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LIDSTVO SE ROZDĚLILO

Uvolnit se z nízké pozemské rozpínavosti
Svým úsilím a zapojením čisté mysli se můžete pozvednout do vě‐

domí vyššího já a držet se v něm. Pak unikáte z nízké pozemské rozpí‐
navos . Je mnoho pomocníků, kteří při vás stojí a pozvedají vás, neboť 
pozemská scéna se nachází v nízkých, velmi nízkých propletencích 
mocných, je to ž rozněcována pánem temna. On mnoha sugescemi 
duše zaplétá a udržuje v nejnižších vibracích. A když žijí ve strachu, po‐
chybnostech a neví, co je morálka, jsou pro něho snadným úlovkem.

Řešení
Světlo Kristovo bude pronikat do nízkého, neboť ve světě je mnoho 

otřesů, budou přibývat, a to rychleji a drama čtěji. Proto buďte pevní, 
silné víry a důvěřujte, neboť fáze působící po celém světě jsou zaháje‐
ny. Začne se odehrávat mnoho nepředpokládaného, jak osobního, tak 
celosvětového. Když se to zlomí, a ono se tak stane, bude Kristovo svět‐
lo s velkou intenzitou zářit a pomůže nechat se vést Božími posly.

Nastala přelomová doba
Ačkoliv nastaly těžké časy, přesto je tato doba nezbytná a nelze se jí 

vyhnout. Ale nemějte obavy, vždyť Spasitel se stará o své ovečky. Je 
u vás po všechny dny až do konce tohoto časového období, pamatujte 
na to, neboť to musí vypuknout, nedá se to zadržet, jste již uprostřed 
a doba, kdy dojde k převratu, pokročila. 

Vlivem těžkých pochybení na lidech, skupinách a Matce Zemi pro‐
pukne nepředvídatelné, proto vás chceme připravit. Nevíte, co vás na 
cestě Ježíše Krista nečekaně zas hne ve snaze vás zlomit. Ale věřte, 
nikdo nebude v tomto čase očisty ponechán osamělý. A vaše Matka, 
milý Josef z N. a Ježíš Kristus vás vytrvale zásobují velikou silou, 
hřejivos  a láskou.
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Prosit o řešení a důvěřovat
Když se něco děje, měli byste poznat, proč tomu tak je, ale příliš ne‐

rozumovat, protože existuje nebezpečí, že budete vtaženi dovnitř. 
Nechte vládnout Otce, důvěřujte Kristu, že najde řešení, aby se stalo to, 
co si přeje Bůh. Nevytvářejte si překážky m, co přejde přes vaše rty! 
Buďte bdělí, nehodnoťte, neposuzujte a plni důvěry pomáhejte všem, 
kteří jsou plni obav!

Strach je rozdmýcháván, podněcován, během pandemie došlo 
k rozdělení lidstva. Čelte mu silou lásky a důvěřujte Bohu, Kristu a Boží‐
mu duchovnímu světu. Nevíte, jaké dveře se mohou otevřít – ale 
mnohdy zavřít, když člověk nedůvěřuje a nevěří. Dovolte, aby se dveře 
otevřely a světlo Kristovo dle Boží vůle mohlo proudit ke všem ohnis‐
kům požáru a aby Bůh ve Své moudros , Lásce mohl skrze Krista 
vládnout!

STRACH A ŠIŠINKA MOZKOVÁ

Posilovat víru a důvěru
Naši milí sourozenci, s rados  a vděčnos  poznáváme, že díky vaší 

dlouholeté přípravě vědomě a nezištně sloužíte jménem Krista a kráčíte 
jím vyznačenou stopou lásky. Pamatujte, že jste v této velmi pokročilé 
době neustále chráněni a také vedeni.

Minule jsme vám kladli na srdce, abyste se pozvedli ze svého 
malého já do vědomí vyššího, protože pak budete stabilní. Nenechte se 
svést žádos vostmi či lapit do pas  temna. A buďte bdělí.

Ve všech oblastech svého by  posilujte víru a důvěru! To naléhavě 
a důrazně říkáme. Sledujte, kde ještě málo důvěřujete, objevte to s po‐
mocí svých duchovních průvodců.
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Potenciál duchovních sil
Mějte stále pevnou víru, však se také náš Pán Ježíš Kristus ptal těch, 

kdo hledali uzdravení: „Věříš, že  nebeský Otec může skrze mě pomo‐
ci?“ Díky jejich souhlasu mohli získat přes šišinku mozkovou a skrze 
duchovní sílu víry (pozn. redakce: viz kniha G. Weidner Brána do 
krásného a věčného života str. 123 a video na youtube Strach a šišinka 
mozková) duchovní dary Boží milos . Potom také Ježíš řekl: „Tvá víra  
pomohla!“

Nega vní síly pozorují vaši duchovní žlázu víry. Kontrolujte si tedy 
své nega vní pocity, zejména strach! S rafinovanos  a tak kou by vás 
pak chtěly při nesoustředěnos , nepozornos  vehnat skrze vaše zbylé 
vzorce a o sky do napě . A v současné době, kdy je celý váš svět za ‐
žen nízkovibračním strachem, to mají snadné.

