Předmluva

Mnoho kosmických všdeckých kruhů s mimořádně vysokou
inteligencí sleduje již celá tisíciletí vývoj života na obydlených
planetách univerza. Tedy i na planetě Terra-Země, která je v současné době ohrožována zneužitím jaderné energie a jiných
technických objevů. Její znečisťováni chemickými zplodinami,
zneužívání a porušování přírodní zákonitosti, stejně jako mravní
úpadek pozemského obyvatelstva, rostou. Dochází ke stále novým
válkám a nepřátelským vztahům jednotlivých národů, což
zabraňuje z!skání vyššfch poznatků ve smyslu vědeckém i duchovním.
Timothy Green Beckley nachází v nynějMm stavu lidstva a jeho
životního prostředí stále nové paralely s prorokovanými katastrofami země. Shromáždil ze všech mu dostupných pramenů tzv.
"Doomsday", předpovědi a sděleni o budoucnosti země . Tyto
předpovědi jsou rok od roku stále vfce potvrzovány. K jejich
realizaci dochází s otřesnou precizností, lhostejno, odkud přišly;
zda z kruhů vědeckých, spirituálních nebo prostřednictvím tzv.
uFO-spolu pra covníků .
Všechny předpovědi osudu planety Země prorokují shodně
přesuny zemské kůry, zvedání a pokles celých kontinent ů ,
přeměny zemského povrchu ve smyslu geografickém i biologickém, klimatické změny a přírodní katastrofy nesmirného
rozsahu . Nesčetné pokusy s nukleárními zbraněmi p orušují vn itř ní
vyváženost země a třetí světová válka, o níž můžeme před
pokládat, že by byla válkou nukleární, by měla za následek změnu
polohy pólů naší planety.
Záchrana lidstva je možná jen tehdy, jestliže si uvědomí, že jde
nesprávnou cestou a změní svůj dosavadnI životn! styl. Zůstane-li
nadále v zajetí egoizmu , touhy po moci a bohatství, k jejichž
získán! jsou mu všechny prostředky vítané, nezmění-li svůj vztah
k přírodě a ke svým spolužijícím, jde neodvratně vstřfc kolizi,
vedoucí k totálnímu zániku dřívějšího života a jeho forem.
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Proroctví
Třetí

Fatimské tajemství

Zvláštní posel arcibiskupa z Coimbry předal Třetí Fatimské
tajemství spolupracovníkům papeže v Římě. Pius XlI. byl jeho
obsahem tak zdrcen, že dotyčný dokument opět zapečetil s prosbou, aby byl předán příštímu papeži. Krátký čas nato zemřel.
v říjnu 1958 byl zvolen papežem Jan XXIII. Na počátku roku 1963
odpověděl na otázku, co se má stát s uloženým sdělením Matky
Marie. "Zůstane i nadále tajemstvím Vatikánu. Veřejnost nemůže
s ním být seznámena, protože by došlo ke všeobecnému zmatku
v důsledku strachu obyvatelstva země."
3. června 1963 Jan XXIII. zemřel. Jeho nástupce Pavel VI. také
odmítl seznámit veřejnost s doposud skrývaným Třetím poselstvím.
Vatikánská diplomatická služba se rozhodla seznámit s dotyčným
dokumentem vedoucí osobnosti světa. Mezi ně patřil prezident
Kennedy, minister Mac Mil1an a Chruščov, kteří byli obsahem
Tajemství tak otřeseni, jako před nimi papežové.
Výtah z te>..1:U Fatimského tajemství:
"Ve druhé polovině 20. století očekávají lidstvo otřesné události,
protože soustavně pošlapává zákony Boží. Nikde neexistuje pořá
dek, všude vládne Satan, který určuje průběh života země.
Rozumové myšlení vědců bude zmateno. Objeví zbraně , kterými
lze v jediném okamžiku zničit celé lidstvo. Tyto zbraně budou
vyráběny ve stále větším množství, až nad nimi ztratí svět kontrolu.
Jestliže náboženské instituce a vedoucí světové kru hy tomu
nezamezí, dopadne na zem trestající síla mého Otce, Boha, s mnohem větší silou, než tomu bylo v době potopy světa. Všichni
budou ztraceni, ti velcí jako ti mall.
I pro církev přijde doba zkoušek. Kardinálové, biskupové, ale i faráři budou proti sobě bojovat. I v Římě dojde k velkým změnám.
Co je shnilé, odpadne a co opadává, nemělo by být zadržováno.
Svět se řítí do nesmírné katastrofy. Oheň a kouř budou padat
shůry, voda oceánů se začne vypařovat a zpěněné vlny budou
syčet a stoupat vysoko k nebi. Miliony lidí ztrátí od hodiny k hodině život a ti, kteří zůstanou naživu, budou závidět mrtvým jejich
smrt. Bolest, svízel všeho druhu, bída a zánik naplní celou zemi.
Tento čas je vám stále blíže, propast blížícího konce je stále hlubší.
Dobří zemřou se špatnými, velcí s malými , vládci světa se svými
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národy, zástupci církve s jejich věřícími . Všude se stane vládcem
smn a bolest, přivozená Satanem posedlými služebníky na zemi,
jejímž jediným pánem se Satan stále znovu prohlašuje.
To vše se stane v době, kterou neočekává žádný z CÍsařů a králů,
kardinálů a biskupů. Přijde tehdy, až rozhodne vůle mého Otce
trestat ty, kteří si trest zaslouží."

