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Дороговказ для наших часів бажає виcловити свій ціл-
ковитий послух та підпорядкування розуму і серця для 
кінцевого і найвищого суду Магістеріюм Католицької 
церкви і місцевого Ординарія у справах, що стосуються 
надприродного послання, які отримала Анна, світський 
апостол.

У цьому дусі, послання Анни, світського апостола, були 
представлені на дослідження її єпископу, представлені на дослідження її єпископу, представлені на дослідження її єпископу Преосвященному 
Лео О’Реілі, єпископу Кілмора, Ірландія, і Конгрегації 
Ватикану у справах доктрини віри для формального 
дослідження. На цей час єпископ О’Реілі дав дозвіл на 
дану публікацію. 

Відмова від перекладеного. Ці записи є перекладені з 
оригінального англомовного тексту, оригінального англомовного тексту, оригінального англомовного тексту який був дозволений 
для видання Преосвященним Лео О’Рейлі, єпископом 
єпархії Кілмора, Ірландія. Дороговказ для наших часів
старався в якнайкращий спосіб впевнитися, що цей 
переклад є по можливості якнайточніший до оригіналь-
ного тексту. ного тексту. ного тексту Однак, процес перекладу до деякої міри 
буде включати тлумачення, і не може брати до уваги всі 
діалекти мови, на яку записи є перекладені. Якби читач 
розпізнав у перекладеному тексті будь-які ясні помилки 
у мові чи тлумаченні, які вели б до несумісності з оригі-
нальною англійською версією чи вченням Католицької 
Церкви, ми просимо вас звернути це до нашої уваги. 
Щоб допомогти на майбутнє з будь-яким коректуванням, 
просимо подавати конкретні можливі помилки, які ви 
спостерегли у перекладі.



IV

Зміст

29 листопада, 2006

Ісус ................................................................. 1

30 листопада, 2006

Св. Марія Маргарита Алякок ...................... 5

Св. Марія Маргарита Алякок ...................... 9

1 грудня, 2006

Св. Марія Маргарита Алякок .................... 13

Св. Марія Маргарита Алякок .................... 15

Богородиця .................................................. 17



1

29 листопада, 2006
Ісус

Я маю багато що сказати тим, хто задумує цей 
вчинок самознищення. Я люблю вас. Я бачу ваш 
біль. Я розумію, що ви прагнете звільнення від 
свого страждання. Прошу, Прошу, Прошу віддайте ваші страж-
дання Мені. Я можу допомогти вам. Ви дорого-
цінні для Божого Царства, і Я потребую вас для 
того, щоб допомогти привести Мене до інших.

“Як?” – скажеш ти, перебуваючи у великому 
внутрішньому горі. “Як міг би Я стати у при-
годі Ісусові та іншим”?

Я розкажу тобі. Твій біль, у сьогоднішньому 
світі, є болем багатьох. Багато душ відчувають 
твоє горе, твою безнадійність. Багато несуть 
тяжкі хрести захворювань і пристрастей, са-
мотності і безнадійності, відкинення і тривоги. 
Багато Моїх дітей дивляться у своє майбутнє і 
бачать лише ще більше горя і болю, і це відби-
рає від них їхню мужність. Найдорожчий друже, 
ти не повинен цього робити. Не дивися у за-
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втрашній день і не очікуй, що сьогоднішній біль 
повториться. Ти не можеш бути впевнений, що 
таке станеться. Ти не можеш бути впевнений, 
тому що Я, Господь, можу змінити твоє життя 
вже сьогодні. Ти повинен залишатися у цьому 
дні, у цьому часі, оскільки Я дав тобі відповідну 
ласку зносити свій хрест. ласку зносити свій хрест. ласку зносити свій хрест Це трапляється лише 
тоді, коли ти дивишся у майбутнє і думаєш, 
що твій Ісус не зішле тобі полегшення, коли 
ти вважаєш, що життя є неможливе. Зрозумій. 
Твоє життя є неможливе лише тоді, коли ти 
викинеш Мене з нього. Коли ж ти впустиш 
Мене у своє серце, у своє життя, Я не лише 
зроблю його можливим, але радісним.

Ти – скептик. Не можеш вірити у майбутнє з 
радістю, бо сьогодення несе такий біль. Так, 
Я це розумію, як і розумію все про тебе. Може 
ти не знаєш Мене добре, тому Я розкажу тобі 
дещо про Себе, що, напевно, допоможе тобі ви-
рішити, що довіра до Мене є добрим рішенням.