Proto vám dnes připomínáme: duchovní síly mohou být mocné, ak‐
vujte je a pravidelně o ně pečujte. Pokud tak budete vědomě činit, 

uniknete díky svému duchovnímu vývoji dopadu nízkých vibrací 
a pevně se ukotvíte ve vibračním poli lásky.

Rodí‐li se vlivem duchovního, tělesného a duševního posunu vyšší 
úroveň vědomí, objevují se v mozku biochemické změny.

K obrázku na obálce: V R103 je dotaz: „Jak se chovat jako vysílač světla?“ 

Boží posel na str. 35 říká: „…Pokud se správně připravíte, pak „vidíte“ nad 

temenem hlavy zářit Boží jiskru.  …  Tento imaginární obraz je skutečnos . Při 

vysílání světla Boží jiskra vyzařuje, sví  jako jiskřící horský křišťál, září. …“ 

A středověké obrazy mistrů toto často zobrazují. I vysílací polohu rukou na 

nich často uvidíme. Však také měli spojení se svými vysokými domovskými 

sférami. 
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VNÍMAT VOLÁNÍ SOUROZENCŮ

Milí bratři a sestry, společně opět chválíme a velebíme Tvůrce a dě‐
kujeme Pánu Ježíši Kristu za milost, že vás můžeme zásobovat duchovní 
potravou, která vám pomáhá se osvobodit. Jsme šťastní, že vám smíme 
být za těchto z žených podmínek zcela nablízku. Světová situace je 
plná napě  a neklidu a každý z vás je vystavován různým nízkým situa‐
cím.

Slyšet volání sourozenců
Je pro vás velikou milos  nechat své světlo zářit uprostřed pokroči‐

lého burcování na vaší planetě a být v pokoře, rados  a vděčnos  s po‐
mocí svých duchovních průvodců ukazatelem světla vašim bližním. My 
z našich duchovních úrovní slyšíme jejich volání, prosby, zoufalství, ne‐
jistotu a opuštěnost a také vy začnete volání jejich srdcí přijímat. Chtějí 
být – také jsem to ve svém pozemském životě zažil – během jejich ne‐
klidu nalezeni!

Pronikání světla lásky
Milující Otec prostřednictvím svého prvorozeného syna Krista neu‐

stále přes své věrné pomocníky vysílá nejjemnější, ché, vesmírem pro‐
nikající vibrace lásky. Jejich jemné tóny, líbezné barevné duchovní 
vibrace a světelné frekvence přijímáte vaší Boží jiskrou a Kristovým 
světlem.

Pomáhat uspokojit duchovní touhu
Je v Božím plánu neustále vysílat impulzy lásky k Jeho milovaným 

dětem. Proto může být stále rozněcována vaše vnitřní touha i volání 
vašich bratří a sester, proto je toužící můžete nalézt. Je to váš úkol 
a zodpovědnost. Osvědčte se v plánu vést je domů. Mějte díky od‐
danos  dobrému pastýři duchovní smysly zostřené a citlivé. Veďte tyto 
sourozence jako rybáři lidí s pomocí Božího duchovního světa cestou 
světla a lásky našeho Spasitele bezpečně do jeho stádečka.



BUŇKY ZALITÉ SVĚTLEM

.

Máme radost a jsme vděční, že k vám smíme nyní hovořit a že vám 
budou poskytnuty dary milos . Chceme Krista potkat s vámi, milí sou‐
rozenci, pozveme vás na setkání s ním.

Buňky zalité světlem
Pokorně a oddaně děkujeme, náš nebeský Otče, za proudy Tvé mi‐

los , které v milos plném vánočním čase vysíláš, a tobě, milý Ježíši 
Kriste, že se skrze tebe vylévají dál. Vidíme, jak k vám tečou, pronikají 
hluboko do vašich otevřených srdcí skrze vaši připravenost, vůli, lás‐
kyplnou oddanost Božímu duchovnímu světu. Buďte si vždy vědomi, že 
takový postoj vám pomáhá, abyste v těchto minutách, hodinách našli 
naplnění. 

To vaše ochota připravuje a vede světelné dráhy směrem 
k buňkám. Nejen to, dráhy rozšiřuje a zmnožuje, takže pak prostupují 
celičkou vaši bytost. Potom ovšem procesy v hmotném těle mohou 
probíhat v prostředí duchovního světla! Buňky se vyvíjejí v Kristově 
světle lásky, které je prostoupilo díky vaší oddanos . Tak se projevuje 
duchovně chemické spojení, výživa buněk duchovním chlebem a duchovní 
vodou. Opakujeme, je to díky vaší oddanos , ochotě, víře a lásce. 
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Buďte si vědomi, že se nega vní síly snaží tyto plány vší silou pře‐
kazit, proto chceme vaše duše živit a posilovat mocnou silou lásky. Vy 
po tom rovněž voláte a to nás naplňuje rados . 
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S Ježíšem Kristem přišlo na svět světlo 
Když ze spojení s vysokým nebeským knížetem Josefem z N. a lůna 

naší milující Matky Marie spatřil Ježíš Kristus ve skromném prostoru 
jeskyně denní svit, když se tedy milý Spasitel narodil do vašeho světa, 
ano, odevzdal se mu, tehdy duchovní světlo naplnilo celý duchovně‐fy‐
zický prostor. Vystoupily z něho paprsky, aby se rozšířily po Zemi. Však 
Ježíš Kristus řekl: „Přináším vám světlo. Když budu chodit po Zemi, nebude 
nikdo ve tmě.“ Trpící lidé čekali na příchod Mesiáše, proroci předpově‐
děli, že se narodí, a lidé se na událost těšili.

