POZOR! Nenaleťme okultným podvodníkom!

SVETELNÁ REŤAZ
Prosím rozposielajte to ďalej a ďalej a ďalej a ďalej... nech toto
číta každé oko a rozširuje každá ruka na celom svete. Toto svetelné prepojenie v jednom okamžiku je veľmi dôležité.
Naozaj!!!
Dostala sa mi naliehavá prosba Ježišovej Matky Panny Márie,
aby sme sa v jeden deň, jednu hodinu a jednu minútu spojili
v modlitbe ruženca za záchranu ľudí a planéty. Matka Božia
nám dala čas 3 až 6 mesiacov na prípravu tejto reťaze lásky a
prosí o rozšírenie tejto prosby do celého sveta. Začali sme
pracovať a vybrali ako najvhodnejší termín pre splnenie
prosby našej Nebes-kej Matky 12. septembra 2010 o 21.30 hod.
V tento deň a v túto hodinu sa spojme všetci v modlitbe svätého
ruženca. Kto sa nebude môcť v túto hodinu uchýliť do samoty a
pokoja, nech sa pripojí aspoň duchovne krátkou modlitbou. Iný
spôsob, ako sa pripojiť do svetelnej reťaze pre záchranu duší a Zeme, je čítať si v Písme
svätom o umučení a smrti nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Je dôležité, aby sme sa týmto
spôsobom spojili presne v túto hodinu (12.9.2010 v 21.30) - modlitba by mala trvať 30
minút. Takto vytvoríme obrovskú svetelnú vlnu, veľmi silný zdroj pozitívnej energie.
NALIEHAVÁ PROSBA PANNY MÁRIE
Drahí a milovaní, deti moje!
V tejto poslednej dobe, keď svet a ľudia tonú v stále hustejšej temnote, kedy temnota
obklopuje vašu Zem, a hrdúsi deti nevedomosťou ľahostajnosti a strachom, volám ku vám,
počúvajte môj hlas plný úzkostí a starostí o vás. Páchnuci dych Zlého prenikol i do sŕdc
verných duší.
Starosť o chlieb váš každodenný vám zabraňuje pozdvihnúť svoj zrak k Nebu a svoje srdcia
k Bohu; zaspávate vysilení, omdlievajúci a netušíte ako veľmi potrebujete byť práve teraz, v
tejto dobe bdelými a čulými. Deti moje drahé, počúvajte môj hlas! Pomôžte mi, pripojte sa k
mojim prosbám a modlitbám za vás a vašu planétu Zem. Váš hlas, náš spoločný hlas, hlas
tisícov a tisícov mojich detí spojených s hlasom vašej Nebeskej Matky po celej zemeguli
prerazí ťažký, temný príklop, ktorý vás dusí, ničí vašu planétu, stavia hradby medzi vás a
milosrdnú Božiu Lásku.
Deti moje, volám vás, aby ste sa spojili do jednej veľkej reťaze v modlitbe a pokore.
Omdlievate a uspávate nie len starosťami o hmotný život, ste ukolísavaní aj falošnými
náukami, ktoré vám bránia poznať pravdu a brániť sa Zlému. Deti moje, vytvorte v jeden deň,
v jednu hodinu a jednu minútu na celom svete svetelnú reťaz; každý z vás nech je jednou
čiastočkou reťaze, ktorá spúta Zlého. Vyšlite mocný záblesk svetla a lásky pre Zem, pre vás,
pre celý svet, pre túto dobu. Rozposielajte moje želanie do celého sveta, preložte do
mnohých jazykov, rozširujte s najväčším úsilím, obetavosťou a láskou túto moju pokornú
prosbu k vám. Žijete posledné časy, hmota a jej pozlátko vás uväznilo v jednosmernom
myslení - len mať a nie byť. A zatiaľ vám ide o to BYŤ!
Byť a žiť i naďalej. Zanechajte pachtenie sa za pozlátkom. Úpenlivo vás prosím, deti moje
milované, pomôžte mi! Vy neviete a nevidíte aký krutý boj vo vyšších rovinách prebieha, je to
boj temnoty o vaše duše, o vaše životy a slobodu, o vašu Zem, ktorá je posvätená životom a
utrpením Kristovým. Nezáleží na tom, akého ste vyznania, akú vieru praktizujete, stačí vaša
osobná túžba pomôcť. Všetky ste moje deti. Aspoň pre túto chvíľu sa spojte navzdory
všetkému, čo vás rozdeľuje. Deti moje, som a budem stále uprostred vás. Potrebujem vás,
pomôžte mi!
Som Vaša Nebeská Matka, Vaša Orodovnica.