Proroctví Matky Marie v Garabandalu, 1. ledna 1965
Conchita: ,Jednoho dne potká zemi nesmírné neštěstí. Všude, na
celém světě, budou probfhat nesmírné přírodní katastrofy a nikdo
jim neuteče . Ti dobří, kteří věří na pomoc svého Otce, Boha,
najdou v Něm záchranu. Věřte mi, lépe by bylo zemřít, než jen pět
minut prožívat to, co nás čeká .
Matka Maria mi řekla, že před těmito strašnými událostmi, před
zánikem starého světa, bude lidstvu předáno poslední varování,
kterému následuje zázrak na nebi. Mezi varováním a zázrakem neuplyne ani celý rok. Přesné datum tohoto varování nevím, ale vím,
ve kterém roce k němu dojde . Vím, že k němu dojde ve čtvrtek,
někdy zvečera, počátkem jara."

Ježíšova varování
varování jsme vyslali do celého světa , do všech
ale namyšlenost, morální úpadek, egoizmus a arogance
lidstva stoupá. Věda se cítí schopna nahradit Božský zákon života,
cítí se pánem nad životem a smrtí, pánem nad zrozením a vším
životním děním.
Lidstvo se nepoučilo z chyb minulosti. Opakuje stále stejné chyby.
'vlády světa umožňují Satanovi ovládat národy a získat moc nade
vším životním děním na zemi. Moje pozemská matka, Maria, vás již
tak často varovala, ale vy jste hluší vůči jejím slzám a slovům . I ti,
kteří se prohlašují mými zástupci na zemi, jsou ovlivňováni
satanskými silami, ztrácejí stále více a více důvěru svých věříc íc h
a cítění pro čisté Boží pravdy.
Objímám v lásce všechny, kteří ve mne věří. Nebojte se, jsem
s každým, kdo je se mnou! Budu vaším průvodcem v těch hrozných dnech, které si země přivodila zpupností a ignorancí zákonů
svého Otce, Boha. Důvěřujte mně! "
,Již

nesčíselná

národů,
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Z kroniky v Akakoru

Brazilský ind iánský kmen Ugha Mongulala je majitelem tabulek,
starých již 12 000 roků. Jsou v nich údaje o přicházejících přírod
ních katastrofách a o vše ničící válce se strašnými zbraněmi bílých
ras .
Duchovní vůd ci Akakoru, kteří tyto záznamy před mnoho tisíci
lety psali, neměli tušení o moderních zbraních 20. století a O atomové bombě . Popsali však její působení s neuvěřitelnou přesností.
Atomová bomba září při výbuchu opravdu víc než slunce a uvolňuje nesmírné ohnivé orkány, které zachvátí celou zemi.
"Hory a údolí se budou třást jako osikové listL Z nebe bude padat
krev, maso lidského těl a změkne a bude se za hrozných bolestí na
člověku rozpadávat . Lidé ztratí veškeré rozumové schopnosti
a sílu. Jejich těla se rozpadnou za živa. Země bude plná nářku
a bolestného sténání všech, kteří umírají ve strašných křečích. To
je následek bílého barbarizmu vůči sobě navzájem ' a vůči matce
přírodě . "