Rozpomínání se
Je milost rozpoznat ve svém vlastním vědomí, že vámi protéká a šíří 

se proud milos plného světla, protože jste se oddali těmto duchovním 
pravdám. Tehdy může duchovní světlo ve vás, kolem vás a skrze vás na‐
jít své naplnění – cestu k vašim bratrům a sestrám. Tento dar lásky se 
uskutečňuje přes vaše duchovní průvodce. Dostali jste dar, duchovní 
poklad, protože se po mnoho dese le  postupně rozpomínáte, že jste 
se zavázali ak vně, v pokoře a nesobecké lásce v této živé době 
sloužit milému Spasiteli.

Spasitel přinesl svým bratrům a sestrám světlo milos , proudilo 
skrze něj, když např. léčil neduhy nejrůznějšího druhu. Dobrý pastýř, 
drahý Ježíš Kristus, se odevzdal těmto proudům, vždyť věděl, že po‐
cházejí od našeho milujícího nebeského Otce. Tehdy se stal Jeho ná‐
strojem, lidé viděli a zažívali všechny jeho milos plné činy, aby se začali 
duchovně probouzet.

Snaha stoupat, učit se, touha a víra způsobují duchovní pohyb 
vzhůru a současně přitahují dary milos : mír, harmonii, vnitřní radost 
a blaženost. A rozdmýchávají silný vnitřní oheň lásky. Duchovní svět 
Boží se raduje a my vás můžeme zásobovat velkou rados  a ho‐
roucnos . 

Děkujeme za pospolitost, za Boží požehnání a mír našeho Spasitele. 
Klid a mír, zachovejte si vnitřní vánoční klid! 
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SKRYTÉ CHYBNÉ NÁVYKY

Mnoho Božích poslů se podílí na přípravě a s láskou, silou a duchovní 
vytrvalos  se o vás stará. Proč to říkáme? Protože se často od vašich 
duchovních průvodců dozvídáme, že jste ještě poznání v různých ob‐
lastech neukotvili a nedáváte se vést svými duchovními průvodci. Často 
v tom poznáváme vaše chybné návyky, a tak o nich nyní promluvíme.

Návyky vám přinášejí mnoho rados , ovšem té falešné. Libujete si 
v nich, ale během nich vědomě duchovně nekonáte. Je to pohodlné, 
známe to, vždyť mnozí z nás byli také pozemskými lidmi. Nechceme ká‐
rat nebo obviňovat, že děláte něco špatně, kdepak. Odstraňte je sami 
z vlastní svobodné vůle.

Překonat pohodlnost
Na pozemské scéně jde zvládat výzvy stále ob žněji. Potřebujete 

plnou pozornost pro duchovní vývoj a je milost si být toho vědomý. 
Často cí te, když zaklepe duchovní průvodce, že ho posloucháte, jenže 
pak opět zvítězí vaše pohodlnost… 

Abyste ji překonali, proste co nejupřímněji: „Pomozte mi, prosím!“ 
Pak se ovšem máte snažit, abyste se pozvedli nad nízkou vibraci. Když 
tak učiníte, budete co nejvroucněji prozářeni, abyste dokázali to či ono 
zdolat.

Sloužíme s velkou láskou a snahou jako poslové Matky Marie. Velmi 
rádi vás podporujeme tam, kde máte ještě zvládnout své úkoly nebo 
kde ještě zaostáváte v – a teď přijde silné slovo – nectnostech. S láskou 
vás na ně upozorňujeme, protože jsou často zastřeny pohodlnos . 

Volat nás
Rychle se přibližujete k otřesům a po žím Matky Země. Projeví se 

po celém světě a také ve struktuře člověka. Aby nega vní síly pro své 



10

nástrahy na vás našly co nejméně háčků, chceme vám pomoci získat 
stabilitu a uvědomění. To je nezbytná nutnost. Ovšem k tomu po‐
třebujeme ve všech úrovních vašeho by  souhlas, neboť život začne 
být nepohodlný, jak to pojmenováváte. Ještě přijde mnoho překážek, 
ale vy je silou lásky, rados , moudros  a vůlí neboli duchovní stabilitou 
zvládnete. Takový stav v budoucnu budete potřebovat. U každého je‐
dince vidíme, kde leží jeho „suť“, také vnímáme celkovou vibraci vašeho 
společenství. Je důležité, abyste se pozvedli, vibrace navýšili, než bouře 
zesílí.

