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HARDUSOVA PŘEDMLUVA DO ČECH
předáno 6. 9. 2014

Bůh budiž pozdraven!

Hardus

Naši milí sourozenci, velmi nás těší, že se snažíte duchovně vyvíjet.
Váš postup chceme tímto oznámením podpořit. Podnítit k přemýšlení.
Nenechte se obalamutit satanskými mocnostmi. Radují se, když
vás zajímají bezcenné věci. Protože tím přitahujete málo vyvinuté
duchovní bytosti. Vnuknou myšlenky a pocity, probudí zvědavost a
přinesou mnoho nízkých nepravd. Uniknete jen přísnou kontrolou
myšlenek a pocitů. Prověřujte a poznáte, že jsou od lživých
duchovních bytostí. Těší je vás pokoušet, protože se dostanou k vašim
životním silám.
Pokud jste ale tyto nedobré bytosti prohlédli, odhalili jejich charakter, pak náhle dostanete touhu po duchovní pravdě. Takové tužby
jsou správné a přicházejí od duchovního průvodce, který o vás pečuje.
Život v pravém významu je životem vzestupu. Každé zvládnuté
pokušení přináší odolnost, vývoj a radost z úspěchu.
Stvořitel ve své lásce zařídil, že každé lidské dítě má samo po odpadu od Něho usilovat o své zdokonalování. Tak konat, až duchovní
bytost dosáhne své dokonalosti.
Proto nechte nepodstatné stranou, učte se poznávat důležité a následovat s veškerým nasazením své energie.
Máme zkušenost, že čím častěji procházíte zkouškami, tím více
chápete a své znalosti využíváte na další cestě životem.
Buďte si v každém okamžiku života vědomi, že jste duchovní bytosti usilující jít vzhůru. Že pozemský oděv vám byl propůjčen, abyste
se duchovně vyvíjeli.
Duchovní sourozenci jsme my všichni. Vy, žijící ve hmotném těle,
však pamatujte, že pomíjivé nemůže být překážkou bránící získat
život věčný.
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Z celé své duchovní existence vám přejeme se osvobodit ze Země.
K tomu ale potřebujete vy, hluboko padlé duchovní bytosti, toho času
lidé, někoho, kdo by vás vedl. Tím je na cestě vzestupu váš duchovní
průvodce.
V lásce a věrnosti, Bůh budiž pozdraven!

Hardus

SJEDNOCENÍ SVĚTELNÝCH ENERGIÍ DUŠE
A POZEMSKÉHO TĚLA

předáno v květnu a červnu 2014
Bůh budiž pozdraven!

Hardus a bývalí pozemští učenci

Dobrovolně sloužící bývalý jasnovidec vám opět sděluje: Pozemský
člověk by měl jednoznačně poznat, zda jeho nejniternější úmysly pochází
od božských sil, nebo přichází od sil dobrovolně sloužících negativnímu.
Já osobně tuto schopnost nepovažuji pouze za otázku duchovního
vědomí, ale hlavně za záležitost zralosti člověka.

Bezpečné nástroje

Nejbezpečnějším nástrojem vzestupu je z mého pohledu
- láska ke Stvořiteli, Kristu a ke všem bytostem
- a osvobození se od jakéhokoliv strachu.
Pak lze bez nebezpečí pro duši a bez potíží, jimiž se negativní síly
snaží zabránit vzestupu, tohoto cíle dosáhnout. Ale pozor!
- Nehledej fanaticky a předčasně nic nadzemského a nic si nevynucuj.
Stvořitel vidí tvé úsilí. Pak se v pravý čas, plníš-li pouze Jeho vůli, jsi-li
připraven bojovat za svou svobodu a pomáháš-li s láskou a jak nejlépe umíš
svým sourozencům, dostaví šance. Vždyť náš Stvořitel, Kristus a všechny
Bohu sloužící síly tě chtějí vidět čistého, v jasném světle a svobodně jednajícího.
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Vyšší Já

Dostal jsem milost vidět pozemské lidi, tedy své sourozence, v pozemském šatu. Sídlem vědomého vyššího Já je centrum vědomí. Z něho
pocházejí všechny vědomé závěry a úsilí mající vliv na duchovní i pozemské činy. Viděl jsem, že většina pozemských lidských sourozenců
má vyšší Já, tedy vědomou osobnost, různě vyvinutou, pokřivenou nejrůznějšími obavami a ochromenou slabým vědomím.

Smysly duchovní život komplikují

Dále jsem pozoroval, že smyslové vjemy tlumí povědomí
o duchovní přítomnosti a brání rozvoji duchovních sil.

Dva důležité postoje pro vzplanutí vnitřního světla lásky

1. Z mého pohledu je pro každého usilujícího pozemského
člověka důležité učinit s pomocí duchovních průvodců, Božích poslů,
Krista a Stvořitele neochvějné rozhodnutí osvobodit se od jakéhokoliv
strachu. A pak ho důsledně vědomě dodržovat. Takový postoj
umožňuje čisté konkrétní myšlení i cítění, díky němu se lze kontrolovat a bez váhání se rozhodovat v souladu s Boží vůlí. Vede
k vnitřnímu pocitu štěstí, ale také k vnějším tzv. šťastným životním
událostem.
Toto rozhodnutí pevné jako skála by mělo být denně častěji vštěpováno v plném vědomí vyššího Já: „Nechci mít z ničeho, ani

o nikoho strach, neboť můj Stvořitel daroval mně i všem věčný
život.“
2. Radím, aby sis představoval ještě toto: „Záře mé jiskry Božího
prasvětla mi působí nevyslovitelnou radost, blaženost, svobodu, lás
ku, světlo a zdraví.“ Na toto mysli častěji každý den.

Vyslechli jste doporučení, jak nastavit vyšší osobní já. Potom, posílen duchovním průvodcem, budeš při vnitřním i vnějším nebezpečí
bdělejší a připravený se bránit negativním silám. Pak si jednoho dne
plnou silou uvědomíš: Jsem v jednotě s Jeho vůlí!
Proto si nenech své vědomí pokřivit, pošpinit, zkalit či úplně uhasit všemožnými obavami.
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Dostal jsi od našeho Stvořitele dar, o nějž nelze přijít: vědomí.
Mysli proto čistě. Osvoboď se od všeho, co by zavádělo k temnu.

Mystický řád Stvořitele

1. Mystický východ slunce. Kdo vzplanutí svého vnitřního světla lásky pocítí, ten zažije, i já směl, mystický „východ Slunce“. Toto se však pozemskému občanu podaří jen tehdy, použije-li své představy, myšlenky,
pocity a vůli jako energie, které se vytvářejí a mění tak, jak si přeje Bůh.
2. Mystická svatba. Zažil jsem druh vědomého snu – nazval jsem
ho „mystickou svatbou“. Je to pro vás nepochopitelné, protože jste ji
nikdy nezažili. Pár z vás v náznaku, ale zažít stav, kdy prozářená duše
vytvoří s tělem jednotu, se vám nepodařilo – v cestě vám stojí rozum.
Viděl jsem světlo a já stál v jeho středu. Tu jsem procítil zářivé
osvícení - stav vědomého bytí. Vnímal jsem probouzení svého
duchovního vědomí, prociťoval energie svého těla. Duch, duše, pozemský člověk tvořily jednotu Já.
Coby pozemšťan jsem to analyzoval: Toto jsem já? Probouzí se
mé věčné Já a duše k duchovní přirozenosti? Jsem zajatec těla povolaný souhlasem mé svobodné vůle ke službě?
Tu se ke mně přiblížil duchovní průvodce a pravil: „Duchovně neprobuzený považuje své vyšší vědomí za něco, co nechápe, a zákony
za povinnost, jež se musí plnit, ať se mu to líbí, nebo ne.“ Jako člověk
jsem si v tomto stavu uvědomil své vyšší Já, ačkoliv mozek s tím měl
problémy. S pomocí svého duchovního průvodce jsem pochopil, že
svoboda, kterou nám dal Bůh, není žádný závazek.
Toužil jsem opět zažít tento pocit jednoty. Rozhodl se proto otevřít
všechny energie duše. Zkoušel jsem to vícekrát, ale bezúspěšně. Byl
jsem zarmoucen, ale o zkušenost bohatší: Mohu chtít, ale nic si nevynutím. Musím ještě zrát, protože rozum, ba ani duchovní touha
nemohou rozhodovat o prožití toho, po čem jsem tak toužil.
Postupně jsem poznával, že o sjednocení světelných energií mezi
duší a pozemským tělem rozhoduje zralost a moje čistota.
Také temné síly se ohlásily. Říkaly mi: „Jsi ty vůbec schopný poznat pravdu? Nevymyslel sis své vidění?“ Jeden démon šel až tak
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daleko, že řekl: „Je chybou, že z toho děláš dalekosáhlé závěry, protože jsi do toho zapletl i svůj intelekt. Co je na tom vůbec pravdivé?
Všechno může být, ale že si to představuješ, ještě neznamená, že to
tak ve skutečnosti je!“
Odmítl jsem s plnou silou toto dále poslouchat a zavolal na pomoc
Boha. Tehdy mě naplnil klid a mír. Bohu díky!

Zodpovědnost za vlastní duchovní zralost

Máte před sebou letní přestávku, a proto bych rád předal do vašeho vědomí toto: Naplň se každý Božím světlem! Je to důležité.
Přemýšlej! My všichni jsme zrozeni z Boha. On je univerzální světlo
a my Jeho odrazem. Podobáme se malým plamínkům, které Stvořitel ve
svém prasvětle vydechl. Plamínek máme rozzářit. Každý si zodpovídá za
to, zda ho zvětšuje, či zda mu jenom temně žhne. Jsi ale také odpovědný i
za svůj současný duchovní standard. Buď působíš podobně jako Ježíš
Kristus, pak jsi Jeho následovník a získáváš Jeho povahu. Je-li však tvé
rozhodování negativní, získáváš povahu satanskou.
Stvořitel dal Kristu úkol přivést k Němu zpátky všechny Jeho bytosti. A On se svými pomocníky za to bojuje.