Відомо, що Я ніколи не порушував обіцянки. 
Ніколи. Сьогодні Я маю обіцянку для тебе.
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Якщо ти попросиш Мене допомогти тобі, Я 
допоможу. допоможу. допоможу Проси Мене, Мій любий. Ти є важ-
ливий для Царства і Я маю план щодо тебе. 
Ти потрібний Мені. Мені потрібно, щоб ти 
служив у такий спосіб, який ти не розумієш 
і не можеш зрозуміти сьогодні у своїй вели-
кій безнадійності. Я відкрию тобі цей план, 
але тобі доведеться бути мужнім, і дозволити 
Мені перемістити тебе з цього місця розпачу 
до місця надії у твоєму серці. Я зроблю це. Я 
відводитиму тебе від твого смутку. відводитиму тебе від твого смутку. відводитиму тебе від твого смутку Ти повинен 
довіряти Мені хоча б трішки і дати Мені хоча 
б трішки часу. б трішки часу. б трішки часу Навіть тепер, коли читаєш ці 
слова, у тобі жевріє надія. Ця надія є від Мене 
і це є найменший знак того, що Я принесу 
тобі. Я даю тобі мужність. Я даю тобі надію. 
Заспокійся у Мені. 

Кажи так: “Я заспокоюся в Ісусі і чекаю, щоб 
Він зіслав мені полегшення”.

Я зішлю полегшення. Не бійся. Я є з тобою 
тепер і не залишу тебе ніколи.
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30 листопада, 2006
Св. Марія Маргарита Алякок

Дорога мала душе, ти є у болю. Я знаю, твій біль 
є глибоким. Часто найважчою частиною такого 
болю є усвідомлення, що ніхто не розуміє його 
глибини. Хтось може почуватися дуже самот-
нім у цьому болі, і, коли він шукає потіхи від 
інших, часто страшенно розчаровується. Прошу, 
вислухай мене. Я є твоєю сестрою у Христі. Я 
пережила великі болі, поки була на землі, тому 
радію, що Господь дозволяє мені допомагати 
тобі. Коли ти ідеш до іншого шукання спокою і 
опиняєшся у гіршому стані, відчуваючи навіть 
ще більш неправильне розуміння і самотність, 
ти повинен прийти до мене. Скажи: “Маргарито, 
мені потрібна допомога. Мені вже потрібна до-
помога”.

Я, Маргарита, піду негайно до Божого Трону і 
залишуся там, аж поки ти не отримаєш спокою і 
мужності, які тобі потрібні. Мій друже, важливо, 
щоб ти знав, що ти не один у своєму стражданні. 
Ісус бачить твоє страждання. Він переживає його 



6

Небо говорить до тих, хто задумує самогубство

з тобою і Його Найсвятіше Серце сповнене най-
палкішого бажання допомогти тобі. Ти повинен 
дозволити Ісусу допомогти тобі. Коли ти негайно 
помолишся до мене, Маргарити, то справді по-
кажеш, що хочеш дозволити небу допомогти 
тобі. Як небо поспішає до тебе в цей час! Ти 
знатимеш, що я почула тебе, оскільки відчуєш 
зміну. Це може бути лише натяк на зміну, лише 
маленьке зрушення. Воно буде помітним для тебе, 
як відчуття духовного спокою. Коли ти відчуєш 
цей маленький спокій, тоді зрозумієш, що тебе 
почули, що допомога в дорозі і що ти не один у 
своєму стражданні. Я даю тобі мою обіцянку, що 
небо заступатиметься за тебе, аж поки почуття 
страху не пройде.

