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Najbardziej przykra historia, jaka moge opisac w stosunku do Duszy.
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Najbardziej przykra historia, jakÂ± mogÃª opisac w stosunku do Duszy. CzÂ³owieku zastanÃ³w siÃª zanim zgnÃªbisz
swojÂ± wÂ³asnÂ± DuszÃª - taka jest Ziemska rzeczywistoÂ¶c tu nawet DuszÃª moÂ¿na do Â¶mierci doprowadzic a nie
- tylko zgnÃªbic.
 ....................................................................
 Od dawna czujÃª wewnÃªtrzny przymus,Â 
 Â¿e muszÃª siÃª podzielic z Wami Drodzy PrzyjacieleÂ 
 najbardziej przykrÂ± sprawÂ± jaka mnie spotkaÂ³a w Â¿yciu.
 Dotyczy ona wpÂ³ywu siÂ³ zÂ³a na los, charakter Â¿ycia i sposoby dziaÂ³ania mojej nieÂ¿yjÂ±cej juÂ¿ matki, ktÃ³ra
zmarÂ³a rok temu.
 Z obecnego punktu widzenia i w odniesieniu do wiedzy jakÂ± dysponujemy mogÃª z czystym sumieniem przedstawic
poniÂ¿ej zapisane informacje. Obecnie Dusza mojej matki zostaÂ³a odprowadzona do Nieba.
 Mimo, Â¿e dla niej (Duszy, kÃ³ra byÂ³a wcielona w postac mojej matki) nie jest zaszczytem powrÃ³t do Nieba to musi
ona odcierpiec to co uczyniÂ³ czÂ³owiek ( moja matka) w czasie ziemskiego Â¿ycia a w szczegÃ³lnoÂ¶ci w stosunku do
mnie.
 Ona jako czÂ³owiek mogÂ³a nie rozumiec tego co uczyniÂ³a przez wiele lat gdy mnie wychowywaÂ³a i potem w
kontaktach ze mnÂ± jako osobÂ± dorosÂ³Â±.
 Nie bÃªdÃª wnikaÂ³a w szczegÃ³Â³y bo sÂ± zbyt bolesne a efekty jej dziaÂ³ania do dzisiejszego dnia odbijajÂ± siÃª na
moim Â¿yciu utrudniajÂ±c je w wielu sytuacjach.Â Mimo to, kochaÂ³am matkÃª z caÂ³ego serca.
 Wiem jedno, Â¿e de vacto nie ona jest temu wszystkiemu winna,
 a napewno nie jest winna Dusza,Â 
 ktÃ³ra byÂ³a w niÂ± wcielona, mimo toÂ 
 - kara dla Duszy w Niebie jest nieunikniona -
 Jej rodzina w Niebie (nie jest to moja rodzina w Niebie) juÂ¿ dokonaÂ³a osÂ±dzenia Duszy mojej matki fizycznej i
aktywacji procesu kary.
 Jest to dla mnie bardzo przykra sytuacja ale nic na to poradzic nie mogÃª
 i nie moÂ¿e nikt, ani tu na Ziemi ani w Niebie.
 Nawet sam BÃ³g nie ma wpÂ³ywu na proces osÂ±dzenia i ukarania Duszy w rodzinie.
 Takie procesy podlegajÂ± peÂ³nym rygorom zasad
 i rodzina w Niebie nie moÂ¿e siÃª uchylic od speÂ³nienia ustalonych zasad zarÃ³wno w takiej jak i innych sprawach. 
Podobnie przykra sytuacja spotkaÂ³a mojego mÃªÂ¿a, w czasie gdy drugi raz odbyÂ³ podrÃ³Â¿ DuszÂ± do Nieba,
wÃ³wczas dowiedziaÂ³ siÃª, Â¿e w jego rodzinie sa ukarane dwie Dusze.
 JednÂ± z nich byÂ³a Dusza Jezusa (jednego z mÂ³odszych jego braci) oraz Dusza jednego z trzech ojcÃ³w.
 MÂ±z przekazaÂ³ te informacje publicznie kilkanaÂ¶cie lat temu,Â 
 ale potem zaprzestaÂ³ ich dalszego przekazywania gdyÂ¿ ludzie wogÃ³le tego nie rozumieli i sÂ±dzÃª,Â 
 Â¿e rÃ³wnieÂ¿ teraz wiekszoÂ¶c ludzi nie zrozumie tego co piszÃª do Was.