Americký "spící prorok" Eggar Gayce

"Konec - katastrofy - evakuace."
"Nejjistější obranou je důvěra v Boha. I v nejtěžším okamžiku
zůstaňte kl idni. Intenzivnímu volání o Je ho po moc následuje
blesková intuice a záchrana.
Snažte se žít čistě, v lásce k bližnímu, abyste byli schopni vnímat
vnitřní hlas, jímž k vám Bůh promlouvá. Kdo Mu důvěřuje a dodržuje Jeho zákony, nemá se čeho bát."
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V budoucích dnech . ..
Poselství amerických pilotů, převzaté od
E. P. HiII - USA, "In days to come"

velitelů

vesllÚrných lodí

Velitelé vzdušných lodí pod vedením Astara Sherana předávají
lidstvu své poselstvr:
Zdravíme vás všechny, milí obyvatelé planety Země, kterou
nazýváme SHAN.
Milióny pozemšťanů očekávají s nedoč kavostí náš příchod, touží
nás nejen slyšet, ale především vidět. Mnozí věří, že jsme schopni
činit zázraky, ale ty od nás neočekávejte. Ne, že bychom činy,
které byste nazvali zázraky, nebyli schopni provést, ale nechceme,
abyste nás hodnotili tak jako vaše pozemské šarlatány a tzv .
kouzelníky.
Každý náš čin a krok je prováděn podle přesně stanoveného
plánu . To vám chci sdělit jménem všech, kteří přicházejí s láskou
a jsou připraveni ohrožované planetě Země poskytnout po moc .
Pomocf pro nás by byla možnost současně přistávat ve všech
zellÚch vaší planety, abychom mohli používat éterické sny lásky,
které by pomáhaly ukončit nesmyslnost všech hádek, rozp o rů
a nesrrunivosti mezi pozemskými národy.
Než dojde k naší vzájemné spolupráci, milí pozemšťané, musíte si
být vědomi nebezpečných, satanských sil vašich současných
zbraní; mám na mysli např. vodíkové bomby, atomové zbraně ap .,
které ohrožují nejen život váš, ale i život univerza .
Ničící charakter mají i vaše negativní myšlenky. Jste přesvědčeni,
že války, nemoci a zlo , které na zemi prožíváte, pochází od Boha .
Přemýšleli jste, kdo je Bůh? Věříte na jeho existenci? Bůh je láska,
jak můžete podezírat lásku z tak nízkých činů , vycházejících z lidských myšlenek. Modlíte se za p okoření nepřítele, za ztrátu jeho
života. Pro nás je to otřesné . Vždyť jsme všichni potomky jednoho
a téhož Otce. Vraždíte se, nenávidíte, přejete si navzájem zlo. [ zvířata a celá příroda náležejí k bratrskému celku všech ži votů
univerza. Jak se chováte ke zvířatům? J ty zabíjíte, živíte se jejich
těly, týráte je, ačkoliv vám věrně slouží.
To, č eho se bojíte a co nazýváte katastrofou . vychází z vás samých.
Co jste zaseli, musíte sklízet. Nabízíme vám po moc, ke které nás
vyzval Bůh. Bůh , kterého neu znáváte a přisuzujete mu všechny
vaše životní těžkosti. Jen jedno u Něho nehledáte: Lásku, protože
nejste schopni sami lásku dát .
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Musite nejprve začít u sebe sama , začít se učit ctít a zachovávat
Božské zákony, nastolit vládu lásky k bližnfmu a všemu Božskému
stvoření, aby mohl Boží hlas proniknout až do vaší duše.
My, obyvatelé vám neznámého univerza, jsme zavázáni svatou
přísahou dodržovat Božské univerzální zákony, jejichž nejdůleži
tějším článkem je láska k bližnímu. Jakmile porušíme svůj slib,
ztratíme na dlouhé eóny všechno, čeho jsme doposud dosáhli.
Neobávejte se nás. Nedovedeme lhát, podvádět a licoměrnictví je
nám neznámé. Přicházíme jako vaší obránci a osvoboditelé z temnoty v niž žijete, osvoboditelé od všech negativních sil, které vás
spoutávají, aniž byste si toho byli vědomi.
Čím vfce poznáte nutnost pracovat na svém morálnfm vzestupu,
čím čistší bude vaše myšlení, představy, jednání a vztah ke všem
spolužijícím, čím více ustoupí do pozadf sobectví a zdůrazňování
vlastního Já, tim více si uvědomite svou sounáležitost s celým
kosmem a bolesti zemského života ztratí nad vámi moc.
Zdravím vás srdečně se všemi spolupracovníky. Naše láska, pomoc
a porozuměni zůstává s vámi. Potkávejte i vy nás s pocity kosmického bratrství.
Ashtar,