Я хочу ще щось сказати. Звичним є для особи 
на землі мати думки, які не походять від Бога. 
Кожна людина, проживаючи на землі, час від 
часу бореться з ними. Фактично, ми б сказали, 
що всі на землі борються з думками щодня, які 
приходять через спокуси. І ця боротьба не закін-
читься, поки ти не помреш тілом і не перейдеш до 
Царства Божого. Оскільки тобі дана ця постійна 
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потреба боротьби, ти повинен розглядати свої 
думки про самогубство як спокуси. Не тривожся 
цими думками, бо мати ці думки – це зовсім не 
значить діяти за ними. Ти розумієш? Не бійся. 
Ми, святі у небі, також мали погані думки і 
спокуси під час нашого перебування на землі, 
і ми всі часто впадали у ці спокуси. Спокуса 
здійснити самогубство – це те, з чим ми повинні 
сильно боротися через природу обставин. Якщо 
ти забереш собі життя, ти не зможеш вернутися 
і сказати: “Ісусе, я хочу чинити краще і служити 
Тобі тепер”. Ти відбереш у себе будь-які другі 
шанси повернутися до Ісуса і спробувати знову. 
Дорогий друже, це неправильно з твого боку. Це 
не є відповідь, яку ти шукаєш.

Ісусові потрібно, щоб ти залишався у світі, 
аж поки не настане час тобі прийти додому. 
Це – Божий план, і завжди найкраще є слідува-
ти Божому планові. Останній день твого життя 
визначений Богом. Ти не повинен думати, що 
відповіддю на великий біль є самогубство. Цей 
акт самознищення є помилкою. Завжди.
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Св. Марія Маргарита Алякок

Мій друже, тебе зранили. Я те бачу. Я розумію, 
що ти несеш рани, які спричинили тобі біль. Ти, 
мабуть, навіть не розумієш джерела свого болю 
і своїх ран. Ти знаєш про свою недосконалість і 
помилки. Ісус приймає все це щодо тебе і любить 
тебе найніжніше, не зважаючи на твої помилки. 
Я хочу, щоб ти зауважив, що інші теж роблять 
помилки. Їм бракує любові і доброти. Інші не є 
досконалими як і ми всі були недосконалими на 
землі. Помилки, зроблені іншими, можуть запо-
діяти нам найбільшого болю. Ми можемо нести 
рани, навіть не усвідомлюючи, що ми це робимо. 
Ці рани згодом поширюються у інших куточках 
наших сердець і стають суцільним болем, якого 
важко позбутися.

Ісус на землі тяжко страждав. Він також носив 
рани. Ісус у Своєму Найсвятішому Серці точно 
розуміє, як ти прийшов до такого болю. Він знає 
краще причину твого болю і безнадійності. Мій 
любий друже, я знову молю тебе повернутися 
до Ісуса. Він зцілить тебе від ран, які ти носиш 
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несвідомо. Ти відчув втрату у своєму житті і 
там запанувала порожнеча. Ісус наповнить тебе 
знову і відновить у тобі надію і радість, які ви-
пливатимуть через тебе на інших. Я кажу тобі, 
що твій великий біль відступить. Коли твій біль 
відступить і радість займе його місце, ти станеш 
люб’язним до інших, оскільки будеш розуміти 
їх болі. Ти подивишся на того, хто перебуває у 
болю, і твоє серце зрушиться більшим жалем 
до нього. Ти скажеш: “Я добре пам’ятаю цей 
біль”. Тільки той, хто пережив цей біль, може 
по-справжньому зрозуміти його. Чи погодишся? 
Пам’ятаєш час, коли ти говорив комусь про такий 
біль, що той теж пережив, і ти відчув, що тебе 
розуміють? Саме так буде з твоїм болем, і той, 
хто відчуває безнадію, отримає надію від тебе. 
Якщо ти відбереш собі життя, тоді не зможеш 
опинитися поруч з тією особою, щоб допомогти 
їй у майбутньому.

Я хочу, щоб ти знав, що Ісус у Своєму Найсвятішому 
Серці відчуває твій біль. Ісус страждав, щоб ми 
могли бути прощені. Той факт, що Ісус страждав 
добровільно, в жодному разі не заперечує того 
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факту, що Ісус тяжко страждав. Можливо, мій 
друже, ти можеш подивитися на Ісуса і сказати 
Йому, що ти у своєму стражданні розумієш Його 
страждання. Якщо ти так зробиш, все небо зрадіє, 
бо ти станеш на шлях до святості. Повір у це, мій 
друже, бо це є правда. Багато розділять радість 
з Ісусом. Багато навіть стануть шанувати Його 
хрест. Але тут, на землі, мало тих, хто, несучи 
хрест, зводить свої очі до Господа з любов’ю під 
час своїх страждань, які і Господь переніс. Зроби 
це, любий мій, і небо полегшить твій хрест і за-
бере цей біль швидше, ніж ти сподіваєшся.