V noci, kdy se oprostíš od těla, jsi poučován svými duchovními přá
teli, průvodci, Božími posly atd. Pamatuj, že toto je skutečnost, ne šálení.
Během dne ti pak některé rady vytanou na mysli. Ale radím: pře
zkušuj je! Všichni duchovně moudří, kteří vystoupí ze Země vzhůru,

vám řeknou: Pokud myslíte jen materialisticky, zabíjíte tím duchovní
znalosti a pravdy, které jste si pracně vydobyli. Nedopusťte to! Jinak
se stanete následovníky temna.
Další důležitá věc je být stálý a vytrvalý. Za to jsi také zodpovědný. Dále se chraň a nezapomínej na své bližní, když potřebují po
moc. Čím více skutků lásky uskutečníte, čím více na sobě pracujete,
tím více ocenění získáte z nadzemských sfér. Každý jste určitým způsobem silově vybaveni. Ale jste lidé, a tak potřebujete duchovní, ale
i pozemskou pomoc. Proto si fyzické síly budujte a chraňte. Pokud si
alespoň jednou denně řeknete, že Stvořitel chce mít všechna svá stvoření u sebe ve světle, pak jste na světlé straně. Neboť Bůh je zářící
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bod, plamínek v tobě ukazující cestu. Ty ji často ztrácíš, přestože je
tak zřetelná. Proto stále uvažujte v duchovním kontextu.
Srdečně děkuji, že jste mě vyslechli.
Právě jsem zachytil něčí myšlenku – „a teď svoboda.“ Pokud si
myslíš, že ty dva měsíce, co se neuvidíme, a kdy neuslyšíš sdělení,
znamenají svobodu, pak jsi zde na špatném místě. Ale já rozumím,
jak jsi to myslel – přichází dovolená, radost a čas na rodinu. Ale
nenech se zvenčí omezovat, protože svobodu pocítíš pouze nitrem,
skrze Stvořitele.
Děkuji za pozornost. Bůh budiž pozdraven!
Hardus a bývalí pozemští učenci
MLADŠÍ VZHLED

Bůh budiž pozdraven, milí sourozenci, milí pomocníci Krista
a naši pomocníci na Zemi!
Emanuel

Mladistvý vzhled

Tvé vyšší Já dodává tělu při realizaci cílů, jež jsou v souladu
s Boží vůlí, sílu, zdraví a mladší vzezření. Které cíle to jsou? Apoštol
Pavel říká v dopise Galatským 5,22-23: „V protipólu ke zlým, člověka
zatěžujícím mocnostem stojí ovoce duchovního Božího světa: láska,
věrnost, dobrota, milosrdenství, pokora, zdraví apod.
Budete-li konat tak, jak učil Ježíš s apoštoly, nebudete chybovat
ani jednat proti duchovním zákonům.
Všichni žijeme v Bohu, nikdo se od Něho nemůže vzdálit, ani ten,
kdo na Jeho existenci nevěří. Takoví lidé to mají však těžší než vy,
kteří v Boha věříte.
Žádná nemoc se nevyrovná stavu duše v temných sférách. Ale i ti,
co se vlastní vinou přivedli do temnoty, mohou dokázat stupeň po
stupni duchovně přemýšlet a z temných sfér se osvobodit.
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Moji milí, ten, kdo plní Boží plány, fyzicky omládne a také jeho
zdraví bude pevnější. Vždyť plní vůli Boha, a tak je jeho tělo zaléváno novými silami. Strach z budoucna nepůsobí jen nemoci, ale také stárnutí. Milovaní, chceme vás tohoto strachu zbavit.

Zásady žití v pokročilém věku

Následujte svého duchovního průvodce na duchovní cestě domů
k Otci, pak si nezačerníte duši ani tělo.
Věk nepředstavuje večer tvého života. Naopak, je to svítání, při
kterém nabíráš moudrost, lásku a dobrotu. Proto si na pokročilý věk
nestěžujte, ale využijte ho pro nabírání duchovních schopností.
Začněte dělat věci, které vás baví a jsou smysluplné, nestojí přemáhání a děláte je s láskou. To je základ.
Pak pomalounku přidejte i méně příjemné, vypracovávejte se
vzhůru. Kdo ihned začne s nejtěžším, ztroskotá. Proč? Protože nemá
základ, zkušenosti. Zákonu lásky Stvořitele se podřídil i Ježíš, přišel
k padlým bytostem na Zem. Životní proces se neustále odvíjí, přináší
vzestup, podporuje tě, dává rozhled. To je zákon, vůle a láska Stvořitele.
Vím, že si málokteří uvědomují, že stále žijí v Bohu. Je pro vás
těžké na to pořád myslet či plnit Jeho vůli. Přesto jedno je základní láska ke všem spolubytostem.
Pokud milujete všechna Boží stvoření, milujete i Jeho.

Nadjá

Nechte ze sebe vyzařovat světlo získaných zkušeností, talentů,
lásky a radosti. A pamatujte - kde je světlo, tam není temnota.
Duchovní hodnota člověka je úměrná schopnosti poznat božského ducha v sobě. Toho nazýváte Boží jiskrou. Nevidíte tento božský
životní zdroj, ale víte, že dárcem života je Bůh. Co od vás chce?
Abyste své vyšší Já rozvinuli do vědomí nadjá. I vám je dáno, milovaní, v jeho vibraci na věky žít. A já vám k tomu dopomohu.
Bůh budiž pozdraven!
9

Emanuel

PSYCHOGENNÍ PORUCHY
předáno písemně v červnu 2014

Bůh budiž pozdraven!
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Egon, Ulf a pomocníci, Hardus kontroluje

u

Stvořitel nás stvořil z lásky a všem řekl „ano“ pro věčný i pozemský život. Vděčíme Mu za život, jsme plni odvahy, cítíme k Němu
vděk, lásku, radost. Daroval nám svobodnou vůli, moudrost a lásku;
mají v nás růst. Každý impulz života máme pozitivně zpracovat, a tím
podpořit zdraví těla i duše.
Odpadem od Boha, odmítnutím Jeho lásky a energií používáme
energie i svobodnou vůli negativním směrem. Pak ovšem naše myšlenky a postoje způsobují úbytek sil, omezují život a nás zaplavují nedobré události. Jak můžeš zdravě a harmonicky vyzařovat, když
nepřitakáš Bohem darovanému životu, nevidíš ani nekonáš dobro
a nepodporuješ vývojový potenciál, který do tebe Bůh vložil? Pak se
nelze divit, že počet zdravých lidí klesá. Příčiny jsou různé, jedno je
však jasné: Život bez jistoty v Bohu zdravému bytí neprospívá. Proto
vám radíme, vědomě kontrolujte myšlenky a pocity, a zejména neodmítejte Bohem doporučované prostředky pro vzestup osobního života.
Začněte u svého malého já a spějte ke svému vyššímu Já.
A ještě upozorňujeme, že vnitřní léčitel není žádná osobnost v tobě, jedná se o práci mysli přinášející uzdravení.
Co ubližuje člověku? Již jsme řekli, že v prvé řadě život bez Boha.
Ubližuje duši i vnitřnímu léčiteli. K témuž závěru dospěli různí mudrci, lékaři, psychologové.

f
c

Psychosyntéza

A nyní, co je to psychosyntéza. Jedná se o stav, kdy duch získává
s rostoucí silou vládu nad životem i tělem. Přesně tak to do nás vložil
Bůh. Ježíš se vyjádřil takto: „Buďte dokonalí jako váš Otec na nebesích.“
Takové úvahy mají hluboký smysl, harmonizují a podporují život.
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Vaši duchovní průvodci vám s tím pomohou. Držte se lásky, klidné
mysli a pozitivního přístupu - povede to k uzdravení a zlepšení osudu.

Psychogeny a duševní orgány

A nyní o psychogenních poruchách. Díky Bohu, i pozemští vědci
uznávají příčiny poruch v oblasti těla, ale také duše.
Zdravý člověk necítí nic nepříjemného, jeho orgány správně
fungují. Když má ale negativní pocity a myšlenky, dostavují se poruchy a on je vtahován do společného utrpení. Pokud se věnuje tělu,
předává mu moc, tehdy v něm vznikají poruchy, napětí, bloky, potíže.
Objevují se rostoucí nádory, srdce nepracuje správně atd. Soustředí-li
se však na bohulibé, ztrácí příčina potíží sílu. Je vykonán první krok
k sebeuzdravení a osvobození vnitřním léčitelem.
Duševní poruchy se v těle objevují tam, kde je nejmenší odpor.
Tak např. nátlaky, násilí, hádky a s nimi související úvahy - obecně
tzv. psychogeny způsobují oslabení cév - které proto můžeme nazvat
také duševními orgány. Klesá výměna krve a ubývá životní síla, jejíž
nositelem je krev. Pak je dána možnost průniku do aury. Trvají-li tyto
stavy delší dobu, zastavuje se duševní i tělesná odolnost.
Člověk má v tomto smyslu nejméně odolné oči. Duševní rozrušení
způsobí zprvu rozšíření zornic, pak se změní kvalita sítnice. Vidí proto
hůř, dokonce při silné psychické zátěži mohou psychogeny způsobit až
oslepnutí. Vnitřní léčitel se ale může obrátit na Stvořitele, a pokud tomu
nebrání karma, zvýší se přísun ódu a oči se opět uzdraví.
Každá disharmonie vyvolaná negativními představami a myšlenkami má následky.
Zareaguje-li člověk díky pomoci svého anděla strážného, rad lékařů či přátel tak, jak si přeje Bůh, zvládne situaci a cesta k uzdravení
je otevřena, zejména rozhodne-li se být optimistický a raduje se ze
života. Pak nás nemohou mnohé životní překážky zastihnout. Vyzařujeme ve vyšší kvalitě a starý životní postoj je nahrazen novým.
Končíme radou: Dodávejte si odvahu, odvaha je atomová energie duše.
Bůh budiž pozdraven říkají Egon, Ulf a pomocníci
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IMPULZY PRO VZESTUP
sděleno v květnu 2014

Bůh budiž pozdraven!
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Hardus

A

Na Zemi žil Ježíš Kristus. Inspiroval svým životem a měl by
i dnes. Řídíte-li se Jeho životem, pak máte šanci růst. Byl to pozoruhodný přínos pro vývoj lidstva. Ježíš Kristus se inkarnoval na
nejnižším místě; má na něm sídlo Satan. Mnozí z vás se chtěli právě
z tohoto důvodu na ni inkarnovat v naději, že jim to pomůže
v duchovním vývoji.
Milí sourozenci, samotná sounáležitost k našemu společenství
z vás nedělá pokročilé ani požehnané, to by byl omyl. Je nezbytné,
abyste šli s Kristem. Ježíš z Nazaretu byl a je vzorem. Díky jeho oběti
je možné také na Zemi přemoci Satana i jeho přívržence. Nutné je
ovšem úsilí, vaše láska k bližnímu a činy. Toto je skutečná tvorba
hodnot, mám-li použít terminologii vašeho racionálního ekonomického světa.
Já však mám na mysli jiné vytváření hodnot: hodnot duše, ducha
a hodnot vědomí, kterými se, symbolicky řečeno, klepe na nebeskou
bránu. Tehdy tam nebudete stát s prázdnýma rukama. Duchovní růst
mají uskutečňovat ruce, duch a duše a vaše vědomí. Pak se, obrazně
řečeno, zmenšuje vzdálenost mezi vesmírnými planetami šestých
sluncí. A my vás chceme pozdvihnout. Abyste nechtěli nebo nemuseli
zůstat v šestém stupni planet.

t
t
n
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Způsob rozšiřování vědomí

s
k

Našimi informacemi se rozšiřuje vaše vědomí a duše se stává svobodnější. Pokud si schéma opět prohlédnete, způsobí toto: Chci výš
k pátým sluncím. Nebo alespoň do krásné nadzemské sféry, kde bych
se mohl volně pohybovat. Teď to tak není. Jste uzavřeni v těle,
a abyste se někam dostali, musíte použít pomocné technické
12

P

t

o

s
l
c
n
d
l

j
n

prostředky. Tam je doprava, jídlo, pití minulostí. Starost o budoucí
život do jistého stupně zůstane - všichni máme stoupat dál. Ale
problémy pozemského života, každodenní shánění chleba apod. tam
už mít nebudete.

