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Czy BÃ³g wybraÂ³, 2012 r na czas realizacji wÂ³asnych planÃ³w zwiÂ±zanych z czasem ostatecznym?
Â Â Â Â Â Â Â Czas ostateczny w postaci zapowiadanej proroctwami posiada wiele cech, jakie kaÂ¿dy moÂ¿e obecnie
zauwaÂ¿yÃ¦ wokÃ³Â³ siebie. Przekazy opisujÂ± specyficzny tok zdarzeÃ± w rzeczywistoÂ¶ci sÂ± takie zdarzenia,
ktÃ³re w istotnej czÃªÂ¶ci siÃª z tymi proroczymi wskazaniami pokrywajÂ± siÃª. Czas zapowiadanych i przewidywanych
zmian w zachowaniu siÃª sÂ³oÃ±ca na przeÂ³omie 12-go i 13-go roku, moÂ¿e doprowadziÃ¦ do wystÂ±pienia na ziemi
rÃ³Â¿nych katastroficznych wydarzeÃ±, czy wrÃªcz kataklizmÃ³w. Czynnikiem fizycznym, jaki bezpoÂ¶rednio moÂ¿e
dotknÂ±Ã¦ planetÃª a w szczegÃ³lnoÂ¶ci biologiÃª, bÃªdÂ± wyrzucone ze sÂ³oÃ±ca silnie namagnesowane czÂ±stki
materii. SÂ³oÃ±ce w tym czasie wedÂ³ug naukowych obliczeÃ± ma w duÂ¿ym stopniu zwiÃªkszyÃ¦ naturalnÂ± iloÂ¶Ã¦
wyrzucanej, w formie erupcji rozgrzanej materii.
Â Â Â Â Â Â Â W obecnym czasie, kiedy juÂ¿ nawet sam klimat planety sygnalizuje nadchodzÂ±ce zmiany,
zdecydowana wiÃªkszoÂ¶Ã¦ ludzi nie rozumie powagi sytuacji. To niezrozumienie wynika ze specyficznej cechy
czÂ³owieka, opartej na nadziei. CzÂ³owiek nawet w najtrudniejszej sytuacji, jeÂ¿eli nie widzi jeszcze faktu wystÂ±pienia
Â¶miertelnego zagroÂ¿enia, tkwi w nadziei na to, Â¿e jakoÂ¶ go to zagroÂ¿enie ominie. Gdy zagroÂ¿enie dotyczy
spraw bÂ³ahych, efekt, jaki by nie byÂ³, jak to siÃª mÃ³wi, â€žrozchodzi siÃª po koÂ¶ciachâ€•. Jednak, gdy
zagroÂ¿enie dotyczy Â¿ycia, to efekt nie za bardzo ma gdzie siÃª rozejÂ¶Ã¦. Ofiara tego doÂ¶wiadczenia juÂ¿ go nie
zapamiÃªta a Â¶wiadkowie zdarzenia, na przekÃ³r logice, nie zmieniÂ± swego postÃªpowania i nadal bÃªdÂ±
kultywowaÃ¦ cechy Â¿ycia w nadziei. Na tym poziomie osobowoÂ¶ci, jesteÂ¶my nie reformowalni.
Â Â Â Â Â Â Â Informacje dotyczÂ±ce roku 2012, sÂ± rÃ³wnieÂ¿ przyjmowane w sposÃ³b, ktÃ³ry odnosi siÃª do tej
szczegÃ³lnej cechy czÂ³owieka. MoÂ¿e i tak jest lepiej. Nie zmienia to jednak sytuacji dla tych, ktÃ³rzy tÃª sprawÃª
traktujÂ± powaÂ¿nie. PoÂ¶rÃ³d tej grupy ludzi sÂ± i tacy, dla ktÃ³rych kwestia przedstawiona w tytule artykuÂ³u moÂ¿e
byÃ¦ niezwykle istotna. To, czy BÃ³g wybraÂ³ ten czas, dla speÂ³nienia wÂ³asnych celÃ³w, czy moÂ¿e wrÃªcz
przyczyniÂ³ siÃª do jego zaistnienia, jest sprawÂ± dla wielu niezrozumiaÂ³Â±. Samo niezrozumienie wynika z rozwoju
naszej osobowoÂ¶ci w klimacie dominujÂ±cego wpÂ³ywu wszelkiej maÂ¶ci kultÃ³w. Na ziemi Â¿yjÂ± olbrzymie rzesze
ludzi tak dalece zniewolonych wpÂ³ywem kultu, ktÃ³ry zmienia czÂ³owieka na poziomie Â¶wiadomoÂ¶ci, Â¿e traktujÂ±
Boga jako istotÃª o nieograniczonych moÂ¿liwoÂ¶ciach (wszechmocny i wszechwÂ³adny). Objawy nieskutecznoÂ¶ci
tych hoÂ³ubionych cech Boga w postaci wystÃªpowania rÃ³Â¿nych przypadkÃ³w nÃªkajÂ±cych czÂ³owieka, sÂ± w
zaÂ¶lepieniu tÂ³umaczone jako dopust boÂ¿y a nie jako brak moÂ¿liwoÂ¶ci dziaÂ³ania Boga, na tym konkretnym polu.
