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ZAUJÍMAVÁ TV REPORTÁŽ
POTREBNÉ DOPLNENIE
Vážení čitatelia a budúci poslucháči!
V TV novinách na Markíze bola odvysielaná jedna zaujímavá reportáž, ktorá je v súlade
s tým, na čo sa pripravujeme a čo nás tiež čaká!
No radi by sme túto reportáž ešte doplnili, pretože nechceme, aby to opäť zostalo iba
v oblasti hrubohmotného a teda je potrebné niečo dôležité dodať z pohľadu na celé dianie,
i keď urobíme tak iba v stručnosti, pretože podrobne sme sa danej problematike už nie raz
venovali
v iných
príspevkoch.
Dnešná celosvetová situácia vo všetkých oblastiach je tak napätá, že hádam nie je dnes
človeka, ktorý by otvorenými očami, sledujúc dnešný stav na Zemi, nepripúšťal obavy
z toho, že jedného dňa, ktorý podľa prežívaných udalostí a aj cítenia mnohých už nie je
tak ďaleko, musí vypuknúť hrozné dianie na Zemi, sprevádzané aj celosvetovou vojnou.
No už iba málokto si je schopný uvedomiť, že na toto konečné dianie poukazujú skoro
všetky staré spisy dávnych civilizácií, ako aj všetky tak isto staré náboženstvá, ale aj nové
proroctvá a zasľúbenia priamo od Boha, ktoré nachádzame v dielach Posolstvo
Grálu a Večné Zákony, a teda, že v tejto dobe ide o veľmi vážny medzník – obrat pre
ľudského ducha v tomto stvorení! Či sa obráti konečne ku Pravde a tým ku Svetlu, alebo
si ľahostajnosťou, alebo odmietnutím vyberie zánik svojho dosiaľ získaného ,,ja“.
Aj keď tá strava hrubohmotná je dôležitá pre posledné udalosti, dôležitejšia je tá
duchovná, a tú my už ponúkame dlhú dobu, ale žiaľ, bez záujmu!
Po celej Zemi je pár jedincov, ktorí majú pripraviť ľudstvo na budúce dianie, a pritom u
nás,
teda
pri
prameni
živej
vody,
zostávajú
všetci
ľahostajní.
A znovu sa aj tu potvrdzujú Kristové Slová:
,,Nikto nie je doma prorokom!”
Odkaz
na
spomínanú
reportáž:
Pri požiadavke veku zvoľte „Teraz nie“ a potom pod videom nájdite reportáž, s názvom
„Švédska krízová brožúrka“, je 5. zhora!
http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/84196_televiznenoviny
My radíme to isté, len s tým, aby to rádio malo príjem aj krátkych vĺn – SW!
Je to predsa to SLOVO PRIAMO OD BOHA, ktoré bude v tej dobe najdôležitejšie, a je
aj dnes,
len žiaľ, mnohí na neho akosi nechceme dbať!

