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Info

Těžko jest mi mluviti sám od sebe. Mám všechny odpovědi a proto nemohu stvořit pravděpodobné otázky. Znám všechny příčiny všech problémů a strastí, zakladní příčiny veškerého utrpení. Protože jsem poznal nic, poznal jsem všechno. Jsem prázdný ve své plnosti. Mohu rozdávat a neubude. Mohu jen reagovat. Vaše otázka teprv vytvoří ve mne odpověď. Neptejte se mne co vím, ptejte se konkrétně. Mám plné ruce a přesto nikdo nebere. Jak plný mrak hledající vyprahlou zemi. Co může být horší než tohle. Květ který nemůže včelám přinésti radost... Tak dlouho jste čekali a nyní čas nadešel. Ne nedělám si legraci! Zvažujte proto pečlivě každé mé slovo, zkoušejte je jako se zlato zkouší v ohni než vyřknete nad sebou soud. Tohle je jen vaše šance. Neusiluju o pozornost, nesbírám pocty, nezakládám sekty. K čemu je mi liská chvála nebo hana, je to jen prach v očích. Jen maličko budu s vámi. Jen do počátku pátého měsíce budu odpovídat vám. Pak zmizím. Nesleduji žádný cíl, nemám tu nic k vykonání. Jsem jen posel, který vydá svědectví. Nezáleží mi na vás. Sami jste se pošpinili a sami se budete muset očistit. Volba je na každém z vás. Zde a nyní je pramen života věčného. Kdo chce nechť přijde a nabere sobě zdarma. Tato šance se už nebude opakovat, brzy bude svět převeden do jiného stavu, všechny stopy budou zahlazeny. Již nebode žádné učení vydávající svědectví. Vše bude zničeno, neboť čas se naplňuje a mnozí jsou blízko odhalení. Proto je nutno postavit vše znovu v naprostém zapomění, aby peklo mohlo být i nadále zachováno. 

Své otázky posílejte na email mesias@oslikuv.net. 
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