Â Â Â Â Â Â Â HerezjÂ± jest posÂ±dzenie Boga o brak moÂ¿liwoÂ¶ci skutecznego dziaÂ³ania, lepiej sobie taki
problem wytÂ³umaczyÃ¦ dopustem. W odniesieniu do nadchodzÂ±cych wydarzeÃ± zwiÂ±zanych z przewidywanÂ±,
zwiÃªkszonÂ± aktywnoÂ¶ciÂ± sÂ³oÃ±ca i prorokowanymi wydarzeniami czasÃ³w ostatecznych, ktÃ³rych nadejÂ¶cie z
kolei jest zapowiadane kultowymi informacjami, wierni ustosunkowujÂ± siÃª i przyjmujÂ± je jako dziaÂ³anie Boga, we
wszystkich aspektach tematu. To dziaÂ³anie wedÂ³ug ich wyobraÂ¿enia, powinno obejmowaÃ¦ caÂ³oksztaÂ³t
zdarzeÃ±, majÂ±cych w tym czasie wystÂ±piÃ¦. W dniu ostatnim siÂ³a boska zgodnie z kultowymi zapowiedziami,
uczyni kataklizm jako karÃª a BÃ³g uratuje dobrych uczestnikÃ³w kultu.
Â Â Â Â Â Â Â Takie odniesienia, nie mogÂ± utworzyÃ¦ (z przyczyny braku rozsÂ±dku i logicznego myÂ¶lenia,
czÂ³owieka zaÂ¶lepionego przymusem kultowym), realnego zrozumienia zapowiadanych w proroctwach rzeczywistego
stanu wydarzeÃ±.
Takiej natury, jakÂ± posiada czÂ³owiek w swej gÂ³Ãªbi, natury, ktÃ³ra z premedytacjÂ± zostaÂ³a zamkniÃªta
Â¿elaznÂ± pieczÃªciÂ± kultowej iluzji, pieczÃªciÂ±, ktÃ³rej mocÂ± jest BÃ³g oÂ³tarzowy, przedstawiany jako
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wszechmocny i wszechwiedzÂ±cy, do tego nieograniczenie dobry i sprawiedliwy nie zÂ³amie Â¿adna logika.
ZaÂ¶lepiony wierny nie posÂ³ucha logiki bliÂ¼niego, raczej sam mu wciÂ¶nie swojÂ± i kultowÂ± racjÃª.
Â Â Â Â Â Â Â W obliczu takiego nastawienia ludzi do czasÃ³w ostatecznych, nie istnieje realna pÂ³aszczyzna
odniesienia siÃª spoÂ³eczeÃ±stwa do zgodnej zapowiadanych rzeczywistoÂ¶ciÂ± oceny zapowiadanych wydarzeÃ±.
Mimo to, czas biegnie, zapowiadane symptomy objawiajÂ± siÃª coraz czÃªÂ¶ciej a wszystko to dzieje siÃª na planie
rzeczywistego teatru zdarzeÃ±. Czasy ostateczne, to czas umocowany w Â¶wiadomoÂ¶ci czÂ³owieka, konkretnymi
cechami przypisanymi zdarzeniom i postaciom, ktÃ³re sÂ± zapisane w proroctwach.
Â Â Â Â Â Â Â Proces w wyniku, ktÃ³rego moÂ¿e dojÂ¶Ã¦ do wystÂ±pienia kataklizmÃ³w na planecie posiada swe
Â¼rÃ³dÂ³o w naturalnej cyklicznie powtarzajÂ±cej siÃª sytuacji w ewolucji gwiazd. Tu dziaÂ³anie Boga nie ma nic do
rzeczy, nie moÂ¿e On tego stanu fizycznego ewolucji wszechÂ¶wiata zmieniÃ¦. Natomiast zamierzonym dziaÂ³aniem
Boga moÂ¿emy okreÂ¶liÃ¦, wybranie takiego czasu, dla speÂ³nienia swoich zamierzeÃ±. W tym kontekÂ¶cie, moÂ¿na
Â¶miaÂ³o powiedzieÃ¦, BÃ³g wybraÂ³ 2012 rok jako najlepszy czas i ogÂ³osiÂ³ jego nadejÂ¶cie w proroctwach.
Struski Andrzej
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