velitel

deseti

pomocníků ,

body v
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vesmírných
mají své opěrné
dráze vaší země.
milionů

kteří

oběžné

Současný

stav Země
Poslední boje
Dlouhý, tvrdý boj proti sntanským mocfm, které ovlivňují a spoutávají vědomí lidstva, probíhá v současné době ve všech oblastech
planety Terra. Je posledním rozhodujícím bojem mezi světlem
a tmou. Obyvatelé země, buďte si toho vědomi a obraťte své kroky
směrem k dobru a lásce !
K vítězství dobra a šťastné budo ucnosti je zapotřebí u čit se rozpoznávat již ve svém myšlení rozdíl mezi čistotou a pravdou, lží,
temnotou a pokrytectvím. Nenechte se zlákat stále více se
množícími spolky a naukami, které předstírají pokoru a hledání
cesty k Bohu, ale jsou nástroji negativních sil. Snaží se přivést
lidstvo do duševního zmatku a do područí zla. Nevěřte ani těm,
kteří vás ujišťují, že jsou vyvolenými vůdci národa a chtějí lidstvo
přivést zpět k Bohu a k rozkvětu země. Opravdoví poslové Boha
pracují v tichu, bez senzací a lákadel. Věřte jen na lásku svého
Tvůrce a Ježíše Krista. K tomu nepotřebujete spolky a nauky
různýc h senzaci vzbuzujících sdělení, kterými se otevírá vaše aura
pro působení negativnIch sil.
Mnozí z vás si řeknou: "Zneužití moci a podobné poměry jako
dnes byly na zemi ve všech dobách a budou i nadále." Moje
odpověď: ,,~e!" Morální stav dnešního lidstva klesl k bodu, který
ještě nikdy nebyl na zemi dosažen. Vyžaduje radikální změny
vnějšího a vnitřního života země a jejich obyvatel. Lidská nenasytnost, chtivost po bohatství a zisku zruinovala přírodu,
nekontrolované vědecké pokusy mnoha zemí a zneužívání přírod
ních sil hrozí nezvládnutými nemocemi a degenerací. Války,
zneužívání nových objevů pro vzájemné vraždění a boj o moc,
zabraňují evolučnímu vývoji ve smyslu biologickém i duševním.
Lidstvo zůstává spoutáno hmotou a rozumem, není schopno
proniknout za jejich hranice. To všechno' jsou následky působení
satanských sil, jimž se člověk otevírá ve stále větší rrure. Planeta
Země je zahalena těžkým, tmavým, světlu neprostupným pláštěm
negativních energií, vycházejících z myšlení a činů jejich obyvatel.
K

