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2012 â€“ czas wielkich zmian, czy kolejny wykwit fantazji?
Â Â Â Â Â MinÃªÂ³o juÂ¿ kilka zapowiadanych â€žkoÃ±cÃ³w Â¶wiataâ€•, Â¿adna z zapowiadanych dat nie speÂ³niÂ³a
siÃª nawet w jakiejÂ¶ szczegÃ³lnej formie wydarzeÃ± nie mÃ³wiÂ±c juÂ¿ o koÃ±cu Â¶wiata. Czasy ostateczne sÂ± nie
tylko zapowiadane, czy wskazywane wizjami, sÂ± one wrÃªcz szeroko opisywane w proroctwach. Fakt, Â¿adne
proroctwo nie ukazuje dokÂ³adnego czasu ostatecznych wydarzeÃ±. Jednak logicznie oceniajÂ±cy, wnikliwy i
spostrzegawczy czytelnik moÂ¿e odnieÂ¶Ã¦ wskazania i opisy wydarzeÃ± ujÃªtych w proroctwach do konkretnego
czasu. Takie jednoznaczne odniesienia, sÂ± bardzo trudne do odnalezienia w olbrzymich zbiorach zapisÃ³w biblijnych i
ogÃ³lnie uznanych proroctw. Z kolei wiele rÃ³Â¿nych szeroko dostÃªpnych informacji, jest na tyle enigmatycznie
przekazanych, Â¿e wykazanie jednoznacznych wskazÃ³wek dotyczÂ±cych wydarzeÃ±, lub chociaÂ¿by czasu, kiedy
one nastÂ±piÂ±, jest niemoÂ¿liwe.
Â Â Â Â Â Wektory, jakie mogÂ± zostaÃ¦ wyprowadzone z logicznego czytania proroctw, byÂ³yby bardziej sensownym i
dokÂ³adniej przedstawiajÂ±cym sprawÃª zbiorem informacyjnym. Do takiego czytania proroctw nie moÂ¿na
podchodziÃ¦ w tradycyjny i ulubiony sposÃ³b. W pierwszej kolejnoÂ¶ci, czytajÂ±cy musi do szczÃªtu, wyzuÃ¦ siÃª z
potrzeb speÂ³niania wÂ³asnych zachcianek w poszukiwaniu wygodnych i odpowiadajÂ±cych standardom informacji.
Tylko zimna i prosta logika ukazujÂ±ca znaczenie jednego sÂ³owa, pozwoli odczytaÃ¦ ukryty sens a nawet
odszyfrowaÃ¦ waÂ¿ne informacje. Z doÂ¶wiadczenia wiem, Â¿e sÂ³owa kluczowe a nawet sÂ³owa klucze maja
identyczne znaczenie w rÃ³Â¿nych proroctwach. ZarÃ³wno w treÂ¶ci Starego jak i Nowego testamentu, w treÂ¶ci
Apokalipsy, jaki i w proroctwach Nostradamusa, wystÃªpujÂ± te same klucze sÂ³owne.
Â Â Â Â Â Jednak najistotniejszÂ± sprawÂ± w interpretacji proroctw jest przyjÃªcie zaÂ³oÂ¿enia, ktÃ³re mÃ³wi, Â¿e
najwaÂ¿niejsze sÂ± sprawy duÂ¿ej wagi. To one bÃªdÂ± opisywane i chociaÂ¿ okrÃªtnie, to jednak w caÂ³ej treÂ¶ci o
nich mowa. By nie byÂ³o tak Â³atwo to zapisane w proroctwach treÂ¶ci sÂ± podzielone na zbiory nasycone
informacjami i takie, ktÃ³re nie mÃ³wiÂ± o niczym waÂ¿nym, aczkolwiek mÃ³wiÂ± o wzniosÂ³ych sprawach
dotyczÂ±cych Boga. Takie treÂ¶ci sÂ± prawdziwÂ± puÂ³apkÂ± dla interpretatorÃ³w, te boskie sprawy w znaczÂ±cym
stopniu ich zajmujÂ± i zaciemniajÂ± ostroÂ¶Ã¦ logicznego rozumowania. TrzeÂ¼wo myÂ¶lÂ±c i z dystansem do wiary
podchodzÂ±c, niejednÂ± ciekawÂ± informacjÃª moÂ¿na w proroctwach wyczytaÃ¦, nawet i czas doÂ¶Ã¦ precyzyjny w
apokalipsie jest zaszyfrowany.
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