Důvěřovat Kristu
Kdo je připraven ochotně jít cestou lásky Krista, toho vyzýváme, aby 

stále posiloval důvěru v něj. „Ježíši, důvěřuji !“ To vám ostatně kladl 
na srdce již Josef z N. Modlete se tak večer, až se to ve vás živě rozhoří. 
„Kriste, nechávám stále růst svou lásku k tobě! Milý Ježíši Kriste, jsem 
tvůj/tvoje navěky!“

Prosit, přijmout a poznat pomoc
Pro každého z vás pla  – ať už je jeho prosba sebemenší – slovo 

Ježíšovo: „Klepejte a bude vám otevřeno! Proste a bude vám dáno!“  
Svobodná vůle musí být přece zachovávána. Čím více prosíte, m lépe 
poznáte, jak moc se nacházíte na duchovní cestě, i to, zda je vám po‐
máháno. To pak posílí vaši víru a důvěru a uvědomíte si, že máte rozší‐
řené vědomí.

*
Nyní chceme v těchto náročných časech s velkou láskou upřímně 

poděkovat. Děkujeme všem, kteří působí v duchovním společenství ja‐
ko nesobeč  pomocníci Krista a milují bližního. 

Děkujeme za každou jednotlivou modlitbu, kterou si vzájemně da‐
rujete, protože když každý prosí za všechny, pak stále někdo prosí. A tak 
to má v rozrůstající se duchovní rodině vypadat. A my přece duchovní 
rodina jsme a vzájemně se milujeme a podporujeme.

Dík za sílu lásky, kterou vynakládáte, když má někdo zvládnout 
velkou výzvu. Často si nejste vědomi, proč tomu tak je. Když se však 
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chopíte příležitos  sloužit a bezpodmínečně stojíte při každém, věřte, 
že to přináší dobré ovoce nebo, jak kdysi řekl jeden můj milý duchovní 
bratr, položí vám vavřínový věnec na hlavu. Poznáme, když se vynoří 
po že, které máte ustát. Jsou to zkoušky, v nichž se máte osvědčit, a my 
v této souvislos  děkujeme všem, kteří se po celý rok snaží v lásce tyto 
z žené životní etapy zvládnout.

Pozemský život jako čas příprav
Moc jsne toužili vám to v sknout do duše, neboť to přináší 

duchovní plody, jimiž budete vybaveni, když už se chystáte na svou ces‐
tu domů. Připravujete se na váš domov na druhé straně a tento čas má‐
te využít nejen během adventu, příprava probíhá celý váš život, toho si 
buďte stále vědomi.

Máme velkou radost, že jsme vám směli vložit v tento milos plný 
den oslavy vánočního času do vašich srdcí tyto vibrace lásky, v pokoře 
poděkovat Stvořiteli za všechny dary, které svým dětem projevuje, také 
našemu milovanému Spasiteli, který přišel na svět, aby vám přinesl 
světlo pomáhající růstu a produchovnění. Děkujeme, že v láskyplné 
pospolitos  s mnoha Božími posly jste v tomto společenství neú‐
navně opatrováni milou Matkou Marií ve spojení s vysokým nebeským 
knížetem Josefem z N. Patří mu za to vřelý dík, neboť ve velkém na‐
sazení slouží tam, kde působí archanděl Michael s mnoha bojovníky. Za 
nimi stojí Kristus.

Musíte uznat, že toto je žité duchovní bohatství, bohatství, o které 
můžete v pozemském čase usilovat, neboť nevíte, kdy přijde ona Hodi‐
na. Buďte tedy připraveni. Vkládáme do vašich srdcí naše požehnání. 
Činíme tak s velkou láskou a intenzitou.

Láska a mír s vámi, uchovejte si vánoční klid a mír, duchovní požeh‐
nání, které bylo vloženo do vašich srdcí! Bůh budiž s vámi!

Kdo nechce na sobě pracovat, toho sevře zákon.
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NEVĚDOMÝ NÁBOŽENSKÝ UČENEC Z R. 1390

V = vedoucí rozhovoru, D = duchovní bytost 
D: Zdravím tě!
V: Také tě zdravím!
D: Prosím tě, vysvětli mi, co tu dělám a proč jsem byl sem přiveden. 

Můj společník mi to nevysvětlil, jen mi vřele doporučil, abych se vy‐
dal na toto místo světla, tepla, také klidu a míru.

V: Dříve než začneme, smím vědět, s kým mluvím? Jsi muž nebo žena?
D: Jsem muž a jmenuji se Leo. Dostal jsem ještě jiné jméno, ale to bych 

si rád ponechal pro sebe.
V: Prosím, my tě nenu me. Smíme se o tobě ještě něco dozvědět?
D: Je mi 50 let a naposledy jsem žil v Itálii.
V: Můžeme vědět, jakou práci jsi tam vykonával? 
D: Byl jsem náboženským učencem a v této oblas  jsem toho hodně 

udělal.
V: Ty jsi říkal, že jsi byl…
D: Ale už nejsem.
V: Čím jsi teď? Něco se stalo?
D: Ano, byl jsem ze svého místa vyhozen. Na mou židli posadili někoho 

jiného. Tak jsem musel přestat, protože dva na stejném místě sedět 
nemohou. 