Aktivity v nadzemských sférách ve prospěch společenství

Protože k vám chceme individuálně přistupovat, scházíme se na
tzv. konferencích. To abychom vám předali jistá ulehčení pro váš
těžký pozemský život. Oním ulehčením rozumíme rady. Můžete je
následovat, nebo také ne. Záleží na vás, zda je zase zapomenete, nebo
přitáhnete do denního života - začnete žít.
Takže vám vyřizuji následující:
1. Dívej se vždy dopředu!

Toto vám radí vaši milí duchovní průvodci. Je to základ spásy.
Pokud tak učiníš, budeš se v budoucnu trvale dívat vpřed a nahoru.
2. Žádej o požehnání a pomoc. I o milost, která se v určité míře
také dostaví.
3. Koncentruj se na své představy!

Mám připomenout, že již před dlouhou dobou jsme vás poučili
o představě bez vedlejší vibrace. Svou vnitřní duchovní sílu představivosti (viz R4: O představách) bys měl používat ve smyslu Boží vůle. Působí však tehdy, pokud ji použiješ jasně, zřetelně, hlavně koncentrovaně a když s ní nenecháš současně vibrovat vedlejší myšlenky
nebo pocity. Pak se uskuteční to, co máš před očima a ve svém vědomí. Je to na vás sice složité, ale toto je definice představy bez vedlejší vibrace.
Dřímá v tobě duchovní síla. Přitahuje to, co si představuješ. Všímej
si – ale vždy v Ježíšově světle - jaké události či potíže tě potkávají. Co
k tobě v denním životě každou minutu přichází.
4. Žij s Ježíšem Kristem!

Mnohokrát jste dostali radu: Zeptej se! Jakpak by na mém místě
jednal Ježíš? Jak by mluvil? Jak by odpověděl? Které služby by vykonal ten, kdo miluje svého bližního? A tak dále.
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Milí sourozenci, Kristus zná všechny obtíže člověka. Je to váš, náš
– i já sem patřím - starší moudrý bratr. Zná pokušení negativních sil Satanovy planety, a to je pro vás důležité. Vždyť žil jako Ježíš na Zemi.
Byl neuvěřitelně pokoušen. Je tedy zkušený, má přehled a jako vyšší
moudrý bratr má zájem své milované ochránit před nebezpečími pádu.
Proto žij s Ním! Hledej společenství v Jeho blízkosti! Nejen v tomto
okamžiku, ale v každodenním životě, několikrát denně. Spojení s vaším
moudrým bratrem Ježíšem Kristem vám dá v pozemském životě jistotu.
Kdopak by nepotřeboval na Zemi mít jistotu! Kdo při pokušení
nepotřebuje v pravý čas pomoc? Kdo v nesnázích nepotřebuje inspiraci od duchovního průvodce? Kdo se nebojí, nastanou-li problémy,
že neuvidí východisko? Kristus tyto obtíže zná. Zná i šálení Satana
a jeho přívrženců, sám je přece prožil.
Proto opakuji: Žij s Ježíšem Kristem! Hledej s Ním společenství!
Dá jistotu pro život.
Milí sourozenci, je dobře, že vám to dnes říkám. Protože duchovní
průvodci vám tyto skutečnosti chtějí očividně vložit do vědomí.

Dvě pozemské roviny žití

Na Zemi existují dvě životní úrovně.
- První je život ve tmě, v temnotě a omylu, život v pokušení.
Tak žije většina lidí.
- Druhá rovina je život v pravdě, lásce a světle.
Vy se můžete svou svobodnou vůlí rozhodnout, v jaké rovině chcete
na Zemi žít. Ježíš Kristus jako moudrý dokonalý bratr vám bude říkat,
že pro váš růst je správná druhá životní rovina - vede k vzestupu. Pokud
použijete svou sílu představivosti a vůli, pak to dokážete. Život s Ním
dá jistotu ve všech životních situacích.
Duchovní průvodci vám ještě vzkazují: Žij, ať se osvobodíš! Žij
s hlavou ve světle a nohama choď dle Boží vůle po Matce Zemi. Zní
to nově? To vaši duchovní průvodci tak zformulovali. Žij, ať se osvobodíš, znamená: zbavit se vazeb, pokoušení a starých zátěží. „Dívej se
dopředu,“ to je celé. Však řekl Ježíš: „Až budu povýšen ze Země, vyzdvihnu k sobě všechny, kteří to budou chtít.“
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Jedna velmi důležitá myšlenka: Nechceš-li být Jím povýšen, pak
žiješ v první rovině - v temnotě, pokušení, omylu. Ale chceš-li být povýšen, pak s Ním žij! On je ten, který nás všechny přišel pozdvihnout.
Proto vás duchovní průvodci prosí: Vstupte do vnitřního společenství
s Ježíšem Kristem. Přijde, ukáže cestu k duchovnímu světlu, pravdě
a lásce. A jedno, prosím, nezapomeňte: Máte se stát světelným společenstvím. Jen na takové se Kristus může spolehnout. Potřebuje ho na
Zemi. A vy poznáte, že pokud s Ním žijete, stává se vaše cesta životem světlejší, vy jemnocitnější a radostnější. V tomto poznání vás
Kristus bude posilovat.
Milí sourozenci, poměrně přesně jsem reprodukoval prosby, které
vám duchovní průvodci vzkazují. Snažil jsem se je poctivě přes jejich
sílu představivosti přenést na tu vaši, a dát tak důležitý impulz pro
další vývoj.
Duchovní průvodci by jistě měli ještě mnoho co říct. Možná to
stihneme jindy.
Žijte s Kristem, je váš velký moudrý bratr. Zná všechny potíže
v pozemském životě, a tedy i tvoje.
Loučím se s vámi srdečným a upřímným díkem a prosbou, abyste
mnoho přijali. Možná jedno či druhé, u vás se to neví tak přesně,
uskutečníte.
Bůh budiž pozdraven!

Hardus

Dej mi, prosím, novou sílu poznat a splnit
svůj životní úkol.
Dnem i nocí jsem ve všech oblastech
podporován Boží vůlí!
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NEVĚDOMÝ UČITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY
 OBJASŇOVACÍ ROZHOVOR

Bůh budiž pozdraven!

