The Power of Knowledge!
www.illuminati-bg.bg

ГЛЕДАЙТЕ ЕКСКЛУЗИВНОТО ИНТЕРВЮ
НА РОДЖЪР МОРНО

"ПЪТЕШЕСТВИЕ В СВРЪХЕСТЕСТВЕНОТО"
(A Trip Into The Supernatural, 1995) !!!

Превод, субтитри и презентация:
Христо Цанков

Изтеглете от отдел Audio/Video на сайта www.illuminati-bg.bg


Израствайки в семейство на посветени католици, малкият Роджър Морно е жаден да научи истината за живота и смъртта. Какъв е смисълът на човешкия живот, какво става с човека след неговата смърт, има ли живот след смъртта? Наистина ли Бог измъчва вечно грешниците в ада? Това са само някои от въпросите, чиито отговори търси будният ум на детето, възпитавано строго в католическата догма. Но след като любимата му майка умира преждевременно, малкият Морно остава много наранен и огорчен и решава, че Бог е твърде несправедлив задето отнема толкова рано най-скъпото му същество. Защо, ако Бог е всемогъщ и всесилен и обича човека, Той е допуснал тази трагедия в неговото семейство? Това е въпрос, на който момчето не може да си отговори, и се оставя да бъде водено от своите наранени и бунтовни чувства. Постепенно стига до извода, че няма Бог и решава завинаги да изхвърли Бога от живота си. Но Всемогъщият Творец и Спасител не оставя Морно. Бог вижда в това момче една копнееща за истината душа и има план за него. Не след дълго Бог ще се разкрие на тази душа по един твърде необикновен начин. Започва невероятната история на Роджър "Пътешествие в свръхестественото", която ще даде отговор на онези тревожни въпроси, измъчвали ума на малкото дете.

И така, разказът на Морно ни връща в годините след края на Втората световна война, по време на която младият мъж служи в канадския флот. Вече възмъжал и закален в изпитанията на бурните военни години, Морно търси усилено работа в Монреал и успява да се уреди в един известен клуб за боулинг и билярд. Не след дълго среща неочаквано един свой стар познат от търговската флота. Радостта е голяма и двамата познайници решават да се видят отново и да си поприказват надълго и нашироко. Уговарят си среща, на която Морно получава от своя приятел Роланд едно специално предложение - да присъства на сеанс, по време на който се призовават духовете на умрелите. Предложението на Роланд изглежда не е лишено от основание. Би било чудесно Морно да разговаря с духа на неговата любима майка, починала преди доста години.

След кратко колебание Морно приема предложението и така започва неговото пътешествие в света на невидимото и свръхестественото. Все по-дълбоко и по-дълбоко навлизат двамата приятели в този окултен (скрит) свят по време на сеансите за контактуване с умрелите, когато един ден неочаквано са поканени да присъстват на събрание в тайно елитно общество за поклонение на духове-демони. Попадайки в това елитно общество, Морно се сблъсква с откровения и разкрития, които тотално променят неговия мироглед. А невероятните опитности, които впоследствие преживява, го довеждат след една дълга и мъчителна борба отново до неговия Небесен Баща - Твореца и Спасителя Исус Христос и Неговата истинска Църква. 

В крайна сметка Морно разбира, че на този свят има две велики невидими Сили, които воюват за всяка човешка душа - Силите на Доброто и Злото, на Бог и Сатана, на ангелите и демоните. Морно уверява зрителя, че те са толкова реални, колкото и самите опитности, през които е преминал. Неговото свидетелство кореспондира удивително точно с ученията на Божието Слово за невидимия свят на ангелите и демоните, и потвърждава, че никой човек не може да остане безучастен във Великата борба между Доброто и Злото. Той е или на едната или на другата страна, а от неговия личен избор зависи вечната му участ и съдба - вечен живот или вечна смърт, възкресение за вечен живот или възкресение за вечно осъждение и вечна смърт!

