Dni Ostatnie
Ja Chrystus, znany jako ‘Jezus’ w Palestynie więcej niż 2000 lat temu, wróciłem w tym bardzo
krytycznym momencie w historii świata, aby do was mówić.
Kiedy obniżyłem się w wibracjach świadomości, aby uczynić kontakt z waszymi ziemskimi
wibracjami, ujrzałem świat światła i cienia, duchowego uniesienia i desperacji ( i, co
najstraszniejsze, ujrzałem degradację ludzkiego ducha.
ŚWIAT W WIĘKSZOŚCI JEST W STANIE CIEMNOŚCI.
Przeciętna osoba, czytając moje słowa może odczuć, że te zdania są przejaskrawianiem
waszego nowoczesnego życia, ale aby zrozumieć całą nienormalność tego, co dzieje się na
ziemi, człowiek musi najpierw doświadczyć chwili Światła.
Przede wszystkim jestem zmuszony mówić o tym, co dzieje się z waszymi dziećmi na całym
świecie.
Czy zdajecie sobie sprawę jak bardzo CIEMNOŚC ROZSZERZA SIĘ POPRZEZ RÓŻNE
ETAPY I STANY DZIECIŃSTWA?
DZIECI – ICH NATURALNIE OCHOCZE, CIEKAWE UMYSŁY, ZAWSZE SZUKAJĄCE
CZEGOŚ EKSCYTUJĄCEGO I NOWEGO, BY PRZYCIĄGNĘŁO ICH UWAGĘ, WCHODZĄC
WE WCZESNĄ DOROSŁOŚĆ – i z natury – PODDANI DUŻEJ CIEKAWOŚCI SEKSUALNEJ –
STYMULOWANI SĄ I NAPEŁNIANI ŚWAITOWYMI KSIĄŻKAMI, RADIEM I ROZRYWKAMI
TELEWIZYJNYMI.
Tak powiecie, my to wiemy. A ja mówię, ciągle pozwalacie, aby to się działo.
Jeśli bylibyście Dziećmi Światła, bylibyście tak wypełnieni współczuciem, że podnieślibyście
jeden wspólny głos, mówiąc do tych, którzy obrastają w bogactwo kosztem WASZYCH umysłów
i umysłów waszych DZIECI.
‘Dosyć, nie pozwalamy wam więcej robić nam tego. Nie chcemy oglądać i słuchać tego, co
zadowala wyobraźnię w waszych obrzydliwych umysłach – przestępstw, perwersji, jawnego
seksu, ciągłych walk i sporów. Pragniemy powrotu SPOKOJU i RADOŚCI, z których przyszły
nasze dusze.’
DZISIAJ, BEZWIEDNIE, NIEWINNIE, DZIECI WABIONE SĄ PRZEZ LUDZI Z
EGOISTYCZNYMI I CHCIWYMI SEKSUALNIE CELAMI, DO SEKSUALNYCH PERWERSJI NA
ICH WITRYNACH INTERNETOWYCH.
Jeśli bylibyście Dziećmi Światła, nie moglibyście spać w nocy, wiedząc, że te niewinne małe
dzieci używane są do zaspokojenia rosnących męskich seksualnych fantazji i popędów.
TE DZECI POGRĄŻAJĄ SIĘ NA KONIEC W EKSCESACH JAKICH NIE SZUKAŁY I W
ROZPACZY ZŁAMANEGO SERCA, PONIEWAŻ NIE WIEDZĄ JAK WRÓCIĆ DO SWOJEJ
PIERWOTNEJ NIEWINNOŚCI. ICH DZIECIŃSTWO JEST IM ODBIERANE I SĄ ONE
POZBAWIONE TYCH BARDZO WAŻNYCH LAT NORMALNEGO, EMOCJONALNEGO
ROZWOJU.

Jeśli bylibyście Dziećmi Światła, czulibyście ich ból, jakby był waszym własnym. Wasze
sumienie nie pozwoliłoby wam spocząć, dopóki nie powstalibyście razem, domagając się z
całych sił, serca i duszy, żeby to wtargnięcie w niewinność słabych dzieci zostało zatrzymana.
Niewinne? Nasze nowoczesne dzieci? – wy na ziemi możecie pytać. Jeśli bylibyście Dziećmi
Światłości, wiedzielibyście, że były niewinne, dopóki nie poznały rzeczy ciemności, zrodzonych
przez ludzki umysł na ziemi.
Wy z ziemi mówicie, świat nie jest w CIEMNOŚCI – to jest wyolbrzymienie?
Tak się przyzwyczailiście do CIEMNOŚCI, że jej nie rozpoznajecie.
W waszym świecie rozpowszechnione są narody zrujnowane wojną. Jest ciężki, ciężki, ciężki
od obrzydliwych mentalnych i emocjonalnych częstotliwości wibracji i całkowitego
nieposzanowania dla życia. Wasze ulice wypełnione są teraz niebezpieczeństwem,
wściekłością kierowców, zawistnych rabusiów zazdrosnych o dobra innych, prześladujących
drapieżników ochoczo konkurujących i kontrolujących innych poprzez użycie siły seksualnej.
Liczba tych drapieżników może być mniejsza niż liczba waszych Przeciętnych Obywateli, ale
jeśli bylibyście Dziećmi Światła , takim ludziom nigdy nie pozwolono by prosperować. Jednak
prosperują oni naprawdę pośród was, ponieważ wasze własne umysły są wypełnione takimi
zdarzeniami od oglądania waszej rozrywki. Staliście się twardzi i niewrażliwi na te horrory i
dlatego umożliwiliście im rozmnażanie wśród was jak śmiertelnym wirusom.
KIEDY ZNIŻYŁEM SIĘ i wszedłem empatycznie DO TEJ MIAZMY śmiertelnych myśli i
destruktywnych uczuć, czułem ból doświadczany przez niewinnych, którzy padli ofiarą tych, co
znajdują dreszcz emocji i poczucie siły, kiedy terroryzują słabszych.
To rzeczywiście są ‘dni ostatnie’, jak to wasz świat nazywa czas, kiedy życie na ziemi staje się
tak powszechnie brutalne i odseparowane od leżących u podstaw Praw Egzystencji, że TYLKO
NIELICZNI spośród miliardów na ziemi wstrzymują się na chwilę, aby zadawać pytania:
Co leży za ciemnością? Czy gdzieś jest Światło? Dlaczego Samo nam się nie ukazuje?
W odpowiedzi na pilne, żarliwe pytania, dokonywane przez tych NIEWIELU ludzi,
zszokowanych przez silne drapieżne emocje innych, jak mógłbym NIE wrócić teraz, aby
osiągnąć tych co pytają, tych co szczerze pragną prawdziwej drogi na zewnątrz ciemności,
która przepaja teraz każdy aspekt większości ludzkich żyć?
Czy rozpoznajecie, że to rzeczywiście jestem JA, CHRYSTUS, który przyszedł nauczać was i
pokazać wam drogę wyjścia z ciemności do ŚWIATŁA? Jakże mógłbym NIE przyjść w
odpowiedzi na wasz ból?
Czyż nie wiecie, że JA JESTEM MIŁOŚCIĄ a jest to natura czystej MIŁOŚCI, żeby wypełniać
potrzeby tych, których kocha.

