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Czasy Ostateczne i koniec swiata to nie tylko termin podany przez ludzi i astronomiczne zjawiska, to rowniez sprawa
Boga. To, ze koniec swiata jest, lub moze byc rowniez sprawa Boga, wynika z zapowiedzi biblijnych, ktore mowia o
Czasach Ostatecznych. W tych zapowiedziach zawartych jest bardzo duzo informacji, co oznacza, ze sa one dla Boga
istotne. W Biblii termin konca swiata jest wskazany poprzez rozne odniesienia do zdarzen i stanow rzeczywistych, ktore
powinny we wskazywanym terminie sie wypelniac. Nie ma tam podanej dokladnej daty, te zna tylko Bog. Data
wskazywana przez ludzi z natury takiego rodzaju zapowiedzi biblijnych, nie moze byc wlasciwa. We wskazywanych
przez czlowieka datach konca swiata, rzeczywistosc taka nie moze sie wydarzyc. W dacieÂ Â 21 12 2012r.Â Â nie
moze zaistniec wydarzenie powodujace koniec swiata. Przy okazji tego terminu na planie ezoterycznym zycia
czlowieka, zaistnialo szczegolne zjawisko. Rozszerzyla sie informacja, ktora mowi, ze w tym samym terminie zaistnieje
specyficzny koniec swiata. Mialby on polegac na zmianie swiadomosci, lub przejsciu w inny wymiar. Mozna by
machnieciem reki pominac te sprawy, bo w rzeczywistosci obie sa absurdalne. Nie posiadaja nawet szczatkowych
uzasadnien i nie odnosza sie do zadnego istniejacego aspektu zycia czlowieka. Moze z wyjatkiem ezoterycznych
wyobrazen i duchowych medytacji, ktore kieruja mysli czlowieka do niejasnych zrodel. Sama istota sprawy, ktora mowi o
zmianie swiadomosci, jest nie do przyjecia z natury czlowieka. Swiadomosc czlowieka nie jest samochodem, jak
niektorzy opowiadaja. Jest to glowna platforma dla prawidlowego przebiegu zycia psychicznego, uczuciowego,
swiadomego dzialania i doznawania efektow emocjonalnych. Z takiej przyczyny nikt nie moze jej sobie w jednej chwili
zmieniac, tak jak samochodu. Do zmiany swiadomosci jest niezbedny czas i wlasna nieprzymuszona wola. Czas to
wiele lat zdecydowanej pracy mentalnej i osobistego zdeterminowania. Jak sobie chwilowy, czy nawet wielodniowy
proces zmiany swiadomosci wyobrazaja specjalisci od tej populistki, tego nie wiem? Ale gdyby raczyli opisac glowne
aspekty samego procesu zmiany, to moglbym udowodnic jego bez podstawnosc w stosunku do natury czlowieka i do
potrzeb Boga. Przejscie w inny wymiar jest zwyklym opowiadaniem bajek, lepiej by przeszli sie na spacer, po ziemskim
srodowisku naturalnym. Istnieje jeszcze jeden aspekt, ratujacy nas Kosmici. To jest juz prawdziwa fantastyka, tu nie
dosc, ze mnie ma zadnych dowodow, to jeszcze nie istnieja przyczyny pozwalajace przyac taka akcje za mozliwa w
krotkim czasie destrukcji fizycznej planety.
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Jesli Â bedzie koniec swiata bede o tym wiedzial pierwszy.
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