záchraně

lidstva byl Bohem vypracován plán osvobození. Každé
vítězství je provázeno i ztrátami . Proto je samozřejmé, že i vítězství
nad vládnouCÍ temnotou bude provázeno bolestí a útrapami .
Lidstvo se musí vyzbrojil silnou vůlí a láskou ke svému Tvůrci,
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který slíbil , že všichni , h:teří se k Němu uchýlí, zůstanou uš etřeni
hrůz posledních bojů staré země . Návrat k Bohu však nemůže
přijít až v posledním o kamžiku, jak jste tomu zvyklí, až když
nevidíte jiné východisko . Kdo z vás ještě nezačal, obraťte svůj život
k víře v Boží lásku a ochranu, u čte se více milovat své bližní a zušlechťu jte kontrolou myšlenek, činů a pocitů svůj charakter. Pak
máte jistotu . že budete i v nejnebezpečnějším okamžiku chráněni
Božskou silou . Ale musíte dokázat, že jste jl hodni, že jste hodnl
života v příštím "Zlatém věku ". Kdo to nedokáže, zůstane v nízkých atmosfé rických sférách, jejichž náplní jsou i nadále bolest
a útrapy.
Den ode dne dochází ke stále silnějším proměnám vnější struktury
země. Stále viditelnější jsou hrůzné záměry temných mod, které
nechtějí uvolnit zemi ze své nadvlády a žádné utrpení obyvatel
země jim ne ní dost veliké, aby dosáhly svůj cfl. Jim naproti však
stojí armáda Ježíše Krista. Kristus je a zůstane vítězem, p rotože
dobro a láska jsou silnější než temnota a zlo.
.
My, vaši vesmírní bratři , jsme připraveni pod vedením Ježíše Krista
vám pomoci v těžkých katastrofách, před nimiž sto jíte. Důvěřujte
nám. V přes ně určeném čase vyšleme naše Ventlas - vy jim říkate
"létající tal íře" - na všechna ohrožená místa. Pomocí telepatie
budou informováni naši pozemští spolupracovníci a všemu obyvatelstvu bude sdělen náš příchod pomocí radia a televize. Přístroje
nemusí být zapnuty. Naše technické poznatky jsou mnohem vyšší
než vaše. Působení všech druhů energií ovládáme mnohem
hl ouběji než vaše pozemská věda.
Jsem si vědom, že je to pro vás neuvěřitelné tvrzení, ale náš
vědecký pokrok nelze srovnávat s poznatky pozemskými, které
z ůstávají daleko za vesmírnou úrovní. Můžeme uskutečnit věci,
h.-reré byste považovali za fantazii. Nízká morální a duchovní
úroveň zabraňuje pozemšťanům příjem většího množství vědec
kých poznatků, protože by je zneužili prc války a vražděnÍ.
Po celé roky pozorujeme všechny oblasti vaší planety a každého
obyvatele země, o nichž vedeme přesné záznamy.
Přijdeme k vám v tělesné formě pozemského člověka v materializovaných kosmických lodích, které mají své přistávací dráhy ve
slratosféře . Náš příc hod není řízen pozemským kal endářním
systémem, nybrž př íkazy Boha, které jsou reakd na chování lidstva
v probíhajícím vývojovém cyklu . Je zapotřebí, aby lidstvo svým
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Einsatz

Milf

přátelé I

Se srdečnými pozdravy na Vás v~echny posílám slíbený překlad
a přikládám i sadu originálů, abyste mohli, v případě potřeby,
dělat dal~í kopie.
Poselství, která Vám zasílám, jsou pravá, nemusíte se obávat, že
vyšla z nesprávných pramenů.
Mám Vám při této příležitosti sdělit, abyste byli opatrní v přijímání
zpráv od různých lidí, kteří se domnívají, že hovoří jménem
kosmických pomocníků, které někteří údajně i vidí. Myslí to dobře
a jsou o pravosti svých intuitivních, mediálních sdělení pře
svědč eni. Vět~ina jejich slov v~ak vychází z činnosti negativních
astrálních sil. Toho si nejsou všichni prostřednfci vědomi a proto to
vehementně odmítají.
Neznám Vaše poměry a nevím, jak je tomu u Vás, ale buďte
opatrní, nevěřte všemu a každému. Je mnoho lidí, kteří jsou
senzitivní, ale čistou pravdu je schopen přijmout jen ten, který je
k tomu vyvolen, kdo dokazuje duchovní čistotu svým denním
životem a má ochranu vysokých astrálních bytostí.
Kosmičtí přátelé se v současné době pro určitý čas odmlčeli,
protože již řekli lidstvu vše, co měli. "'yní musí lidstvo samo
reagovat činy.
Odpu sťte, nechci Vás poučovat, co máte a nemáte dělat . To je věc
Vaší svobodné vůle. Ale nebezpečí, že člověk podlehne a uvěří
klamu, je větší, než tušíme.
Rozhovor s Astharem Sheranem v "Rozhovorech se životem" Č. 7
a přiložený text říká vše, co potřebujeme o budoucích evakuacích
věd ět.

Těším
něco,

se, že se opět uvidíme, zdravím Vás
ráda pomohu.

srdečně. Potřebujete-li

l
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