Безспорно, ексклузивното интервю на Морно ще хвърли обилно светлина върху търсещите умове на тези, които гладуват и жадуват за истината. Мнозина християни обаче от различни християнски църкви ще бъдат шокирани да научат, че са вярвали в заблудителни учения и че са практикували християнско идолопоклонство, мислейки си в същото време, че служат на Бога. Особено силно акцентира Морно върху най-грандиозната и голяма измама, наложена в християнския свят, а именно измамата за безсмъртието на човешката душа, чрез която духовете-демони са пленили умовете на милиони християни. От друга страна, всеки окултист, който би изгледал непредубедено интервюто, ще научи, че Силите, които действат мощно днес в екстрасенсите, ясновидците, медиумите, контактьорите с извънземни и духове на умрели, шаманите, маговете, астролозите, гадателите, баячите и всички други окултисти, не са божествени Сили, а демонични! Интервюто хвърля също обилно светлина върху елитните тайни общества, които управляват днес света и осъществяват плана за Нов световен ред чрез движението "Ню Ейдж" (Нова епоха). Разкрити са техните планове под ръководството на Силите на Злото - да накарат целия свят да се покланя на Луцифер (Сатана) непосредствено преди края на човешката история и Второто пришествие на Христос, както е пророкувано в Божието Слово:

Откровение 13:8 "И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от Създанието на света, в книгата на Живота на Закланото Агне".

Морно разкрива, че съгласно откровения, дадени от самия Сатана на първосвещеника на елитното тайно общество, в което е бил член, неделният ден (първият ден от седмицата, почитан в древността като ден на слънцето) е бил избран от Сатана за негов особен ден в противовес на Божия ден, осветен при Сътворението, Седмия Ден - Съботата. Целият християнски свят ще бъде накаран да почита и освещава променения Божи ден - неделята и по този начин да отдава почит и поклонение на Сатана, според думите на първосвещеника:

"Чрез почитане на деня (неделята), върху който Господарят Сатана е положил белегът на своята власт и авторитет, той получава поклонение, макар и да си мислят хората, че служат на Бога!".

И още, как измамата на еволюцията е била наложена; как Луцифер и подчинените му духове са въвели хипнотизма чрез австрийския лекар Франц Месмер; какво представлява черната магия; как вярата в безсмъртието на човешката душа дава възможност на демоните да имитират образа и гласа на мъртвите; как духовете ще правят мнозина хора, подлагащи се на регресия (регресионна терапия), уж да се завръщат в своите минали животи и да си мислят, че душата им излиза от тялото и после се връща в него; как духовете-демони ще се представят за жители на далечни планети и галактики, посещаващи земята с космически кораби (НЛО), и как ще заблуждават своите медиуми и хората, че идват да спасят човечеството от гибел; как ще бъде наложена измамата за славната Нова епоха (Ню Ейдж) и настъпването на ера на мир и разбирателство между хората; какъв е изгледът (образът) на самия Луцифер (Сатана); как изглеждат духовете-демони; дали описанието на римо-католическата църква за дяволите е вярно - че те са грозни, полу-човешки, полу-животински същества; има ли в крайна сметка живот след смъртта в отвъдното; как Сатана и неговите подчинени духове ще лекуват чрез своите медиуми и избрани инструменти, заблуждавайки хората, че Бог ги е излекувал; как Сатана мами своите служители, че ще ги възкреси от гроба, че Христос няма да се завърне на Земята и че духовете-демони и нечестивите няма да бъдат унижощени с огън (противно на ясните учения на Божието Слово); може ли член на тайно общество, положил клетва за вярност под страх от смъртно наказание, да напусне обществото и да остане жив; коя е Силата, която може единствена да запази живота на един бивш поклонник на духовете; за всичко това и за още много невероятни и уникални разкрития и откровения -

ГЛЕДАЙТЕ "ПЪТЕШЕСТВИЕ В СВРЪХЕСТЕСТВЕНОТО" !!!



