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Zapowiedzi konca swiata ? Â  Â  KOLEJNY KONIEC SWIATA.
 
  Tym razem do zapowiedzi tego, jakze waznego dla ludzkosci wydarzenia przylaczyl sie profesor. Ponizsze dwa
pierwsze linki zawieraja informacje o koncu swiata, gdzie Profesorâ€¦ wyraza swoja potwierdzajaca te sytuacje opinie.
 
  Â   
http://www.radiozet.pl/Rozrywka/O-tym-sie-mowi/Koniec-swiata-2015-kiedy-bedzie-Znamy-dokladna-date-00011205
    Â     Â   
http://www.radiozet.pl/Rozrywka/O-tym-sie-mowi/Koniec-swiata-2015-kiedy-nastapi-jak-bedzie-wygladal-jak-zapobiec-00
011316
    Â     Ja ze swojej strony moge wszystkich zapewnic, ze jeszcze nie nadszedl czas na wystapienie takiej skali
katastrofy naturalnej, ktora moze zniszczyc zycie biologiczne w skali planetarnej. Na ziemi (a przede wszystkim w
odniesieniu do cywilizacji czlowieka) nastal czas szczegolny. Czas, ktory byl prorokowany od tysiacleci. Dzialanie tu
misji od Boga, stalo sie faktem juz od 30 lat. Misja ta zostala obarczona zadaniem, ktore musi wykonac i zadna
naturalna, lub jakas inna katastrofa nie ma prawa jej w tym przeszkodzic. Istnieja mechanizmy magnetyczne i ja mam
do nich dostep, ktore dysponuja wystarczajacym potencjalem do zabezpieczenia planety przed naturalnym kataklizmem
na skale likwidacji jej zycia biologicznego. Misja posiada rowniez potencjal do obrony przed kazdym innym
zagrozeniem. 
 
  Dowodem na istnienie takich mechanizmow i zarowno dowodem, ze ja mam do nich dostep jest sytuacja, jaka
wydarzyla sie w Grudniu 2012r. W tamtym czasie Swiat oczekiwal konca, wielu ludzi ze zgroza spogladali na Slonce, to
wlasnie w nim upatrywano przyczyne najgorszego. Wowczas w odniesieniu do wielu przeslanek astronomicznych i
historycznych wielki wybuch na sloncu byl bardzo realny i mogl zakonczyc egzystencje czlowieka. Samo Slonce rowniez
zachowywalo sie w taki sposob, ze ta, z drazeniem serc oczekiwana smiertelna erupcja byla mozliwa. Jezeli juz nie
dokladnie w dniu 21 12 2012r w dzien prorokowanego konca swiata, to byla realna w kolejnych miesiacach szczytu
slonecznej aktywnosci. A aktywnosc slonca byla w poprzedzajacych te date miesiacach bardzo wysoka i nic nie
wskazywalo, ze z dnia na dzien ona oslabnie.Â  
 
  Stalo sie zupelnie inaczej, niz tego wielu z nas sie obawialo. W pierwszej polowie grudnia na kilkanascie dni przed
zapowiadana (wedlug zapowiedzi smiertelna dla cywilizacji czlowieka) erupcja slonca, ono zapada w gleboki sen i spi
prawie poltora roku. Slonce przespalo wowczas caly szczyt, dodac nalezy, ze to byl najwyzszy w skali ocen szczyt
aktywnosci slonecznej. Nikt do dnia dzisiejszego nie wyjasnil przyczyn tak drastycznej zmiany i uspokojenia aktywnosci
slonecznej w jej najwyzszym okresie szczytowym. 
 
  Czwartego Grudnia 2012r opublikowalem informacje dotyczace tej sprawy, jako dowod zamieszczam ponizszy link do
tej publikacji;
 
  Â   http://www.andrzejstruski.com/articles_232_21-12-2012r--KONCA-SWIATA-NIE-BEDZIE.html
    Â     Jeszcze przed tym wydarzeniem, Swiat oczekiwal innego proroctwa dotyczacego konca egzystencji czlowieka.
Rowniez przed tamtym wydarzeniem opublikowalem informacje, ze ono nie nastapi. Dowodem jest tekst, do ktorego
kieruje kolejny link;
 