Hardus

Milované dušičky! S radostí a jistou vděčností jsem k vám opět
přišel s vašimi milými duchovními průvodci a vy jste slyšeli jejich
prosby: Dívej se vždy dopředu!
Někteří sourozenci čtenáři přišli na vnuknutou myšlenku, že to, co
čtou, je předem nazkoušeno a není to skutečný průběh.
Ohrazujeme se proti tomu. Je to ponížení našeho duchovního
společenství. Kdy bychom zkoušeli? Je vaším úkolem proti takovým
lidským sourozencům, jež jsou ovlivněni, příslušným způsobem vystoupit.
Seberte odvahu, a jestli kdokoli nějakým způsobem vystoupí proti
vám, vystupte s pravdou proti tomu. Neboť pravda vždy zvítězí.
Nyní se dostaneme k našemu takzvanému objasňovacímu rozhovoru. Jedná se o muže a nebude pro tebe, milý bratře Josefe, zcela
jednoduché to rozklíčit. Vás opět prosím o mnoho láskyplných myšlenek a velkou vnitřní ochotu pomoci, neboť on je mluvčím celého
zástupu, který sem byl přiveden duchovními přáteli, duchovními průvodci a pomocníky.
Bůh budiž pozdraven!
Hardus
V = vedoucí rozhovoru (jménem Josef)
D = duše
D: Tak hele, tohle už neuděláš!.. Bylo by směšné, kdybych svým dětem,
mám jich sedm, nebyl pánem. Hrůza je to. A moje žena a její příbuzní
se pořád staví na ochranu této chásky. A já sám jako pevný vychovatel
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tu musím zápasit. Jeden si přeje to, druhý potřebuje ono a další zase něco. A já můžu jen platit, platit a zase platit. To je ale cháska. Žádný respekt nemají. Kampak bychom to došli! Když nemáme v 19. století
mezi sebou žádný respekt, co bude pak ve 20. století? Vždyť stojíme
těsně před ním! Ani faráři nemají u dětí žádnou autoritu. Děti si dělají,
co chtějí. To dříve, říkal můj děda, to ještě existovala disciplína a pořádek. Železná disciplína! Co rodiče, hlavně otec, řekli, platilo. Ale
dneska? Dneska se ti za zády smějí! Neuvěřitelné, co přinesla moderní
doba. Kam to jen povede! Nemáme pořádek ani disciplínu a faráři, biskupové, či jak se jim říká, si žijí svůj vlastní život a o rodiny se nestarají. To je tedy děs! Jsem sice pouhý učitýlek, ale je mi jasné, že ze škol
vycházejí neschopné děti. Takhle se přece nedá vychovávat. A když
nám někdy ujede ruka, hned je zle. Ale proč? Když žáček či žákyně
zlobí tak, že pohár přeteče, nikdo nám nepomůže. Musíš si poradit, říká
ředitel. Tak co mi zbývá?
V: Smím tě pozdravit?
D: Kdo jsi? Ty nejsi v mé třídě?
V: Ne, teď jsi nám o sobě vyprávěl. Jsi v jednom společenství.
D: Pch, já že jsem v …
V: žijeme teď v roce 2014.
D: ..to není možné! V té době, říkal farář nebo biskupové, už Země
nebude existovat.
V: A vidíš, existuje. Rozhlédni se kolem. V sále sedí skupina, která ti
naslouchá.
D: Ano, moje děti. Jsou velmi neklidné a povídavé.
V: Jsi v jiné skupině. Přivedli tě k nám. Řekli ti, že budeš představen
a pak můžeš vypravovat o svém životě. Co jsi dělal, myslel. Můžeš informovat o svém životě. A my se z toho máme učit.
D: Informovat. Informovat. Hnula mi žlučí, tak jsem to děvče chytil
a ona teď leží v komatu. Šíleně mě naštvala.
V: A tak jsi ji zbil?
D: Nejen zbil, stalo se něco, co se stát nemělo. Je mi to sice líto, ale
ani ti pacholkové nejsou lepší. To děvče mělo těžké období. Za něj
já nemůžu.
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V: Takže víš, žes to neměl dělat.
D: A ještě ti nadřízení, ředitel, vrchnost. Samé školení, pořád, donekonečna. A pak mi holt jednou, podruhé, potřetí, počtvrté ujela
hůl. A pak se to stalo. Už jsem si nemohl pomoc, byl jsem na
nervy a pak přišla ta tragická nehoda. Lékaři mi ji dávali za vinu.
Teď děvče leží v komatu a já se nemůžu bránit každodenním
útokům obce, školního úřadu, ředitelství atd. A víte, co jsem pak
udělal? Tu největší hloupost. Spáchal sebevraždu.
V: A tak je ti známo, že jsi…
D: Samozřejmě, je mi to známo.
V: …se odpojil od života. A kde jsi byl pak?
D. Nemůžu to tu vydržet. A k tomu ještě stále vidím tu malou a taky
hodně těch malých pacholků, s nimiž jsem bojoval. Ti mě pronásledovali, ačkoliv už nemám tělo.
V: Teď jsi spolu s dalšími stejně smýšlejícími?
D: Ano, ano.
V: Jak se ti tam vede?
D: Byl jsem přeložen do jedné zlomyslné školní třídy.
V: A co jsi tam dělal?
D: Měl jsem vnést lásku, soucit, etiku a ochotu pomáhat těm, kteří teď
sedí ve třídě v polotmě.
V: A dělal jsi to?
D: Se slabým úspěchem. Sáhl jsem zas ke zbraním, které jsem měl.
Mlátil jsem je. A čím více jsem je tloukl, tím temnější jsem byl,
tím hůře jsem viděl a tím slabší byla moje mysl.
V: Ty ses z toho nepoučil?
D: Postihla mě letargie.
V: Pak jsi spáchal sebevraždu?
D: To bylo už předtím. Po sebevraždě mi byla přidělena třída, co se
nachází pod zemskou úrovní. Tak mi to bylo vysvětleno.
V: V jiném světě?
D: V jiném světě.
V: A byl jsi tam dlouho?
D: Nevím, jak dlouho.
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V: Ale nyní jsi byl odveden? Nebo ne?
D: Byl jsem nejdřív v letargii. Všechno mi bylo jedno. Sklouzával
jsem stále dál dolů.
V: Nikdo ti nepomohl?
D: Neměl jsem žádnou vůli, ani neprosil, aby mi někdo pomohl. Byl
jsem ale nucen jít do této zlomyslné třídy.
V: Věřil jsi v Boha? Nebo nepomyslel sis, že Boha poprosíš, aby ti
pomohl?
D: To je dobrá otázka, ale víš, když je někdo v letargii, pak o něčem
takovém nepřemýšlí. Se mnou jen mluvily bytosti a říkaly pouze
musíš, musíš, musíš!
V: Ano, takže ses pak dostal do jakési školy.
D: Vím, kam míříš. Kdo vlastně jsi?
V: Jsem mluvčí jedné skupiny, jednoho společenství, které smýšlí jako
prvotní křesťanská společenství.
D: Aha, moji přátele totiž pečlivě naslouchají. Také se chtějí seznámit
s tím, co říkáš. Prosím, pokračuj dál, aby se to i oni dozvěděli!
V: Pokud je to vůle Boží, ať sem tedy přijdou a vyvodí si i oni pro sebe závěry.
D: Vrátím se ke tvé otázce. Pak jsem jednou toho měl dost, toho být
přísný. Bylo to tam celé zatuchlé, ani to nechci popisovat, jak
hrozné a dusivé to bylo …
V: ..Byl jsi v bahně.
D: Bylo to neznámé, neproniknutelné světlem a ty děti, které mi byly
předvedeny. Vůbec nevím, jestli jsem je tam viděl jako opravdové
děti, nebo to byly jen atrapy. V takové dusivé atmosféře jeden docela zblbne. Nenachází ani to, co znal jako učitel. To všechno jako
by bylo pryč.
V: A toužil jsi, aby se to změnilo?
D: Nejen to, chtěl jsem žít. Vždyť tady to nebyl žádný život. To byla
hrobka, ze které jsem nemohl ven.
V: Ale pak jsi prosil Boha, aby tě odsud odvedl?
D: Ne, neprosil jsem Boha.
L: Ale?
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D: Ani ke Kristu jsem se nemodlil, ačkoliv jsem se to učil, protože
jsem musel ve třídě na Zemi o Bohu a Kristu mluvit. Ale tady byl
člověk tak otupělý, lhostejný, nekoncentrovaný. Neměl sílu něco
podniknout.
V: Tys na Boha zapomněl.
D: No ani ne, ale už jsem neměl sílu vůbec se k něčemu vzpínat. Pak
jsem zakopnul. Byl jsem tak slabý. A tu jsem uviděl, jak se mi
někdo posměšně zasmál.
V: Kdo se smál? Podívej, určitě uvidíš, kdo to byl!
D: Vím to. Takové nestvůry jsem na Zemi ještě neviděl. A pak jsem
dostal řádný hněv. Tak dobrá, naštval jsem se a řekl si: Mně se už
smát nebudete! Já vám ukážu! Udělám všechno, abych se od vás
dostal pryč. Trvalo to sice delší dobu, ale nakonec přišla jedna,
vlastně více zářících bytostí - obklopily mě a zdvihly. Pohlédl
jsem jedné po druhé do tváře. A zatímco jsem si je tak prohlížel,
bylo to určitě vedeno, jedna po druhé se na mě dívala a já dostával
sílu. Z jejich očí, vyzařování, jasného pohledu jsem dostal sílu…
V: To ti byli posláni andělé. Byli to ochranní andělé.
D: A tuto sílu jsem použil, abych zachytil jasné myšlenky. A pak přišla
ta nejjasnější: Pryč odsud. Ať se v budoucnu stane, co chce, chci jen
odsud pryč. A teď přišlo to, co jsi zmínil: Byla mi dána myšlenka –
modli se ke svému Stvořiteli a uvidíš, že tě odsud odvedou. Po nějaké době mého posunu z letargie jsem sebou trhnul a řekl si: Musí
přece opravdu existovat Bůh, který mě odsud odvede. Já chci pryč!
A víš co? To moje „já chci“ byl rozhodující bod obratu!
V: Ale svého činu jsi litoval?
D: To přijde! Samozřejmě, když se Bůh, a to je moje zkušenost, když
se Bůh o něco žádá: chci k Tobě blíž, pak se dostane do pohybu
něco, co je plné radosti, plné niternosti, rád bych řekl, plné lásky.
Proudí to do tebe. A to jsem cítil zcela zřetelně. Poté, co se to
stalo, jsem se sebral a dostal nápad, byl mi vnuknut, to dnes vím:
Půjdu své činy napravit. Snadno se to říká, ale hůř provádí. Protože v této sféře či vibraci, nevím, jak to nazvat, se proti mně postavily negativní bytosti s ohnivými meči.
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V: Chtěly tě zadržet.
D: Musel jsem projít černou chodbou. Chtěl jsem to dokázat. Za mnou
se tlačili další, několik z nich je teď tady, tlačili se a tlačili. Měli
podobné zkušenosti, nebyli to sice učitelé, ale na Zemi také poškodili lidi. Ti tlačící mě jako prvního strčili do ohnivých mečů.
Co se dělo? Vnímal jsem jejich energii, vyzařovaly negativní
energii. A v té jsem byl, protože mě ti tlačící strčili dovnitř. Moc to
bolelo. Velmi to poškodilo tělo, které jsem tehdy měl. Ale když
jsem vnímal negativní energii a bránil se, že to nechci, přišly
z druhé strany, řekněme, božské bytosti, tak je musím nazvat.
Uvolnily místo, abych se s ostatními dostal temnou jeskyní ven.
Tam už neměli žádnou moc ti se satanskými meči nás zadržet.
A teď odpovím, na co ses ptal. Nyní nám misionářské duchovní
bytosti, tak se nazývaly, průběžně dávaly poučení. Jejich úkolem
bylo nás vést nahoru. A my všichni až dodnes je následujeme.
A teď jsem tady.
V: Ušel jsi velmi dlouhou cestu a nyní je očividně čas, abys s těmi, co tě
doprovázejí, mohl jít do jiného světa. A za to máš být vděčný.
D: Jsem vděčný, ale ještě víc jsem vděčný, že ta dívka, která byla
v komatu, procitla. Má sice poruchu sluchu, ale mohla svůj pozemský život vést dál. Zda je ještě na Zemi, nebo už ne, to nevím.
V: Ona ti odpustila, protože jinak bys touto cestou jít nemohl.
D: Přesně! A všechny, které jsem tloukl nebo fackoval, prosím za odpuštění, bylo to tehdy prostě tak. Když si člověk nedokázal pomoci, musel ty pacholky nějak srovnat. Ale mně to uškodilo víc než
jim. A prosím za prominutí, že jsem udělal ten největší nesmysl
svého života - spáchal sebevraždu. Opustil jsem svou rodinu se
sedmi dětmi. Ale moje žena mi také odpustila. Děti vyrostly s její
pomocí a prarodičů, zatímco já vzal do zaječích. Hanba mi!
V: Teď se svého duchovního průvodce zeptej, zda můžeš v novém
životě prokázat svůj změněný postoj. Nebo zda to můžeš odsloužit
na onom světě. Zeptej se ho!
D: Počkej, tak daleko nejsme. Řeknu ti ještě, co následovalo: pořádné
školení, další a další vysvětlování. Tak jsme si čistili duši. Pak
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jsme to museli napravit. Já nedávno musel do tříd, teď jsme ve 20.
a 21. století, do takových, kde to bylo podobné té mojí. Musel
jsem působit na učitele a posilovat je v jejich dobrém úmyslu
a horlivosti učit, aby to nevzdali. To byla moje velká zkouška.
Musel jsem se krotit, abych netrestal bitím. Co jen ti dnešní učitelé
musí vydržet! Tak toto byla moje zkušební doba. Teď jsem byl
stažen a v budoucnu budu muset prodělat výcvik k větší toleranci,
ochotě pomáhat, lásce k bližnímu atd. Ale ne na Zemi, nýbrž ve
sférách, kde je pološero, ale kde přesto už má vliv Boží duchovní
svět.
V: A pak budeš ještě jednou poslán na Zemi?
D: Ne, už nechci jít na Zem. Ale to nezáleží na nás. Pokud se však naše duše očistí od skvrn, když se budeme snažit pedagogicky působit ve světlých nadzemských sférách, potom se nepotřebujeme na
Zem vracet. Ale jinak ano.
V: Ale to je pak vaše rozhodnutí.
D: Nebyl jsem učitel na gymnáziu, ale prostý učitel základní školy.
V: To je mnohem těžší.
D: Ano. Tak už všechno víš. Můžeš si o mně nebo o nás myslet, co
chceš. Já každopádně budu plnit svou službu, nastoupím ji a budu
silou našeho Stvořitele učit jeho bytosti tak, jak On si přeje.
V: Děkujeme za tvůj výklad.
D: Vím, moc jsem mluvil, ale učitel prostě mluví hodně. A vám děkuji. A jak to, že nejsem ve své třídě? Tady jsou cizí lidé.
V: Ano, oni ti naslouchali.
D: Teda!
V: Ty jsi nám vyprávěl a my se z toho poučili. A nyní můžeš odejít se
svou světlou bytostí, která stojí vedle tebe. Z toho se raduj.
D: Prosím za prominutí, pokud jsem snad příliš moc vyprávěl. Ale vás
jsem neviděl. Vždyť jsem hovořil s tebou.
V: Tak teď je vidíš.
D: Bohužel. Stydím se.
V: Ale těš se z toho, že jsi tady byl a že jsi nás mohl poučit. Nyní smíš
odejít a děkuj Bohu.
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D: Náš Stvořiteli, my všichni teď zpíváme píseň chvály, my tě velebíme. My Tě oslavujeme. Děkujeme, Otče, za tvoji lásku a spravedlnost. Děkuji! Amen.
(Duše opouští vypůjčené tělo média)

Pozn. redakce: Podle tohoto rozhovoru jsme vytvořili video „Učitel s rákoskou - příběh trvající téměř 200 let.“ Zhlédnout ho můžete na
webové stránce www.youtube.com.

