovedi stratilo
chuť chodiť do kostola, alebo aspoň pocítilo nevôľu k takej cirkvi, ktorá ani sama
vlastne
nevie,
prečo
verí
v Boha?
Ja som si hneď potom skúsil odpovedať na túto otázku sám, teda prečo ja verím
v Boha a moja odpoveď bola jasná: „Pretože vo svojom vnútri viem, že
existuje.“ Lenže to je odpoveď ducha, ale rozum potrebuje odpoveď inú, tú som si
tiež vedel zodpovedať: Pretože zopár zákonov, ktoré nám boli vysvetlené
vyslancami zo Svetla v dielach Posolstvo Grálu a Večné zákony, a ktoré riadia
naše životy, ba aj celý vesmír, skutočne fungujú a kdekoľvek sa pozriem,
nachádzam potvrdenie ich pôsobenia, ba každého Slova týchto vyslancov. Preto
dokonalý Boh – tvorca týchto dokonalých a spravodlivých zákonov musí
existovať.“
Tú prvú odpoveď – odpoveď ducha, tú si môžu dať rôzni ľudia po celom svete, bez
ohľadu na to, akého vierovyznania sú, alebo či sú materialisti.
Len uspokojivú odpoveď pre rozum si ťažko dajú tí, ktorí nepoznajú tieto diela,
lebo bez poznania večných zákonov je nemožné dať si komplexnú a logickú
odpoveď.
Ďalší
príklad
zo
života:
Pred pár dňami sa na internetovom spravodajskom portáli objavila správa, že istý
známy indický nadšenec paranormálnych javov, lovu duchov a hypnózy, záhadne
zomrel. Ako príčinu smrti udali zadusenie, lenže má to jeden háčik – že v miestnosti
bol v tom čase sám. Dva týždne pred smrťou povedal žene, že sa doňho tlačí
negatívna sila a že sa to snaží dostať pod kontrolu. Jeho príbuzní sú toho názoru,
že sa mu to nepodarilo a že jeho smrť súvisí práve s týmito „jemnejšími“ svetmi.
To opäť potvrdzuje nami vyššie napísané slová o vláde temna, ba aj Slovo
Posolstva Grálu, kde je práve hypnóze venovaná celá prednáška a ľudia sú pred
ňou vystríhaní, práve z tohto dôvodu, že človek nevie, čomu alebo komu sa otvára.
To isté platí aj pre meditácie! Odkaz na tento článok nájdete na konci príspevku.
Svetové dianie, ktoré aktuálne prežívame, je tak výrečné, že tu už neobstojí ani
často používaná veta „múdrych": „Veď takéto udalosti sa na Zemi stále diali."
Takýto chaos, aký je na Zemi dnes, tu ešte skutočne nebol!
Aj napriek tomu, že takýchto správ, alebo podnetov na hľadanie Pravdy, v dnešnej
dobe pribúda, ľudí, ktorí by sa toho chytili je žalostne málo, lebo jedni nechcú,
ďalší nemajú čas a tí, ktorí to spoznali a chcú dávať ďalej, tí sú kontrolovaní
temnom a je im všestranne škodené. Preto aj naše aktivity na stránke utíchajú,
a sústredíme sa hlavne na to, aby sme v tej správnej dobe boli pripravení šíriť
Slovo Pravdy pre ľudí v čase, keď už táto temná drezúra dostane silnú ranu
a vnútro ľudí bude viac otvorené.
Veríme, že čoskoro príde čas pre svitanie Pravdy, podobne, ako je to nasledujúcom
obrázku.

Odkaz na spomínaný článok: http://www.cas.sk/clanok/424259/lovec-duchov-32-zomrel-poriadnezahadne-osudne-slova-pred-smrtou/?utm_source=aktuality.sk&utm_medium=zonahp&utm_content=box-cas-hp&utm_campaign=cross#
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