13

1 грудня, 2006
Св. Марія Маргарита Алякок

Я так співчуваю тобі, мій друже. Коли несеш 
важкий хрест, важко повірити, що це колись за-
кінчиться. Іноді і не віриш, що це закінчиться. 
Для людини, мабуть, це навіть не під силу, щоб 
той хрест закінчився. Але для неба нема нічого 
неможливого. Розумієш, на небі ми живемо серед 
чудес, які відбуваються навколо нас всіх. Коли 
прийдеш до Неба, ти зрозумієш, що я маю на 
увазі. Якщо твій стан потребує чуда з неба, тобі 
слід просити про це. Чуда не є неможливими, 
коли ти пов’язаний зі святими. Святі, насправді, 
отримують всі чуда від Господа. Господь дає нам 
ці речі, ці чуда, оскільки ми страждали разом з 
Ним, поки проживали на землі. Якщо ти стражда-
єш з Ісусом, станеш святим. І тоді також зможеш 
отримати сильні ласки. Ти скажеш: “Господи, 
прошу, допоможи цій особі”. І Господь зробить 
так, коли побачить твоє найменше зусилля при-
йняти страждання з Ісусом. Ти сам впливаєш на 
своє страждання. Ти маєш заступницьку силу, 
через яку проситимеш ласк для іншого, і Господь 
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дасть їх. Це, напевно, важко тобі прийняти, бо 
почуваєшся таким сумним чи сердитим, але я 
скористаюся своїм впливом, щоб отримати ла-
ски для тебе, щоб допомогти тобі зрозуміти. Ти 
побачиш, що твоїм стражданням і твоїм болем 
користується небо, щоб допомогти іншим. Це 
пройде, мій друже. Ти почуватимешся краще. Я 
складаю тобі цю обіцянку в присутності Ісуса 
Христа. І Він дотримає цю обіцянку для нас.
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Я хочу дати тобі пораду. Переживши великі страж-
дання на землі, я є доброю допомогою для тебе. 
Під час пригнічення залишайся дуже спокійний. 
Не панікуй. Не роби вчинків в поспіху. Дозволь 
нам, твоїм небесним друзям, заспокоїти твій дух. 
Якщо ти справлятимешся зі своїм болем у спокої, 
у правдивому спокої, малоймовірно, що ти роби-
тимеш погані рішення, які спричинили б навіть 
більший біль. Найкраще буде, якщо ти зможеш не 
поспішати, приймаючи важливі рішення, поки не 
почуватимешся краще. Будь мудрим щодо своїх 
страждань і дозволь собі спокій. Це – не погана 
річ. Проведення часу у мовчанні, в роздумах, не 
зашкодить тобі. Поки ти перебуваєш у спокої, 
проси постійно Господа про допомогу. Проси 
Господа забрати твій біль якнайшвидше, і проси 
Господа допомогти іншим, хто страждає від цього 
болю. Пам’ятай, що ти з’єднаний з небом, тому 
багато нас в небі розуміють, що ти страждаєш і 
шукаєш нашої допомоги. Ти не один. Ми ніколи 
не залишимо тебе у твоєму болі. Проси небо по-
дати тобі ласки заспокоєння, і будеш вислуханий. 
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Небо говорить до тих, хто задумує самогубство

Пам’ятай, що ти є важливий і ми дуже любимо 
тебе. Твої помилки не впливають на нашу лю-
бов до тебе, бо ми також робили помилки. Небо 
повне святих, які були великими грішниками 
на землі. Ми покаялися, і Господь простив нам. 
Будь спокійний щодо своїх помилок, тому що 
досвід, який береш зі своїх помилок, допоможе 
тобі пізніше. Ти розумієш? Господь має план 
щодо тебе. Самогубство не входить у цей план. 
Тебе оточують святі і тебе оточують ангели. Ти 
належиш до нашої родини і матимеш усе, що 
тобі потрібно.
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Богородиця