Naděje není očekávání, že vše dobře dopadne,
nýbrž že vše má svůj smysl, jedno, jak to dopadne.

Prožili jsme s přáteli nádherný víkend v srdci Vysočiny,
navštívili přátele na chalupě a při nádherné bouřce si popovídali o životě - nádhera!
Při dnešní cestě zpět domů se naši přátelé, kteří jeli s námi v autě, nestačili divit, jaké to máme pomocníky. Měli
jsme již dost špinavé přední sklo a v jednu chvíli jsme si
s manželem pomysleli, že by ho bylo zapotřebí umýt. No
a v tu chvíli začalo pršet tak, že stěrače nestíhaly. Ale jakmile
bylo sklo čisté, déšť ustal a svítilo zase sluníčko! Poděkovali
jsme nahoru a za údivu našich přátel vesele jeli k domovu.
Vysvětlili jsme jim, že stačí mít čisté myšlenky a být
vděčný za vše, co přichází, a nezapomínat děkovat. A andílkové - nebo to nazvěte, jak chcete - se můžou radostí přetrhnout, aby vám pomohli a udělali radost.
No, není to nádhera?
Boženka s manželem ze severní Moravy, červenec 2014
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VZNIK ŠESTI SLUNEČNÍCH STUPŇŮ PÁDEM
DUCHOVNÍCH BYTOSTÍ

Bůh budiž pozdraven!

Hardus

Promluvím k náčrtům, které máte opět v sešitě. (pozn. redakce: byly
zveřejněny v R63) Nakreslila je lidská ruka, ne já, ani prostředník. Vypůjčil jsem si je od bratra, který je už na světlé druhé straně.

Vznik šesti slunečních stupňů pádem duchovních bytostí

V prvém náčrtu (na str. 24) se jedná o neúplné znázornění lidskou
rukou, lidským duchem tak, aby to bylo co nejblíže lidskému chápání.
My duchovní bytosti jsme mohly vidět něco víc.
Nahoře je vyzařující žlutý srpek - symbolizuje Boha. Zde už je ale
rozpor, protože Bůh se nedá představovat obrazy, tedy ani jako srpek.
Praslunce, která Stvořitel nechal skrze Krista vytvořit, jsou prozařována čistými božskými světelnými paprsky. Zde žijí prvorozenci.
Druhá slunce, ve kterých vznikly embryonální duchovní bytosti, jsou
prozařována světlem prasluncí. Jsou to světy čisté a bez chyb. Nemluvím
ale o duchovních bytostech. Hovořím o světle stvoření, prasvětle.
Projevem odpadu prvorozenců a druhorozenců (druhorozeným
říkáte též embryonální duchovní bytosti či bytosti ráje) bylo lámání
Světla; ve třetích sluncích mělo jinou kvalitu - nebylo na základě
procesů pádu čisté. Každým neposlušným, bezcitným, zrádným skutkem
vznikl zlom a prasvětlo se stalo ódovým světlem.
Ódové světlo se v celém stvoření až dolů k Zemi vlivem sil temna
proměňuje. Zhutňuje na vibrační a plodné síle – výsledkem je pokles
zářivosti, zatemňování.
To, co vy svýma očima vnímáte jako světlo, je v čistých očích
duchovních bytostí již tma.
Vy jste do světa planet - na Zem padli přes třetí, čtvrtá, pátá a šestá
Slunce.
24

NÁČRT Č. 1
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V jednom takovém světě planet, tedy na Zemi, existuje toho času
vaše duše a duch.
Vědomě říkám toho času duše a duch, protože vaše hmotné tělo
pak zůstane na Zemi.
Pokud chce bytost ze své svobodné vůle, ruku v ruce s láskou
a moudrostí stoupat ve svém duchovním vývoji, bude v tom podporována.
Mnozí z vás však bohužel bezmyšlenkovitě drmolí, že jsou dnem
i nocí dle Boží vůle podporováni. A přitom se na tuto skutečnost vůbec nesoustředí, nic za tím nevidí. Ale nyní zpozorněte: toto se
opravdu děje!
Proč jsme vás učili tuto modlitbičku, tyto věty? Protože máme radost, že k vám smíme hovořit? Ale kdež, toto je skutečnost! Jste dnem
i nocí ve všech oblastech podporováni, přeje si to Bůh! Nepomáháme
však hmotně, nýbrž ódovým duchovním světlem! Kdo se nechá podporovat a něco pro to dělá, ten žije dle Boží vůle. To znamená ono
„jste podporováni podle vůle Boží“.

Schéma šesti slunečních stupňů ve vesmíru

I druhé schéma (na str. 26) je nakresleno rukou, i to mi dal k dispozici bratr. Je to nepatrný výřez toho, co nám bylo ukázáno ze Stvořitelova univerza. Nemohl nám být představen celý vesmír.
Ale pochopili jsme, že je nekonečný. Kdysi bylo mylně řečeno, že
Země je centrem stvoření. Jak malicherné. Ale lidé, které seslal Bůh,
přispěli k rozšíření vědomí bližních a ti pochopili, že vesmír je nekonečně veliký.
Na tomto obrázku stojí Stvořitel výstižně ve středu. Ale my,
upřímně řečeno, Stvořitele nevidíme. To, co jsme schopni vidět,
zdaleka nepostihuje bohatost slunečních systémů. Objasňovali jsme si
to, řečeno vašimi slovy, na širokoúhlých obrazovkách. A tak z vysvětlení, která přišla, vím: Stvořitel je středem celého univerza.
Tolik k přiblížení obou náčrtů. Pro mě samotného existuje mnoho otazníků. Pro vás samozřejmě ještě více. Proto se budeme i my, duchovní bytosti, v budoucnu muset ještě mnoho učit. Abychom pronikli do moudrosti
26
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Stvořitelovy. A až dosáhneme své osobní dokonalosti, bude stále existovat možnost se zdokonalovat v dalších nových stvořeních. Navěky
věků, po celou věčnost.
Vaše malá Země je část velkého univerza, kde sídlí Satan. Tak
daleko padl. Na schématu, které bratr nakreslil duchovní silou představivosti, vidíte šestá slunce s jejich planetami po celém vnějším
okraji. A v každém slunečním systému, které je zakresleno směrem
ven, má Satan stále ještě moc. Nejenom na Zemi, na mnoha planetách
sesterských slunečních systémů ještě stále vládne Satan. Až do jistého
stupně.
Na některých planetách, třeba Jupiteru, má Satan a jeho přívrženci
už jen málo co říct. Přesto sahá jeho umění svádět až tam.
Chtěl jsem vám ukázat obraz světa, ale sám ho neumím prohlédnout, je tedy neúplný. Dále jsem vám sdělil, abyste v pokoře před
Stvořitelem neustále říkali: „Otče, ne má vůle, ale Tvá vůle se staň.“
A schémata vás, doufám, dovedla k pokoře. Buďte láskyplnější,
sklánějící se ke svému bližnímu. Pak poznáte, že se vám pomáhá. Poznáte ono „jsi dnem i nocí dle Boží vůle podporován.“ Když tomu
věříš, žiješ to, pak se to také stane. Potom můžeš navždy říct této pochmurné planetě, které říkáte Země, sbohem.
Tím končím svůj pohled na vaši a moji budoucí vlast.
Prosíme našeho Stvořitele: „Otče lásky, skrze Krista našeho Pána,
kterého jsi pomazal za krále, měj slitování s lidstvem Země. Neuznali
Ho a ještě ani dnes Ho neuznávají. Ale On, mocný a nádherný, náhle
přijde na Zem rozdělit duchovní bytosti.

A vás prosím: Ať se v nadcházející době na Zemi stane cokoli,
přimkněte se ke Kristu, našemu Pánu! On je nejen vítěz, osvoboditel,
ten, co vede domů k Otci, ale skrze vaše duchovní průvodce, které vede, je také pastýř každičkého z vás.
Amen.
Bůh budiž pozdraven a sláva Ježíši Kristu!
28
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DOMOVY BYTOSTÍ NAŠÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY
zpracováno podle Hardusova sdělení v dubnu až červnu 1983

SLUNCE
Slunce je dárce energie, nositel energie pro váš systém planet.
Když říkám váš, tak proto, že už k tomuto systému nenáležím. To je
vaše bezprostřední bližší okolí. A tak je Slunce, jak jsem řekl, Matkou.
Ohřívá, oživuje, osvětluje, živí. Budí život svými paprsky plnými
energie.
Díky tomuto energetickému potenciálu je nositelem energie pro
celý systém planet. Jsou to obrovské svazky ódových paprsků, které
jsou kosmicky směrovány na každou planetu, podle vývojového
stupně Božích dětí, které na nich mají své domovy. Jedna otázka, která se vynořila: Vidíme našima pozemskýma očima tyto sluneční děti
či sluneční duchovní bytosti? Ne, nemůžete je vidět. Mluvím důsledkem vibrací ódového světla, které na Zemi vstupují, transformují
se a dematerializují. Zjemňují lidská těla a jejich duševní síly a léčí
a přináší nadbytek energie pro zvládnutí pozemského životního úkolu.
Tyto erupce ódového světla jsou tak enormní, že vaši vědci hovoří
o gigantických světelných výronech. Mohl bych je označit za sluneční
erupce. Přesněji řečeno jsou uvolňovány z obalu, který je kolem Slunce, a jsou přiváděny účelně na jednotlivé planety.
A nyní to závažné. I na Slunci existuje život. Žijí tam sluneční děti, sluneční duchovní bytosti. A vy, až opustíte jednou sedmý atmosferický kruh, vstoupíte na Slunce a stanete se slunečními duchovními
bytostmi, obyvateli tohoto ne už materiálního světa. Proto onen termín
duchovní bytosti. Již nebudete muset žít v těle. Až tohoto stupně dosáhnete, můžete se jen dobrovolně inkarnovat na některou z planet.
Ale abyste byli nuceni se vtělit do těla – to na Slunci neexistuje. To už
budete mít za sebou.
Na tomto vašem mateřském Slunci žijí tři druhy bytostí. Zde tedy
mají svůj domov:
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• Strážci pořádku. Řídí a dávají vše do pořádku, harmonie dle
vůle a zákona Božího.
• Služebníci. Realizují zákony a vůli Boží.
• Dobrovolně se inkarnující. Jsou proškolováni pro inkarnaci.
Zaměřují se na služby lásky a pomoci obyvatelům planet. Odtud přišli
na Zem známí proroci, jinak se k nám ale inkarnují zřídka.