V: Přesně tak. Mohl bys mi ještě sdělit, jaká je doba?
D: Píše se rok 1390 a musím říct, že mi připadáte velmi podivní. Nikdy 

jsem se s ničím takovým nesetkal, vždyť jsem úplně jinak oblečený!
V: Než budeme pokračovat, něco  ukážu. Podívej se na ulici, uvidíš 

tam nějaké dopravní prostředky. Znáš je?
D: Ne, nevím, že něco takového existuje! To vozidlo jede bez koní! To je 

asi ďáblovo!
V: Ne, to není. Teď se podívej na nebe, tam se také něco pohybuje!
D: To mě udivuje – pták, který létá a je ze železa. Nikdy jsem nic takové‐

ho neviděl!
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V: Vysvětlím  to později, ale teď otázka: Co jsi dělal, když jsi byl se‐
sazen ze svého místa? V jakém stavu ses nacházel?

D: Nejdříve jsem se velmi rozzlobil a chtěl jsem toho člověka za každou 
cenu vyhodit.

V: To se  ale nepovedlo.
D: Správně!
V: Ty jsi takzvaně promáchnul vzduchem. 
D: Ano, tak nějak. Neměl jsem už žádnou moc ani vliv.
V: To bylo v prostorách Va kánu?
D: Ano, měl jsem tam velký vliv a moje slova byla vždy vyslyšena. To 

však bylo odříznuto. 
V: Kam jsi pak šel?
D: Pokud vím, dlouhou dobu jsem spal. Potom jsem se probudil na 

jednom místě, kde byla temná údolí, a v nich jsem se toulal. Po‐
tkával jsem lidi, kteří měli podobný osud. Vyprávěli jsme si navzá‐
jem a všichni si mysleli, že jde o jediné: přišli jsme o život. S m 
jsem se ale nechtěl smířit! Všechno jsem mohl uchopit, vidět a cí t!

V: Ale s lidmi, kteří tě vystrnadili, s těmi sis to už vyřídit nemohl .
D: Ne, s těmi ne, ale ve světě, v němž jsem žil, bylo pro mě všechno re‐

álné.
V: Nyní by mě zajímalo něco z tvé profesní činnos .
D: Vydával jsem spisy. Byl jsem náboženský učenec.
V: Vycházely ve Va kánu?
D: Ano, my jsme naše nařízení předávali kněžím a klášterům.
V: Tedy z pověření papeže? 
D: Ano, také. Někdy tam však bylo něco, co mi připadalo zbytečné.  
V: Který papež byl tehdy vedoucí osobou?
D: To už nevím, je to tak dávno. Kromě toho jsem k němu neměl dobrý 

vztah.
V: Co jsi například jinak učil nebo vědecky zkoumal, než se v té době 

běžně věřilo? Jak je to například s učením o stavu po odchodu ze 
Země, z hmotného světa? 

D: Vidíš, to byl ten zásadní bod! To se mi vůbec nelíbilo.
V: Co jsi učil ve svých knihách?
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D: Mluvilo se stále o očistci a věčném pekle.
V: Ano, ale ještě něco jiného: vzkříšení v…
D: …v „Soudný den“.
V: Kdy to je?
D: Z této otázky jsme si rvali vlasy!
V: Vidíš a děje se to dodnes.
D: Můžu  jen říct, že tady bylo hodně neshod. A ještě něco  musím 

prozradit: Rela vně dobrý člověk neměl v tomto domě místo. 
V: Jak to bylo s m „věčným zatracením“? 
D: Věčné zatracení jsem nemohl pochopit, když to měl být Bůh lásky, 

vnitřně jsem se tomu vzpíral. Mluvilo se o tom a já jsem se 
mnohokrát pokusil věčné zatracení odvolat. Hlavně pekelná muka, 
která byla lidem předkládána, to nebylo správné. Vždyť ze strachu 
se člověk lepším nestane, ale odvrá  se – myslím si – nakonec od 
Boha, a to je špatně. Člověk je přece ve své podstatě dobrý. Co po‐
třebuje nejvíc? Svého Otce!

V: Jistě, to máš úplnou pravdu! Teď ještě k jiné věci: Jak je to s od‐
puštěním takzvaných hříchů?

D: Hodně jsem o tom přemýšlel, zvláště v posledním roce, když jsem 
tam ještě působil: Jestli mi může odpus t kněz, kterému vyznávám 
své hříchy…? Jestli to pro nás bude tak snadné…? 

V: Shodli jste se v tom? 
D: Ano, shodli se, že kněz může odpouštět hříchy, dokonce i hříchy smr‐

telné.
V: Na čem je to založeno?
D: To je založeno na vlivu Satana, řekl bych.
V: To víš ale až teď!
D: Ano, zlo existuje!
V: Věděl jsi už tehdy, že zlo existuje?
D: Ne, ale teď to rozeznám. Když se ohlédnu, vidím obraz: Toto místo 

bylo ve spárech Satana!
V: Bohužel! – Ale ještě k jiné věci, protože ani ta se dodnes ještě nevysvětlila: 

Slyšel jsi tehdy už něco o tom, že člověk žije opakovaně, jako je to 
např. také v indických naukách, nebo se o tom nemluvilo? 
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D: Všichni jsme byli velmi vzdělaní a bylo tam několik moudrých, kteří 
hovořili o životě po smr , dokonce měli zprávy od bytos , které se 
hlásily. Ale: „Kam bychom přišli…,“ říkalo se, „…kdyby nám teď 
někdo do toho zasahoval a najednou dělal předpisy?“ A tak se ně‐
které věci smazaly. Pravděpodobně život existuje dál, to jsme muse‐
li nechat být, ale ubohé duše musely čekat prostě až do „Soudného 
dne“.  A dogmata nebrala konce!