Моя люба дорога дитино, яким важким 
є твоє серце. Я бачу, що ти страждаєш і 
почуваєшся самотнім. Мій любий, ти не є 
самотнім зараз і ніколи не будеш. Навіть, 
коли читаєш ці слова, небо є навколо 
тебе. Ангели моляться постійно за твоє 
одужання, за повернення радості для 
тебе. Ти повинен повірити, що я говорю 
тобі правду сьогодні. Я є Марія – твоя 
мати, і я можу лише шукати добра для 
тебе. Я шукатиму добра для тебе саме 
зараз, перед Троном Господа, і про-
ситиму Отця зіслати тобі небесні дари 
мужності і спокою. Ти пройдеш крізь 
цей день, що прямує вже у минуле, а 
завтра буде кращим. Кожен день на-
ближатиме тебе до одужання. Не думай 
ані на хвильку, що Господь полишить 
тебе з болем, якого не можна здолати. 
Господь не зробить цього. Проси допо-
моги і отримаєш її. Я є зараз з тобою, 
і запевняю тебе, що ти отримаєш все 
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Небо говорить до тих, хто задумує самогубство

необхідне для того, щоб обминути цей 
період болю. Небо не хоче цього для 
тебе. Небо надіється на тебе. Небесні 
ласки, наповнені надією, зараз увійдуть 
у твою душу. Заспокійся у Божій ласці, 
і я забезпечу тебе всім необхідним. 
Я – твоя Мати. Я люблю тебе вповні. Я 
допоможу тобі. Чи можу я просити тебе 
про щось? Я прошу, щоб ти відійшов 
від усього, що спричиняє тобі цей біль. 
Відійди від звичок, які вносять темряву у 
твою маленьку душу. Я дам тобі світло, 
щоб зрозуміти, що спричиняє твій біль. 
Ти не залишишся збентеженим. Твій 
хрест буде полегшеним. Я запевняю 
тебе у цьому. Перебувай у мирі сьогодні, 
тому що небо справді чує твою молитву 
і починає відповідати на молитву. Моя 
люба дитино, ти побачиш, що небо до-
помагає тобі у багатьох випадках. Ти 
не один.
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Ця книга є однією з випусків неприбуткової місії.
Наш Господь просив 

поширювати ці слова міжнародно.

Допоможи нам, будь ласка.

Якщо ти бажаєш взяти участь, 
будь ласка зв’яжися з нами:

Direction for Our Times
9000 West 81st Street
Justice, Illinois 60458

United States of America

Phone: 708-496-9300
Email: contactus@directionforourtimes.com

Web: www.directionforourtimes.org

Direction for Our Times
Lisnalea

Virginia Road
Bailieborough

Co. Cavan
Republic of Ireland

Phone: 353-(0)42-969-4947 or 353-(0)42-969-4734
Email: contactus@dfot.ie

Ісус дає Анні послання для світу
першого дня кожного місяця.

Щоб отримувати ці послання щомісячно
ви можете відвідати наш веб-сайт:

www.directionforourtimes.org
або зателефонувати за номером 708-496-9300
щоб записатися для отримання цих послань.
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Інші книжки із серії Небо говорить
Дороговказ для наших часів,

даний Анні,Анні,Анні світському апостолові

Ці книжки належать до серії Дороговказ для наших часів, Дороговказ для наших часів, Дороговказ для наших часів
даний Анні,Анні,Анні світському апостолові. Книжки є у наяв-
ності в організації Дороговказ для наших часів. Нижче 
подано їх назви:

Небо говорить про аборти
Небо говорить про пристрасті
Небо говорить до потерпілих від церковнослужителів
Небо говорить до богопосвячених душ
Небо говорить про депресію
Небо говорить про розлучення
Небо говорить до в’язнів
Небо говорить до солдатів
Небо говорить про стреси
Небо говорить до молоді
____________________________________________________

Небо говорить про самогубство
Небо говорить до тих, хто відійшов від Церкви
Небо говорить до тих, хто помирає
Небо говорить до тих, хто не знає Ісуса
Небо говорить до тих, хто переживає трагедію
Небо говорить до тих, хто боїться чистилища
Небо говорить до тих, хто відкинув Бога
Небо говорить до тих, хто намагається простити
Небо говорить до тих, хто страждає від фінансових потреб
Небо говорить до батьків про спасіння їхніх дітей
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Томи

Дороговказ для наших часів,
даний Анні,Анні,Анні світському апостолові

Том перший: Думки про духовність
Том другий: Розмови з Євхаристійним Серцем 

Ісуса
Том третій: Бог Отець говорить до Своїх дітей. 