JUPITER

Nejdokonalejší planeta sluneční soustavy. Jeho obyvatelé mají
jemnohmotná, tedy zhuštěná astrální těla.
I zde žijí tři skupiny obyvatel, mají však menší počet duchovních sil.
Všichni plně respektují Boží vůli a Boží zákony. Někteří z nich se
inkarnují na Slunci nebo na Zemi. Vždy se tam projevují jako morálně
čistí lidé. Obyvatelé Jupiteru jsou ušlechtilí a žijí harmonickým životním
stylem. Vidí božské duchovní bytosti a jsou s nimi v bezprostředním spojení. Žijí v jiném astrálním zhuštění a jiných dimenzích. Jsou vázané na
planetu, ale mají podstatně více svobody než my na Zemi.
Také prostředí je harmonické, ideální, gravitace menší. Svoboda
i možnosti pohybu je zde i bez technických pomůcek obrovská. Když
se na Jupiter dostane člověk Země, zavládne zde velká radost, protože
je tu známo, jak těžké je odpoutat se z této planety pokání.

VENUŠE

Planeta vyspělých obyvatel. Žijí zde jednak venuští obyvatelé,
venušské duchovní bytosti (Venušané) a pak ještě vyšší vyučující
duchovní bytosti. Je to svět harmonie s jeho rostlinami i živočichy, vše
se schopností dematerializace a rematerializace. Narození a umírání
není tak těžké jako na Zemi. I zde je možné, ovšem jen prostřednictvím
meditací a spiritualismu, být přímo ve styku s čistým duchovním světem. Převládá tu láska a kvůli hmotnému zabezpečení se nemusí pracovat. Bytosti žijí plně ve vědomí Božího řádu. Neexistují tu nemoci.
Bytosti inkarnované z Venuše na Zem jsou většinou básníci, hudebníci, umělci a velcí léčitelé. Většinou zůstávají chudí, protože finančním záležitostem Země obtížně rozumí a nezajímají se o ně.
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SATURN

Obyvatelé žijí ve vědomí Krista, a proto jsou vývojově daleko
před námi. Mají schopnost se mediálně spojit s duchovním Božím
světem.
Sféry jsou podobné pozemským, narození probíhá bezbolestně.
Žijí v nádherných městech, jsou vegetariáni (nezabíjejí už) a věnují
se pěstování plodin a tvorbě zahrad. Jejich systém je velmi sociální,
neexistuje zde chudoba. Někteří se opakovaně inkarnovali na Zem;
v takovém případě se angažovali jako významní pracovníci v sociální
oblasti.
Nemoci zde existují, objevují se však ihned jako důsledek chyb.
Těžké zločiny se nevyskytují, protože láska k bližnímu je zde nosným
principem. Délka života, měřeno pozemským časem, výrazně převyšuje sto let.
Saturňané jsou mistři ve vesmírné technice. Jejich kosmické lodě
se pohybují silovou výměnou elektromagnetických vln.
My, pozemští lidé, drancujeme Zemi, která tím trpí a nyní se
brání, na Saturnu se však nic nevratně nespotřebovává.

MARS

Marťané jsou sice výše vyvinutí než my, ale v našem slunečním
systému jsou nám nejpodobnější. Věří však v Boha a mají více druhů
duchovních společenství. Všechna jsou ale jednotná v úsilí vrátit se
k Bohu. Obyvatelé jsou menší a mohou onemocnět, ovšem epidemie
zde neexistují. Zcela vzácně dochází k vraždám a těžkým zločinům.
Narození a odchod jsou méně bolestné. Marťané už nepotřebují
různé orgánové soustavy a těhotenství trvá pouze pět měsíců. Jsou
v kontaktu s přírodními elementárními bytostmi, a tedy např. zruční
horníci. Nacházejí se zde řeky, jezera a moře.
Obyvatelé jsou v technickém poznání o 2000 - 3000 let dál.
Provozují vesmírné lety s pohonem založeným na elektromagnetismu.
Vidí naše rozvinuté rozumářské myšlení a naše slabé duchovní síly
a toho důsledek - nutnost očisty Země. Mají o nás starost i o to, aby
Země nebyla zničena.
31

Žijí v harmonických správních společenstvích, ale ne na tak vysokém stupni jako obyvatelé Venuše a Jupiteru. Jsou nám podobní
a rozumějí nám. Existuje zde jen bílá a žlutá rasa.

MERKUR

Je ve srovnání se Zemí peklem. Planeta je obydlena černými,
popř. tmavě hnědými obrovitými obyvateli – nenávidí se, vraždí, jsou
lstiví a záludní. Každý žije jen pro sebe. Doba života je však díky milosti Boží krátká.
Existují tu horké pouštní oblasti, kde, aby se očistily, bytosti trpí.
Přecházejí sem i někteří padlí nenávistní pozemští lidé, musí se tu za
své zločiny kát.
Nemá být pro nás útěchou, že pod námi ještě existuje tato planeta.
Vždyť tamní obyvatelé jsou naši sourozenci a jejich nesmrtelný duch
trpí. Musejí se však také vyvíjet a dostává se jim pomoci na základě
zákona solidarity duchovních bytostí.

NEPTUN

Obyvatelé jsou na trochu vyšším vývojovém stupni než my. Jejich
lety do vesmíru jsou v počátcích, avšak na daleko vyšší úrovni než ty
naše.

URAN

Povrch je tvořen porézní horninou, na níž se usadil jemný kal.
Jsou tu ale také moře i nádherné krajiny. Oblasti se dělí ne zeměpisně,
ale podle vývojových aspektů. Vývoj je vyšší než na Marsu, Venuši
a Saturnu, jejichž obyvatelé jsou pozemským lidem vývojově blíž.
Nepotřebují se domlouvat pomocí slov, používají již telepatii, tedy
myšlenkovou řeč.
Vývojové skupiny:
• Misionáři s náročnými duchovními úkoly
• Obyvatelé s drobnými nedostatky v mravní čistotě
• Obyvatelé nejméně vnitřně vyspělí. Nejsou to zločinci, ale
jsou nepoučitelní, umínění, neochotní, svéhlaví a žijí s nechutí.
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Hranice mezi nimi nejsou geografické, nýbrž vibrační.
Žijí tu krotká zvířata, rostou rostliny a existuje duchovní svět.
V očistných fázích vyloučením z Uranu vznikly čtyři měsíce. (Čím
vyspělejší je planeta, tím je jemnější, lehčí a zářivější, a tím více měsíců
má.) Většina Uraňanů byla již obyvateli Merkuru, Marsu, Saturnu atd.
Planeta se nachází v neustálém vývoji, protože většina bytostí –
oproti Zemi – je ochotná duchovně růst.
Vesmírné lodě používají k pohonu přitažlivost planet. Jsou technicky na výši a relativně malé - průměr jen 10 až 15 m. (Saturňané
mají větší hutnější primitivnější vesmírné lodě.)
Na Uranu nejsou války ani nehody v důsledku poruch technických
zařízení či tělesných vad. Bytosti se nerozlišují podle chudoby a bohatství, ale podle duchovního poznání. Jsou schopny tvořit vůlí, zatímco na
Zemi toho může být dosaženo jen použitím techniky. Oblečení se podobá oděvům starých Egypťanů. Narození a odchod jsou nekomplikované,
tzv. smrt pro ně znamená začátek nové životní etapy a je s radostí očekávána.
Naše sousední planety jsou sídlem nám neviditelných bytostí.
S výjimkou obyvatel Merkuru jsou nám dobře nakloněny, mají však
starost, že jsme Zemi začali ničit. To nehodlají tolerovat. Změněnou
gravitací ve slunečním systému jsou schopny Zemi ovlivnit. Tehdy
naše planeta změní vibrace, nebude však zničena.
Protože je Země nízkou planetou hříšníků, měli bychom svůj
život směrovat na duchovní růst. Abychom, většinou po mnoha
lopotných inkarnacích, byli z nízké pozemské vibrace uvolněni.

****

Chceš-li létat, musíš za sebou nechat vše, co tě táhne dolů.
Ničeho nelitovat je počátek vší moudrosti.
Spokojenost je kamenem mudrců.
Spokojenost proměňuje ve zlato vše, čeho se dotkne.
Nejlepší v životě je uvědomovat si vše krásné.
Jsme součtem svých zkušeností, člověku stačí málo, aby vedl šťastný život.
internet
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STAV ZEMĚ
sděleno 15. června 2014

Bůh budiž pozdraven!

n

Hardus

P

Milované dušinky! Nedávám vám nic hmotného, ale vnáším do
vašeho vědomí a každičké buňky vašeho těla klid. Začneme díkem
našemu Stvořiteli, holdem Kristu a díkem duchovnímu světu za vedení i za to, že zde můžeme opět být pospolu. Jemně se dotýkáme ve
vzájemné lásce, náklonnosti, radosti a při dodávání potenciálu
k pozdvižení vaší duše.
S radostí vás obdarováváme a předáváme to nejlepší.