V: Jak je to ale se svatými, k nimž se člověk modlí? Ti musí také čekat až 
do Soudného dne?

D: Ti měli výjimku!
V: Ach tak! Ještě něco: Když se narodí dítě, je to nově stvořená 

duchovní bytost, nebo jste o tom vůbec nepřemýšleli či nemluvili?
D: Pro nás to byl nový duch. Vždycky mě tak trochu udivovalo, jak může 

být tato nová bytost už poskvrněna prvotním hříchem. Mnohé 
z toho, co tam bylo řečeno, musím dnes uznat jako čistou hloupost!

V: Bohužel! Ale pověz nám, prosím, ještě něco jiného. První křesťané, 
kteří žili v prvních 300 letech po Kristu, přijímali stále učení 
prostřednictvím takzvaného „Ducha svatého“, jak Ježíš při svém od‐
chodu předpověděl. Řekl, že pošle Utěšitele, takzvaného „Ducha 
svatého“. Takže raní křesťané dostávali poučení od „Něj“ skrze lidi, 
kteří hovořili „cizími jazyky“ – dnes jim říkáme média. To vše ale 
bylo v koncilu zavrhnuto a smeteno. Od té doby neměli Bůh a Kris‐
tus téměř žádnou příležitost, aby jejich poslové mluvili k lidem přes 
prostředníky.

D: Právě tomu se chtělo zabránit – nechat „promluvit“ Boha, protože 
to lidé chtěli jednat a vládnout podle svého pozemského smýšlení!

V: Proto musel také Ježíš ustoupit, protože znalci Písma, zákoníci, chtěli 
jednat sami!

D: O pokoře nemohla být řeč, člověk byl velmi povýšený a toužil po mo‐
ci. Nemohu  odtamtud jmenovat ani jediného, který by nebyl 
lačný po moci. Každý se snažil dostat nahoru!

V: Tak toho teď nechme, jinak by to vedlo moc daleko. – Pro tebe teď 
ale nastal rozhodující den, tvůj Soudný den, ne však na konci časů, 
nýbrž teď, v tomto okamžiku. Budou  sejmuty klapky z očí po tak 
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dlouhé době, po tolika stovkách let. Nyní se dívej před sebe! Teď se 
však obraz změní. Před tebou bude stát bytost, která k tobě 
promluví.

D: Znám ji! Říká, že je můj duchovní průvodce, a já vím, že mě přes moji 
morální a duchovní zatemněnost neustále chránil a staral se o mě.

V: Ano, to je láska. Co  teď povídá?
D: Říká, že jsem po tak dlouhé době…
V: Byl jsi od té doby stále v této sféře, po celá stale ?
D: Ano! Stále se mě snažil odtud vytrhnout, ale já jsem nedokázal svět‐

lo následovat, protože jsem byl duchovně příliš slabý a nebyl 
očištěn. K tomu jsem musel teprve dozrát.

V: Ale teď přišel ten velký den.
D: Myslí si, že už s ním můžu překročit práh ke světlu, tam, kde nejsou 

temná údolí, jen zelené louky.
V: A žádný omyl a žádná iluze moci! Šíří se tam jen pravda.
D: Věčné světlo! Hádám, že mě toho čeká hodně.
V: Vše pro tvoje duchovní štěs  a prospěch.
D: Musím  říct, že jsem hluboce dojat a chybí mi slova, abych popsal, 

co vidím. Něco takového jsem ještě nikdy nespatřil!
V: To  věřím.
D: Ještě něco musím oznámit: Vidím i jiné bratry, kteří se mnou půjdou, 

také za ruku svých duchovních průvodců. 
V: Možná budeš mít s sebou nějaké známé.
D: Ano, to jsou právě  přátelé z temných údolí a jsem z toho šťastný!
V: Nyní tedy děkuj Bohu a Kristu, že pro tebe tento den duchovního 

vzkříšení nastal!
D: Především také děkuji tobě z celého srdce za vysvětlení a pomoc, 

takže konečně mohu překročit práh. Z celého srdce děkuji našemu 
Otci na nebesích, Ježíši Kristu a ostatním světlým duchovním by‐
tostem. Bůh budiž pozdraven a sláva Ježíši Kristu! 
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NÁRAZY ZEMSKÝCH DESEK

Odpovědnost za přispění k žádoucím změnám
Všude na Zemi probíhá mnoho velkých otřesů. Proč to tak naléhavě 

říkám? (pozn. redakce: Duchovní svět Boží nám stále vysvětluje situaci 
lidstva a planety Země. Je pro nás lepší být stále připraveni na nevyhnu‐
telné, než propadat strachu, kdy se nepředvídané objeví ve větším měřít‐
ku. Buďme mnohem více vybaveni rostoucí důvěrou a vírou, aby nás 
dary lásky mohly zvýšenou měrou posílit a upevnit. Kristus se snaží své 
pomocníky na Zemi duchovně vybavit, aby mohli být našim sourozen‐
cům ve světě oporou. Taková duchovní sdělení slouží také vždy jako výzva 
k vroucím modlitbám za řešení dle Boží vůle pro všechny a všechno.)