Богородиця говорить до її єпископів, 
священиків та віруючих

Том четвертий: Ісус, Цар Небесний. 
Небо говорить до священиків.
Ісус говорить до грішників

Том шостий: Небо говорить до родин
Том сьомий: Вітання з неба
Том дев’ятий: Aнгели
Том десятий: Ісус говорить до Своїх апостолів

Томи п’ятий та восьмий будуть надруковані пізніше. 

Томи і Небо говорить можна
завантажувати в PDF форматі з веб-сайту: 

www.directionforourtimes.orgg.
Ми заохочуємо кожного роздруковувати 

і розповсюджувати ці книжки.

Ці Томи і Небо говорить є також 
в релігійних магазинах.
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Ісусова обіцянка Його світським апостолам:

12 травня, 2005
Ваші послання душам залишаються сталими. Вітайте кожну 
душу до рятівної місії. Ви можете запевнити кожного світського 
апостола, якщо вони займаються Моїми справами, Я займатимуся 
їхніми. Вони будуть мати місце у Моєму Найсвятішому Серці 
і Я оборонятиму та захищатиму їх. Я також буду довершувати 
навернення кожного з їхніх улюблених. Отож, ти бачиш, що 
душі, які служать у цій рятівній місії, як Мої улюблені світські 
апостоли, зазнають миру. зазнають миру. зазнають миру Світ не може зробити цю обіцянку, Світ не може зробити цю обіцянку, Світ не може зробити цю обіцянку
лише небо може обдарувати душі миром. Це є правдива небесна 
місія, і Я закликаю кожного із небесних дітей допомогти Мені. 
Ви, Мої любі, отримаєте за це добру винагороду. отримаєте за це добру винагороду. отримаєте за це добру винагороду

Молитва відданості
Дорогий Небесний Отче! Я обіцяю Тобі свою відда ність. Я 
жертвую Тобі своє життя, свою працю і своє серце. Прошу 
Тебе, зішли мені ласку підчинення Твоєму дороговказу всіма 
найбільшими можливостями.

Ранішня пожертва
О Ісусе, через Непорочне Серце Марії, я жертвую Тобі молит-
ви, праці, радості і терпіння в цей день, в наміренні Твойого 
Найсвятішого Серця, в єдності з Святою Жертвою Літургії по 
цілому світі, за перепросьбу моїх гріхів і в наміренні Святішого 
Отця. Амінь.

П’ять Світлих Таємниць:
1. Хрещення Ісуса в Йордані
2. Чудо Ісуса на весіллі в Кані
3. Проповідування Ісуса про Царство Боже
4. Переображення Ісуса
5. Установлення Пресвятої Євхаристії Установлення Пресвятої Євхаристії У
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Світські апостоли Ісуса Христа, Царя Повертаючого

Ми шукаємо єдності з Ісусом у нашій щоденній праці і через 
наше покликання, щоб здобути ласки для навернення гріш-
ників. Ми обіцяємо нашу вірність Богові Отцеві. Через нашу 
співпрацю зі Святим Духом ми дозволимо Ісусові проникнути 
крізь нас у світ, крізь нас у світ, крізь нас у світ несучи Його світло. Ми робимо це в єдності 
з Марією, нашою Богородицею, в єдності зі святими, зі всіма 
святими Божими Ангелами, з нашими спільними світськими 
апостолами у світі.

Як світські апостоли Ісуса Христа, Царя Повер таючого, ми 
погоджуємося приймати наступні духовні практики, по мож-
ливості, якнайкраще.
1. Ранішні пожертви разом з молитвами відданості і молитва 

до Святішого Отця. 
2. Кожного тижня одну годину Євхаристійної Адорації.
3. Щомісячна участь у молитовній групі світ ських апостолів, 

які включають Світлі Таємниці Святої Вервиці і читання 
щомісячних послань.

4. Щомісячна сповідь.
5. Надальше ми будемо йти за прикладом Ісуса Христа, як 

сказано в Святому Писанні, ставлячись до інших з Його 
терпеливістю і люб’язністю. 

Прізвище: ____________________ Ім’я: __________________
Адреса:______________________________________________
Місто: _______________________ Область: _______________
Країна: ______________________ Індекс: _________________
Email: _______________________ Телефон: _______________

Прошу посилати заповнену форму за адресою:
Direction for Our Times

9000 West 81st Street
Justice, Illinois, U.S.A. 60458