  Â   http://www.andrzejstruski.com/articles_142_21-Maja-2011-roku-Konca-Swiata-nie-bedzie.html
    Â     Powracajac do dnia dzisiejszego i zapowiadanego kolejnego konca swiata, moge wszystkich zapewnic, ze
jeszcze nie nadszedl czas tak drastycznych wydarzen na ziemi. Jezeli takie wydarzenia mialyby kiedykolwiek nastapic,
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https://eu7.proxysite.com/process.php?d=YFRvG85TeEBRmn5xgCb5GH%2FPItOwRiQmsLtBBSHtavEBlhw1FKtQHVJnREM%2BPkfWoGK8thBlJsX5GaZkURTW6nI%2F6QWvuENeHt%2BtCrkZY%2FkEVCTSgwm89p6SfNh9xSaRIJ%2BnZArT%2Fw%3D%3D&b=1
https://eu7.proxysite.com/process.php?d=YFRvG85TeEBRmn5xgCb5GH%2FPItOwRiQmsLtBBSHtavEBlhw1FKtQHVJnREM%2BPkfWoGK8thBlJsX5GaZkURTW6nI%2F6QWvuENeHt%2BtCrkZY%2FkEVCTSgwm89p6SfNh9xSaRIJ%2BnZArT%2Fw%3D%3D&b=1
https://eu7.proxysite.com/process.php?d=YFRvG85TeEBRmn5xgCb5GH%2FPItOwRiQmsLtBBSHtavEBlhw1FKtQHVJnREM%2BPkfWoGK8thBlJsX5GaZkURTW6nI%2F6QWjvFRQFsrpfb0ZZa1LVS%2FDhg3174bYdNhtwWeMes79eEKCuiBYz%2F0T%2FeCWvimt4hE7&b=1
https://eu7.proxysite.com/process.php?d=YFRvG85TeEBRmn5xgCb5GH%2FPItOwRiQmsLtBBSHtavEBlhw1FKtQHVJnREM%2BPkfWoGK8thBlJsX5GaZkURTW6nI%2F6QWjvFRQFsrpfb0ZZa1LVS%2FDhg3174bYdNhtwWeMes79eEKCuiBYz%2F0T%2FeCWvimt4hE7&b=1
https://eu7.proxysite.com/process.php?d=YFRvG85TeEBRmn5xgCb5GH%2FPItOwRiQmsLtBBSHtavEBlhw1FKtQHVJnREM%2BPkfWoGK8thBlJsX5GaZkURTW6nI%2F6QWjvFRQFsrpfb0ZZa1LVS%2FDhg3174bYdNhtwWeMes79eEKCuiBYz%2F0T%2FeCWvimt4hE7&b=1
https://eu7.proxysite.com/process.php?d=YFRvG85TeFNemmVknyn%2BQn3Wfuq2EjUwqv9BWBqpfeQJyDBuQrRiQBQjWjp8Yh6C8T3i7DJLHOeVBsUCLXjpwjoV2W3gn2JgLfPFfr8MY%2Bw%3D&b=1
https://eu7.proxysite.com/process.php?d=YFRvG85TeFNemmVknyn%2BQn3Wfuq2EjUwqv9BWBqpfeQJyDBuQrRiQBQjWjp8Yh6C8T3i7DJLHOeVBsUCLXjpwjoV2W3gn2JgLfPFfr8MY%2Bw%3D&b=1
https://eu7.proxysite.com/process.php?d=YFRvG85TeFNemmVknyn%2BQn3Wfuq2EjUwqv9BWBqpfeQJyDBtRbRiQBQjJmk7MQOB837%2B7AtrOdH5YPk7B1iQ0GAy8Vys8ElNEpfiNbMCZ%2BUHWD%2FUgw%3D%3D&b=1
https://eu7.proxysite.com/process.php?d=YFRvG85TeFNemmVknyn%2BQn3Wfuq2EjUwqv9BWBqpfeQJyDBtRbRiQBQjJmk7MQOB837%2B7AtrOdH5YPk7B1iQ0GAy8Vys8ElNEpfiNbMCZ%2BUHWD%2FUgw%3D%3D&b=1
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to sam taka informacje przekaze ludzkosci. Wszystkie poprzednie proby likwidacji cywilizacji czlowieka, lub same
informacje o nich nie pochodzily od Boga. Bylo to i jest dzielo sil lucyferycznych. Obecne informacje o koncu swiata, jak
rowniez zwiazane z tym zastraszania sa dzialaniem sil zla wspolpracujacych z Lucyferem. W tym miejscu nalezy
nadmienic, ze ludzie, ktorzy takie informacje przekazuja i dopuszczaja sie zastraszania opinii publicznej, nie sa
swiadomi czynu zla. Sa oni ofiarami procesu zniewolenia swiadomosci i ubezwlasnowolnienia na planie rozumienia
rzeczywistosci boskiej. Ich dzialanie, mimo ze drastyczne i szkodliwe potrzebom Boga, jest w ich pojeciu wlasciwa
droga postepowania a w szczegolnosci wlasciwa droga postepowania w odniesieniu do Boga. 
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