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OPIS FILMU:
Film oparty jest na faktach. Agent M.J. otrzymuje nową misję: odnaleźć kobietę, która
wywiera wpływ na kolejne osoby i przez to dokonuje wielkich zmian w świecie. Czy
możliwe jest oszustwo na skalę globalną? Czy jesteśmy elementami układanki, którą M.J.
rozwiązuje?
Ten film to śledztwo – poszukiwanie kobiety, która ma władzę.
Adwokat Diabła (Agent M.J.) jeździ po całym świecie i rozmawia ze specjalnie wybranymi
ludźmi. Początkowo nie wierzy im, gdy opowiadają, co przeżyli. To samo mówi top
modelka i prostytutka, polityk i człowiek z marginesu. Wszystkich palił ogień w sercu.
Wszyscy chcieli porzucić swoje dotychczasowe życie i zacząć na nowo. Ale zacząć na nowo
nie jest tak łatwo. Nie mieli siły. Wołali o pomoc. Coś skierowało ich do domu kobiety
mającej moc, by zmieniać życie. Weszli.
Materiały dydaktyczne dla Nauczycieli

Rozpoczęła się lawina zmian. Jedna kobieta wywierała wpływ na pojedyncze osoby, a te
na kolejne. Ludzie wyszli na ulice. W końcu były ich miliony. Świat nie był już taki sam.
A co, jeśli to nie bajka?
Mary’s Land to fabularna historia najskromniejszej z córek. Tej, która przewodzi
w niewidzialnej wojnie toczącej się dzisiaj.
REŻYSER O FILMIE:
Obecnie najczęściej przepisywanym lekiem są antydepresanty. Jeżeli nie wystarczą nam
dane statystyczne, zajrzyjmy do gazet, aby zrozumieć, że nie jest dobrze. Jak to możliwe, że
współczesne przepisy na szczęście, które powszechnie znamy i stosujemy, nie działają? Co
jest nie tak?
Istnieją ludzie, którzy twierdzą, że znają uniwersalny przepis na szczęście. Co więcej, są
przekonani, że jest on skuteczny. Dodatkowo jest on za darmo! Nie jest to opinia, ale fakt,
który możemy poddać testom. To właśnie Jezus Chrystus dał nam ten przepis, ale wielu
uznało Go za szaleńca. Przez dwadzieścia wieków nie zdarzyło się jednak, aby osoba
podążająca za Nim, stwierdziła, że to nie działa. Osoby te nie są może inteligentniejsze,
zdrowsze czy bogatsze, ale na pewno są o wiele szczęśliwsze albo bardzo dobrze udają. I nie
chodzi o to, że wierzą w Boga, tak jak się wierzy w istnienie jakiejś dalekiej planety, bez
szczególnego zaangażowania, tylko o to, że umieścili Boga w centrum swojego serca:
przestrzegają przykazań i kochają bezwarunkową miłością, której nauczyli się od Jezusa
Chrystusa. Wielu może porównać, jakie było ich życie bez Boga i jakie jest z Bogiem…
Na podstawie materiałów:
http://marysland.pl/
http://gloria24.pl/mary-s-land-ziemia-maryi-film-dvd-ksiazeczka-25434
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