o

Stav Země

Bohužel jsem musel přijmout jedno pozvání - Josef z N. mě opět
zavolal. Při vstupu do jeho duchovního knížectví jsem byl ale zadržen: Josef měl návštěvu, a tak jsem musel posečkat. Přátele v předsálí, kteří mě přijali, jsem již znal. Neudržel jsem zvědavost - ach,
slyšíte? - a zeptal se jich: „O čem jednají?“ Bratři i sestry jen pokrčili
rameny řkouce, že nic sdělit nesmějí. „Ale vy to přece víte!“ namítl
jsem. Žádná odpověď.
Brzy se otevřely dveře a já směl vstoupit k Josefu z N. Je to můj
starý známý, často jsme spolu pobývali. Nabídl mi místo. V jeho tváři
bylo něco, co ve mně vzbudilo očekávání. Tušil jsem, co by to mohlo
být, ale přesně jsem to nevěděl.
„Nebyl jsem u toho,“ začal mluvit, „ale poslové mě upozornili, že
devas a erzdevas podali zprávu ohledně Země. Lidská ruka ani intelekt sebelepších vědců už Zemi nedokáží zregenerovat.“
„Co můžeme dělat?“ zajímalo mě. Jiným tónem pravil:
„Přemýšlej! Když lidé nic nezmohou, kdo tedy?“
„Ježíš Kristus,“ odpověděl jsem.
„Zcela správně. A my doufáme, že se tak stane.“ A ještě dodal:
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„Lidé podceňují pána, který je dohnal až tam. On chce, aby Země
nebyla schopna jim umožnit duchovní budoucnost.“ Řekl jsem:
„To musí být Satan.“
„Správně.“
Pak do místnosti vstoupili dva Josefovi přátelé, které jsem neznal.
Pravil:
„To jsou erzdevas zodpovídající za vodu a vzduch v jedné velké
oblasti Země.“ Sdělili mu:
„Podstatné je, že lidé si neváží vody ani vzduchu. Přitom právě na
jejich kvalitě závisí jejich přežití. Rádi bychom, aby pochopili, že se
mají o vodu a vzduch více starat. Ale mamon a Satan tak hluboce zasahují do prací na obnově Země, že už zbývá jediné – očista Země.“
Druhý dodal:
„Lidé vodu a vzduch pro život potřebují, ale my jim je v potřebné
kvalitě už nejsme schopni poskytnout. Naše síly už nestačí. Musíme
za Kristem mu toto oznámit.“
Josef je poprosil, aby mohl jít s nimi, já se rozloučil a nyní jsem
zde. Je smutné, že to může vyřešit už jen Ježíš Kristus. Ale pokud bude vůle Otce, budou mnozí lidé zachráněni.
Děkuji za pozornost. Bůh budiž pozdraven!

Chceš-li vidět hodnotné věci,
pak směruj svůj pohled tam,
kam se většina nedívá.
Lao´c
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Hardus

PLANETA PODOBNÁ ZEMI
sděleno v květnu 2014

Búh budiž pozdraven!

Hardus

Před nějakou dobou astronomové s radostí oznamovali, že objevili
planetu podobnou Zemi. Je prý o trochu větší a velmi vzdálená.
Ano, existuje, stejně jako nesčetně dalších podobných planet. Ve
vesmíru je ještě více života.
Pro vaše astronomy to byl úspěch, je nutný, vede k dalším průzkumům a objevům. Duchovní křesťané, původní křesťané a všichni,
kdo jsou Božím duchovním světem poučováni, vědí, že existuje
duchovní obraz stvoření. Dnes jsem o něm hovořil. Potřebujete si to
stále uvědomovat. Na uvedených náčrtech vidíte Stvořitelovu tvorbu
až po Zemi.
Na schématech je zřetelné, že Země byla vytvořena jako jedna
z nejposlednějších. Jedná se o planetu, na které si padlé duchovní bytosti
připravují vzestup.
Pokud pozorujete schéma č. 2, pak vidíte v jeho středu něco velkého,
žlutého, podobného Slunci. Představuje Stvořitele. Kolem něj pak první,
druhá, třetí, čtvrtá slunce atd. Jsou vždy společně spojená až do pátého
a šestého slunečního stupně. K nim patří planety.
A nyní se mnou přemýšlejte! Také kolem šestých sluncí jsou jejich
planety a jednu takovou, milí sourozenci, Zemi podobnou, objevili
svými technickými přístroji astronomové.
Není to prostor pro existenci vysokého života, pouze podobného
tomu vašemu. Samozřejmě že i na ní je život - obyvatelé, kteří stejně
jako vy chtějí dosáhnout vzestupu.
Neexistuje jenom tato astronomy objevená planeta, je jich velké
množství, což můžete vypozorovat i z nakresleného schématu a sami si
vyvodit, jak malý objev to je. Ale pro astronomy to byla veliká, velmi
radostná záležitost.
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Bagatelizace duchovních pravd

Milí sourozenci, duchovní svět - Boží poslové vám, lidem Země
i dalších stejně či podobně vibrujících planet, mohli vše dávno vysvětlit a mohli vše dávno předat národům. Ale nenechají nás! Tak
smutnou máte historii. Zazlívají nám duchovní pravdy. Nechtějí vědět,
pravdy respektovat, ačkoliv by si lidstvo Země mohlo ušetřit mnoho,
mnoho peněz za výzkumy. Použili byste je pro sourozence, kteří hladoví a žízní, aby i oni mohli lidsky žít.
To je přečin, který musí zodpovědět ti, jež nevěří, že duchovní
svět vás, lidi Země, poučuje, přináší pravdy, jež by mohly sloužit
vašemu dalšímu vývoji.

Mimozemské civilizace

Existují planetární sourozenci, říkáte jim mimozemšťané. Jsou to
vaši výše vyvinutí bratři. Pro tento fenomén užíváte slovo UFO. Již se
velmi zviditelnili. Ale lidstvo Země, lépe řečeno, vedoucí lidé Země
se dohodli, že něco takového nemůže existovat. Proto tyto vyšší sourozence bagatelizují a zesměšňují. Tito mimozemští vyslanci chtějí
Zemi navštívit a pomoci lidstvu v probuzení.
Samozřejmě, že negativní síly obrovsky těší, že dokázaly vedoucí
mocnosti Země sešněrovat do korzetu. Platilo to dříve a stejné je to
i dnes. Mnoho sourozenců UFO muselo nechat svůj život na Zemi,
byli považováni za nepřátelské mocnosti, snažící se Zemi obsadit. Ale
opak je pravdou! Výše vyvinutí chtějí pouze milovat, sloužit, pomáhat
a přispět k duchovnímu pokroku lidstva. Opakuji, pak byste mohli
použít finance ve prospěch hladovějících a žíznících. To je velmi
smutná realita.
I já můžu sdílet radost astronomů, ale je to nepatrný posun: do
centra zájmu posazená jedna planeta podobná Zemi.
Bůh budiž pozdraven!

Hardus
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SJEDNOCENÍ S BOŽSKOU MYSLÍ

Bůh budiž pozdraven!

Helia Mer

Nácvik kontaktu se svým vyšším vědomím v nadzemí

Tvůj duch je stále vědomý, ale ve své pozemské, éterické, astrální
a mentální oblasti nemá vědomí dokonalé bytosti. Vědomí převyšuje
rozum a uchovává si všechny zážitky neporušené.
Mozek tvé vědomí - duchovní paměť omezuje. Tuto skutečnost
můžeš odstranit ve spánku, kdy jsi mimo tělo. Před usnutím můžeš
poprosit duchovního průvodce, aby tě dovedl do vyšší učební sféry,
kde bys s ním mohl tuto lekci projít, a tak načerpat moudrost, pravdu
a sílu pro další den, dřív než se opět vrátíš do těla. Tvá bytost nasákne
hodně z této sféry, mnohé vzpomínky zůstanou.

Podíl Bohem vedených duchovních bytostí na činnosti světa

Veškerá působení, která připisuješ vnějšímu myšlenkovému spojení a síle, jsou ve skutečnosti vykonávána příslušnými bytostmi jejich prostředky a silou. Podle duchovního principu, který ještě bohužel nechápete, náhody neexistují. Vše zajišťují odpovídající moudře
vedené duchovní bytosti. Ale i ty můžeš stálými duchovními myšlenkami vlastní vědomí zdokonalit a dosáhnout sjednocení s božskou
myslí.
Bůh budiž pozdraven!

Helia Mer
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Víra v dobro v lidech
rozmnožuje dobro ve světě.
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FÁZE DUCHOVNÍ SEBEREALIZACE
z jednoho duchovního sdělení

Bůh budiž pozdraven!

Hardus

Seberealizace v duchovním smyslu

Vaši duchovní průvodci mě poprosili, abych vám vysvětlil pojem
seberealizace. Znají vaše myšlenky a vědí, s čím si nevíte rady. Ale
proto jsme tady my, abychom vám pomohli.
Když jste se inkarnovali na Zem, zapomněli jste, co jste chtěli
dělat. Zapnuli jste totiž nový nástroj myšlení - hmotný mozek. Proto nejste schopni si vzpomenout, co jste původně chtěli, co je důvodem vašeho krátkého pozemského života.
Aby život měl smysl, máte vnitřně vývojově růst. A nyní řeknu naplno: Pryč od poháněných lidských stád! Zaměřte se na svůj rozvoj!
Většina lidí tvoří stáda, spokojují se s málem a to, co je nad horizontem,
je pro ně zahalené v mlze. Preferují potřeby těla.
Vy hledejte opak. Pro vás platí výzva: Ty, duchovní bytost,
inkarnovaný člověk, se snaž přelézt mříže Satana. Pokud jste toto
pochopili, udělali jste již mnoho pro vaše bytí. Dokažte s touto
informací pracovat!
Seberealizace začíná sebepoznáním a probuzením. Apoštol pravil:
„Probuď se ty, který spíš! Pak tě Kristus osvítí!“
Milované dušinky, toto je předpoklad pro poznání, že mohu svého
Stvořitele blíže poznat.

Nerozptyluj se.

Probuzení je ovocem toho, co nazývám „vnitřní sbírkou“. Pokud se
ve svém životě necháš rozptylovat myšlenkami, pocity, silami a situacemi, a tedy je neovládáš, pak ti to bere síly. Pak nejsou seberealizace ani
probuzení možné. Mám na mysli nenávist, závist, nepřejícnost a nelásku. Vštěp si následující myšlenku: Pokud budeš ovládán a necháš se
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mezi zrozením a smrtí ovládat strachem, bude tvá seberealizace
mizivá, protože strach nedá prostor k vývoji.

Modli se a pracuj.

Často v sobě slyšíš hlas: „Vpřed po mé cestě!“ Znáš přece „ora et
labora“ – „modli se a pracuj.“ Musí to být ale ve smyslu Božích zákonů, v souladu s tvým svědomím. Probudí to k seberealizaci tvoji Boží
jiskru. Pak se jedná o tvé osobní vnitřní probuzení.

Vnímej duchovního průvodce a později Boží jiskru.

Stávající hlas v tobě je tvůj duchovní průvodce. Na vyšším stupni
k tobě promluví Boží jiskra. Jsi s ní zajedno, jsi v jednotě a duchovního průvodce už nepotřebuješ. Neboť jsi přímo spojen se Světlem.