Planeta Země stojí před zlomy
Na této planetě se objevují závažné trhliny a po celém světě dojde 

k zemětřesení. Uvolněné vnitřní proudy způsobí gigan cký náraz desek, 
také Euroasijské, takže i ta se změní. Vyvolané obrovské přesuny 
umožní Matce Zemi se duchovně posunout, mnohé ze sebe setřese, 
aby se osvobodila z nízkého bahna.

Kristus řídí transformační procesy
U Země jsou již specialisté z celého univerza, aby stáli při vás, lid‐

stvu a Matce Zemi, a na vás přenášeli pověřením Krista mnoho síly. Vše 
z Boží vůle bedlivě řídí Kristus a konají jeho pomocníci. V přesném har‐
monogramu a obrovském rozměru se vše začne objevovat i šířit. Měli 
byste vědět, že existují fáze, jsou propojené, někde se to zklidní, jinde 
opět zak vizuje, než zasáhnou celou planetu a lidstvo. Jen nebeský 
Otec však ví, kdy se to stane. Nyní probíhají procesy, při nichž se Matka 
Země uvolňuje od následků, jejichž příčiny byly zasety.

Jedná se o nevyhnutelná rozsáhlá opatření. Rozpoznejte v nich mi‐
lost a nemějte strach! My v Božím světě jsme vděční, že vám jako po‐
mocníkům Krista můžeme nadále předávat všechny dary milos , které 
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mají sloužit lidstvu. Pověřením Krista se rozlévají do vašeho vědomí, 
ovšem to musí být volné, otevřené, milující a oddané. Pracujeme na 
vašem postupném uvědomění, abyste vešli pevní, nezlomní a plni dů‐
věry do přicházejících zlomových období.

Modlit se za změnu a zmírnění
Milí sourozenci, splnili jsme úkol zadaný Matkou Marií. Ona infor‐

mace přijala od Krista. Modlete se – o to vás prosí naše Matka Marie ‐, 
modlete se, modlete, aby se mnohé mohlo obrá t a zmírnit!

Víme, že jste podobné zprávy již obdrželi. To jsou dary milos  z 
depa Matky Marie, mnohé tam smělo být nashromážděno, aby mírnilo. 
Každá úpěnlivá, vroucí, niterná prosba za vaše milované sourozence, 
všechny dary lásky v tomto období očisty a převratu společně s dary 
milos  od našeho nebeského Otce jsou obohacením. Od Stvořitele při‐
cházejí skrze Ježíše Krista, který je pak vysílá a nechává působit.

Vkládáme dík do vašich milujících srdcí. Také síla lásky Matky Marie 
a našeho Spasitele je tam vysílána. 

Zůstávejte v důvěře a nebojte se! Láska a mír s vámi! 

Někteří z vás jsou otřeseni, že neprocházejí pozemským životem 
v poklidu. Pak se ovšem probudí ve stavu, který nechtěli! 

Jsem jedno se svým Stvořitelem díky Boží jiskře prasvětla, kterou 
mám v sobě, a jsem jedno s Kristem, protože jeho světlo tuto Jiskru 
obaluje. 
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EKOSYSTÉMY MOŘÍ

Boží duchovní svět je na planetě Zemi
Jsme zde v plné síle, abychom lidstvu pomáhali a aby se neobjevily 

ak vity poháněné nega vními silami. Situace v mnoha zemích je ve 
velmi, velmi, velmi otřesném stavu, objevují se snahy o získání moci, 
o prosazení mocenských struktur prostřednictvím závislos .

„Svobody" lidí jsou podkopány
Ve světě se vyskytují snahy odebrat lidstvu jeho rozmanité 

hmotné, ale i duchovní výdobytky, většina bratrů a sester si to neuvě‐
domuje, protože všechno je důmyslně tajeno. Lidstvo je neklidné a zaží‐
vá velmi nízké pocity vsugerovávané temnými silami.

Lidé se zabývají m, co prezentují vaše média. Jsou zavaleni nega‐
vními událostmi, nejsou schopni je rozklíčit, kolek vní vědomí pulzuje 

všemožným napě m. Jenomže neklid nedovolí se soustředit na lásku.
To jsou znamení, na která jsme vás s láskou dlouhá období při‐

pravovali, objevují se v této končící etapě všude ve světě. Kristus bed‐
livě sleduje tyto eskalující, temnem vyvolávané událos .