Zdravím Vás, pán Selecký
Dostala som e-mail, (od kamarátky), pozrite si to, či o tom niečo viete. Obrázok
je medžugorský, ale neviem, odkiaľ je to posolstvo. Je to výzva k modlitbe, čo
nemôže byť zlé, možno trochu pochybná je veta - akú vieru praktizujete - v
poslednom odstavci
Vďaka, prajem Vám príjemný, požehnaný deň
Mária S.
Humenné
Milá Mária a všetci, ktorí ste dostali túto správu!
Pochádza z linky uvedenej nižšie: "Kapka milosti". konkrétneho vizionára a
miesta, kde bolo posolstvo povedané, tam nemáte. Kto je to „začali sme
pracovať a vybrali sme „najvhodnejší termín?“ Aké svetelné prepojenie? Kto to
kedy kde v akom zjavení Panny Márie slýchal?
http://kapka-milosti.webnode.cz/kapka-milosti/vzkaz-a-prosba-matky-bozi/
Máte tam ale okultné termíny a ezoterické texty ako:
JEŽÍŠOVO DÍLO SPÁSY
(Tento článek vznikl jako odpověď na komentáře na Nové Zemi, kam jsem
naléhavou prosbu Matky Boží také umístila)
Jak téměř všichni víme, probíhá na naší planetě velmi intenzivně něco, čemu
obecně říkáme „transformace“ a myslí se tím nejen vzestup ze 3D reality do
reality vyšší, v našem případě do 5D. Co to všechno obnáší si jen málokdo
dokáže uvědomit do nejmenších podrobností. V souvislosti s transformací
mluvíme také o naší 3D realitě jako matrixovém systému; systému, který je jen
iluzí a je potřeba se z něho vysvobodit, vymanit.
Nájdete na:
http://kapka-milosti.webnode.cz/kapka-milosti/jezisovo-dilo-spasy/

Panna Mária nikde nežiada presnú hodinu, nie 30 minút, nehovorí
o „svetelných reťaziach“, ani o nejakej „ pozitívnej energii.“ Hovorí
o modlitbe srdca, o pokore, láske, neustálej modlitbe.
Je mimoriadne dôležité, aby sme v dnešnej dobe dávali pozor na tzv "duchovné"
alebo "kresťanské" linky, v ktorých akoby nebolo nič negatívne a zlé, ale v
ktorých sa nemôžete oprieť o známe mená, Cirkev, alebo aspoň konkrétne
zjavenia, ktoré sa v poslednej dobe uskutočnili alebo práve prebiehajú,

podotýkam "známe", to znamená s udaním mena konkrétneho vizionára, webu, a
miesta zjavenia. Tieto linky sa množia ako huby po daždi, vznikajú doslova zo
dňa na deň, sú technicky a graficky rýchlo zavedené, ale neviete, kto a prečo za
tým vlastne je.
Takou linkou (alebo jednou z nich) je aj tzv. "kapka milosti"
Z minulosti je známe, že slobodomurári často zneužívajú mariánske sviatky
a dátumy zjavení Panny Márie na svoje aktivity. Veď aj pápež Ján Pavol
II. mal byť zabitý 13. mája . Týchto aktivít už bolo viac.
13 októbra, vyzvali Jána Pavla II aby odstúpil, 11. februára 2010 Európsky
parlament schválil bezplatné potratové poradenstvo a tzv. „reprodukčné
práva“ žien.
Čo sa môže stať z uvádzanou „svetelnou reťazou“? Aká svetelná reťaz?
Výzva vraj „Panny Márie“ z neidentifikovateľného zdroja môže mať
výsledok, o ktorom dopredu nevieme, a tisícky ľudí bude zvedených
z pravej cesty – možno úkazom, ktorý budú považovať za zásah Neba, ale
bude to výsledok okultného sústredenia sa neznámych pôvodcov tejto akcie.
Anton Selecký
Tu je ten, ktorý operuje so „svetlom“
http://www.magnificat.sk/htm02/026maitreya.htm