Mystické spojení s Kristovým světlem nebo prasvětlem

Tento pocit zažili mnozí mystici, každý ho ale popsal jinými slovy. Ani
já, malý Hardus, to nemohu sešněrovat do nějaké, vlastně do žádné normy.
Každý to prožije po svém. Někdo jako vyzdvižení vzhůru, jiný jako přiblížení k Bohu, další pocitem, který dosud na Zemi nezažil.
Všichni prožili stejné, ale každý pro to použil jiná slova. Slova pro to
nemáte, musí se to složitě opisovat. I já to dělám. Jedno je však jisté:
Probuzení je klíčem k setkání s Kristovým světlem či Prasvětlem.
Mnozí hovoří o tom, že potkali Boha, další mluví o Kristově
světlu. Apoštol řekl: „Kristus vás osvítí!“ Nuže, co je pravda, co je
správně? Obojí! Záleží na základním postoji jedince.
Ten, kdo toto prožil, nebude to zpočátku chápat a nedokáže to popsat. Bude jen mlčet. Bude potřebovat čas, než to bude schopen vylíčit.
Přesto to bude pouhý odvar – viz mystikové Böhme, Lorber aj.
A protože se popisy různí, lidé se domnívají, že to není pravda.
Končím. Nechť je s vámi vnitřní mír a síla, kterou vám dávám ze
své duchovní vlasti. Ano, jsme ti, kteří vás chtějí obdarovávat.
Bůh budiž pozdraven!
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Z KORESPONDENCE S PAVLOU
z prosince 2003

Duchovní růst

Probuzením ducha z dosavadní letargie, lze říci spánku, se začínají
otvírat nové horizonty a poznatky, a tím rostete.

Modlitby

Své prosby můžete předávat Michaelovi, Gabrielovi, Matce Marii,
přímo Bohu nebo Kristu. To je Tvá vůle. Pokud jsou dostatečně
vroucné a podložené důvěrou, jsou přijímány. Prosby, které mohou
splnit Tví pomocníci, přejímají sami, prosby stojící nad jejich
možností jsou předávány přímo Bohu nebo Kristu.
Modlit se dovede jen málo lidí na naší planetě, protože jsou již
celé generace vedeny náboženskými institucemi k automatickému odříkávání naučených slov, bez ponoření se do ticha svého nitra.
Nejkrásnější modlitbou je rozhovor s Bohem nebo Kristem bez ceremonií, rozhovor vlastními slovy, podloženými láskou, vírou a důvěrou. Každá modlitba má končit slovy: „Pane můj, Ty víš lépe než já,
co je pro mne dobré. Tvá vůle se staň!“
Modlitby nejsou plněny podle přání člověka nejen u nevědomých,
ale i u lidí duchovně vědomých. Člověk nemá dostatečný přehled, co
je pro jeho život dobré a co méně dobré či co je jeho karmickým úkolem. Mnohdy nám pomáhají a chrání nás nesplněná přání více než
přání splněná.

Aura a její uzavírání

Kvalitní aura je pevná, neroztahuje se a neotvírá se vlivem pocitů,
nemocí, únavy apod. Vyzařuje velmi daleko energie, jejichž barvy odpovídají duchovní úrovni jedince, jeho morálním a charizmatickým
vlastnostem a životním hodnotám.
Každá barva a každý tón jsou nositeli pozitivní, méně pozitivní nebo nepříznivé energie. Nepříznivá aura nevyzařuje do dálky, zůstává
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velmi blízko hmotnému tělu jako tenký obal, jehož barvy jsou většinou tmavé, šedé.
Ochranné magnetické pole vytváří tím silnější energie, čím vyšší
jsou duchovní a morální hodnoty člověka. Jeho duchovní pomocníci
mohou na vysílané prosby vytvářet tento ochranný obal kolem prosícího, takže je chráněn před negativními silami, jejich inspiracemi
a jejich působením.
Elektrické pole obklopuje jedince s nepříznivými návyky,
vlastnostmi, nedostatečnými vnitřními hodnotami a nízkým
duchovním vývojovým stupněm.
Nervové rozrušení je nedostatečná kontrola vlastních pocitů, neschopnost sebeovládání a víry ve vyšší pomoc.
Uzavření aury je nutné při každém duševním vzrušení. To není jen
jedinkrát denně. Mnohdy je rychlá prosba nutná několikrát v jediné
hodině. Stačí jen blesková prosba vyjádřená třemi, čtyřmi slovy.
Slova však nejsou důležitá, ale hloubka důvěry a víry v pomoc.
Zodpovědnost, kterou mnohdy pociťujete, často otvírá auru.

Zákon trojnosti a dvojnosti

Zákon trojnosti jsi správně pochopila. Bůh, Kristus a člověkem
nazývaný Svatý duch. Svatý duch je společenstvím všech čistých
božských stvoření přenášejících božskou sílu a lásku na níže vyvinuté
duše. Pomáhají v duchovním vzestupu a návratu zpět k Bohu.
Zákon dvojnosti v duchovním smyslu je zákon duality, tvoření
životů v androgynních párech. Mezi dualitou a pozemskou polaritou
je velký rozdíl. Polarita je stav protichůdných stavů na hmotných
planetách. Muž + žena, dobro + zlo, teplo + zima apod. Dualita není
stav protichůdný, ale vzájemně se doplňující.

Koncentrační cvičení na plamen svíčky

Se svíčkou bojujete, ale první úspěchy již svědčí o prosvěcování
horizontu. Žlutý fluidní kruh s duhovými prstenci, stoupání plamene
jsou často nevnímané důkazy cesty vpřed. Nekontrolujte, jak jste
daleko, nechte to volně procházet, oprostěte své nitro od kontroly
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pokroku. Máte-li těžkosti s očima, přivřete je nebo ponechejte zavřené
a sledujte plamen svíčky v představě.
Meditace a myšlenky vysílané milovanému Kristu, ale i všem
dalším duchovním přátelům (Josef, Laurencius, Emanuel) jsou největším bohatstvím mého dne.

Josef z Nazaretu

Josef z Nazaretu je s námi, kdykoliv na něho myslíme a voláme
k němu. Až budete na Štědrý den sedět u svíčky a hovořit s ním
o svých přáních, starostech a touhách, určitě pocítíte jeho přítomnost
a lásku. Je překrásná bytost, důvěřujte mu!

U lůžka těžce nemocného

Největší pomoc Tvé nemocně tetě jsou hovory od ducha k duchu.
Její tělesně smysly již nejsou schopné aktivity, ale její duch nezná
nemoci a přijímá to, co mu vysíláš v plné síle a jasnosti. Většinou se
nemocný, kterému vysíláš, odmlčí, zadívá se na Tebe nebo přeběhne
úsměv jeho obličejem. Téměř vždy poznáš, že Tvé rozhovory od ducha k duchu přijímá.

Zlo mezi lidmi

Občasné zlo člověka není katalyzátorem, ale součástí jeho duševní
struktury, jejíž hodnoty musejí pomocí inkarnačních cyklů a prací
člověka na sobě samém stoupat, až dosáhne vývojového stupně, kdy
negativní satanské síly, kterým často bez boje podléhá, budou jím
přemoženy a dosáhne duchovní čistoty.

Adam a Eva

Adam byla vysoká duchovní bytost, jejíž karmické zatížení bylo
mnohem lehčí než naše vlastní. Jeho tělesná vývojová forma je označována jako forma polozvířecí. K dnešní lidské formě došlo vývojovým vzestupem ve smyslu fyzickém i vnitřním. Eva byla
karmicky více zatížena než Adam a její duchovní růst trval mnohem
déle. Adamovo hmotné tělo bylo stvořeno z ódu země stejně jako tělo
43

Evy, která neměla s Adamovým žebrem nic společného. Do životním
principem probuzeného hmotného těla byl vdechnut, jinak to neumím
nazvat, jejich duch. Opice je oživena stejným životním principem jako
ryba a ostatní životy. Existuje jen jeden životní princip.

Tvorba bytostí a fluidální bytosti a jejich vývoj

Bytosti může tvořit jen Bůh. Předává příštím životům část své síly
a světla (Boží jiskra, duch), které Kristus opatřuje fluidálním tělem.
Nositelem ducha na Zemi je z hmotných obyvatel jen člověk. Zvířata jsou nositeli společné duše, podle jednotlivých druhů a ras. Vyvíjejí se od minerálů a nejprimitivnějších prvoků až k nejvyšší zvířecí
formě. (Podle švýcarských duchovních poznatků je to kůň, jenž přechází do formy primitivních lidských ras.)
Fluidické životní formy jsme byli a po pozemské smrti jsme my
všichni. Odvratem od Boha a přechodem k Satanovi byla fluidální
struktura našich těl stále více zahušťována až k plnému zhmotnění
a životním principem organicky změněna v existenční realitu fyzického těla.
Duše, inkarnovaná na Zemi ve zhmotnělém těle, přejímá po tělesné smrti opět původní formu těla fluidálního, zatíženého doposud
neodčiněnými prohřešky tak dlouho, pokud její nositel nezíská
duchovní čistotu, s níž jsme byli všichni stvořeni. Toto zatížení se
projevuje ve snížené transparenci, nedostatečné duchovní čistotě, světelném vyzařování a neschopnosti rozpětí se do vyšších dimenzí, než
jsou ty, které odpovídají našemu současnému vývojovému stavu. To
jsou většinou sféry blízké Zemi.
Jakmile duše dosáhnou určité výše ve spirále duchovního růstu,
inkarnují se na výše vyvinutých, polohmotných nebo nadhmotných
planetách, až dosáhnou při stvoření jim danou duchovní čistotu a splní
svůj úkol, dosažení dokonalosti.
Dosažení dokonalosti je splynutí s Bohem, což bude u nás trvat
ještě dlouhé eóny let. Při tomto splynutí si však každá duše zachovává
i nadále svoji vlastní individualitu.
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Dokonalé duše nejsou schopné pýchy a negativních vlastností
a nemohou se dále vyvíjet v dalších prasluncích, protože dosáhly nejvyššího vývojového stupně.
Andělé a všechen život, o němž píšeš, byli vytvořeni jedním Stvořitelem, jehož kreativitu, velikost a sílu není schopen lidský rozum
pochopit. Nikdo jiný není schopen životy tvořit.

Prvorozenci

Boží prvorozence nazýváme na Zemi archanděly a cherubíny. Zůstali od svého stvoření věrni svému Tvůrci, nepřešli na stranu Satanovu, dosáhli dokonalosti a žijí jako každá dokonalá duše v blízkosti
Boha.

Lidská duše

Lidská duše má jiný úkol než duše přírodních životů. Je obalem lidského ducha, přenáší jeho impulsy na éterické tělo, které je předává tělu
fyzickému. Jemná struktura ducha není schopna spojení s hmotou těla.
Společné duše nižších životů mají podobný úkol jako lidský duch. Péči
o vývoj každého života a jeho stoupání ve vývojové spirále.
Poznání na úrovni ducha
Poznání na úrovni ducha je schopnost vnímat existenci obou
životních dimenzí: hmotné i nadhmotné. Vnímání nadhmotné reality
nazývá člověk zjevením. Seznamuje ho s existencí vyšších světů
a s posláním, které si předsevzal v současném životě splnit.

☼
Tolik z mojí korespondence s Pavlou. Doufám, že jste zde objevili
něco nového. Vybydou-li nám příště volné stránky, budu pokračovat.
Helena Pejšová
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