 Faktem jest, Â¿e gdy mÂ±Â¿ zobaczyÂ³ wÃ³wczas te ukarane Dusze,Â 
 ich smutek oraz smutek caÂ³ej rodziny byÂ³o mu jeszcze bardziej przykro.
 Jednak w tym samym momencie gdy je zobaczyÂ³ (te dwie Dusze) otrzymaÂ³ peÂ³ne informacje za co te dwie Dusze
zostaÂ³y ukarane.
 W odniesieniu do Jezusa kara dotyczyÂ³a sprawy powstania chrzeÂ¶cijaÃ±stwa, bowiem Jezus w czasie swojego
ziemskiego Â¿ycia - nie uczyniÂ³ wszystkiego co powinien uczynic by nie powstaÂ³o chrzeÂ¶cijaÃ±stwo,Â 
 religia ktÃ³ra wykorzystaÂ³a jego - (Jezusa) dobre imiÃª,Â 
 wykorzystÂ³a imiÃª BogaÂ 
 i od dwÃ³ch tysiÃªcy lat cheÂ³pi siÃª jedynym poÂ¶rednictwem pomiÃªdzy czÂ³owiekiem a Bogiem.
 MÂ±Â¿ do dzisiaj by nie poruszaÂ³ tego tematu gdyby nie przypadkowa sytuacja,
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 ktÃ³ra zaistniaÂ³a kilka miesiÃªcy temu.
 Pewnego dnia otworzyÂ³ stronÃª internetowÂ± na opisanym widzeniu Ojca Pio.
 Z informacji dotyczÂ±cych Ojca Pio wynika, Â¿e doznaÂ³ wielu kontaktÃ³w duchowych ale ten jeden na ktÃ³ry
trafiliÂ¶my byÂ³ szczegÃ³lny a nawet jedyny w swoim rodzaju.
 W jego treÂ¶ci jest zwrot, w ktÃ³rym Jezus mÃ³wi do Ojca Pio, Â¿e dziaÂ³ania kapÂ³anÃ³w chrzeÂ¶cijaÃ±skich
doprowadziÂ³y do ukarania jego Duszy.
 cytujÃª O. Pio " â€žWidok Pana Jezusa w tak opÂ³akanym stanieâ€•Â 
 â€ž wywoÂ³aÂ³ we mnie ogromny bÃ³l.â€•
 â€žZapytaÂ³em dlaczego tak cierpi.â€•
 â€žNie odpowiedziaÂ³,â€•
 â€žtylko pokazaÂ³ mi ukaranie tych ksiÃªÂ¿y.â€•
 â€žZa chwile jednak,â€•
 â€žpatrzÂ±c na nich z wielkim smutkiem zapÂ³akaÂ³â€•Â 
 â€ži zobaczyÂ³em jak dwie duÂ¿e Â³zy spÂ³ynÃªÂ³y po Jego twarzy.â€•
 â€žOdwrÃ³ciÂ³ siÃªâ€•Â 
 â€ži odszedÂ³ stamtÂ±dâ€•
 â€žwypowiadajÂ±c gorzko pod ich adresemâ€•Â 
 â€•Mordercy!â€•
 â€žZwracajÂ±c siÃª do mnie powiedziaÂ³:â€•Â 
 â€•MÃ³j synu,â€•
 â€žnie wierz w to, Â¿e moja agonia trwaÂ³a tylko trzy godziny.â€•
 â€žMoja agonia nadal trwaâ€•
 â€ži bÃªdzie trwaÂ³a do koÃ±ca Â¶wiataâ€•
 â€žze wzglÃªdu na Dusze,â€• MÂ±Â¿ widziaÂ³ ukaranÂ± DuszÃª Jezusa i wiedziaÂ³ Â¿e taka kara jest rodzajem
agoniiÂ 
 lecz dopieo tekst O.Pio jest tym co moÂ¿e poprzec jego relacje z Nieba. Wiem, Â¿e rÃ³wnieÂ¿ jest ukarana w Niebie
Dusza ojca mojego mÃªÂ¿a. W konkluzji do wcielonych Dusz i ich obowiÂ±zku wzglÃªdem rodzin i Boga w Niebie,
dodam, Â¿e Dusze mimo, Â¿e nie majÂ± Â¿adnego wpÂ³ywu na Â¶wiadomoÂ¶c i dziaÂ³ania czÂ³owieka, w ktÃ³rego
sÂ± wcielone w peÂ³ni odpowiadajÂ± za efekty Â¿ycia tego czÂ³owieka po powrocie z wcielenia.
  MariaMagdalenadeMerowing.
 25.06.2015.
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