Utrpení Matky Země
Také Matka Země velmi strádá, vaši vědci již na to poukazují. 
V mnoha zemích se šíří sucho, i to vám bylo před mnoha lety sdě‐

leno.
Oceány jsou v dezolátním stavu. Živočichové nosí v sobě váš odpad, 

ekologická rovnováha je narušena, vitalita obyvatel moří klesá. V dů‐
sledku kontaminace je síla, kterou Matka Země potřebuje pro záchranu 
svého ekosystému, ohrožena. Až bude situace pro moře nebo pro část 
z nich neúnosná, pak se některé vodní plochy překlopí, protože síly na 
kompenzace, které Matka Země se svými dévami, arcidévami a přírodní‐
mi bytostmi používá, již nedokáže dosáhnout. To je smutná, velmi těžká 
situace. Proto působí Boží duchovní svět skrze Krista silou Stvořitele, aby 
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zpracovali vibrace pro Matku Zemi. Je třeba, aby s mnoha dalšími zod‐
povědnými z duchovní hierarchie dokázala udržet systém tak, jak Bůh 
zamýšlí a Kristus pověřuje.

Událos  se do značné míry znásobily, přicházejí postupně, ale mí‐
lovými kroky vpřed a objevují se všude. Naléhavě vás žádáme, abyste si 
uvědomili svoji duchovní sílu, že stále roste vaší nesobeckou prací jako 
Kristových pomocníků na Zemi. Boží poslové jsou nyní u vás, aby vám 
pomáhali. Pozvedávejte se často během dne – protože nega vní síly, 
a to je ta tragédie, chtějí využít každičkého neduhu, který dosud máte. 
Takže se pozvedejte do vědomí svého vyššího já, laďte se na Boží jiskru 
a na vaše světlo Kristovy lásky!

Modlitby lásky jsou potřebné a násobené
Pracujte na své důvěře, víře a jistotě, protože světová situace je 

v otřesném stavu. Znásobené modlitby lásky vašich srdcí jsou rozdává‐
ny tam, kde jsou potřeba. A vaše síla lásky, kterou máte stále používat, 
pomůže ke zmírnění všech vznikajících situací.

Důvěřujte! Zůstávejte v lásce, protože láska vás živí, a jak říká 
Matka Marie: Láska vše překoná! Láska je hnacím motorem, protože je 
neustále vysílána Stvořitelem prostřednictvím Krista, přes Boží 
duchovní posly k lidem, k celému pozemskému stvoření a k Matce Ze‐
mi, která ji velmi, velmi potřebuje. Láska je síla, láska je motor vesmíru!

Láska a mír s vámi! Bůh budiž s vámi!

Moje láska se nad tebou sklání jako baldachýn naplněný její silou, 
rados , vděčnos , a především pocitem sounáležitos .
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POCIT OSAMĚLOSTI

Naši milovaní, buďte si vědomi, že Boží duchovní svět je s vámi v ra‐
dos  a duchovní průvodci vás pozvedají do duchovního prostoru.

Děkujeme za vaše úsilí, oddanost a za srdce, která se těšila na shle‐
dání v této milující rodině, ve společenství lásky. Zde jsme si velmi blíz‐
ko a my se o vás staráme co nejláskyplněji. Jste otevřeni duchovním 
pravdám, takže dokážete přijmout mnoho duchovní potravy. A ještě se 
můžete v tomto snivém období posílit.

Milí duchovní lékaři jsou u vás, starají se o vaše neduhy a pečují 
o vás. Mějte to na pamě  a s láskou děkujte! Mnoho bratří a sester 
pomáhá formovat duchovní milos , jsou spolutvůrci toho, že dostáváte  
hodně síly a lásky.

Kristus je velmi, velmi, skutečně již velmi blízko
Každý, kdo si vzpomíná na mnoho duchovních darů milos , přijí‐

maných během mnoha dese le , ví o tomto pozemském načasování. 
Jste chráněni, mějte to na pamě  jako útěchu, jako důvěru, naději a sí‐
lu, že jste v jeho stádu! Buďte vždy věrni Kristu, buďte jeho pomocníky.

Duchovní síla lásky pomůže oboha t vaše poznání, ovšem měla by 
být živá, potřebujete ji v této těžké době, abyste se mohli cí t v bezpe‐
čí. Matka Marie je vám nablízku každý den. V této době chcete mít jis‐
totu a důvěru, že i my všichni ostatní jsme vám poblíž.

Ověřit, z jakého postoje jednáte
Na každé křižovatce, při všech výzvách, s nimiž se setkáváte, se má‐

te pokaždé rozhodnout pro postoj lásky. Vždyť se stále rozhodujete, jste 
k tomu vyzýváni. Takže si kontrolujte, z jakého postoje jednáte! Buďte si 
také přitom vědomi, že jste nositeli požehnání naší Matky Marie a po‐
moci vysokého nebeského knížete Josefa!

Mějte na pamě , že my nyní zvýšenou měrou sloužíme na Zemi, 
mnozí se k tomu dobrovolně přihlásili. Duchovní průvodce vás láskyplně 
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vede za ruku, nepouštějte se ho, protože nega vní síly se vzpínají! A vy 
to víte a cí te to, protože vaše volání o pomoc přicházelo intenzivně 
z míst, kde jste byli pokoušeni pánem temna a jeho vazaly.

Očista některých z vás
Víme – protože jsme také zvládali naše výzvy v pozemské struktuře – 

o vašich výzvách a po žích, každého známe. Proč to říkáme? Někdy vidí‐
me a od duchovních průvodců víme, že se nejeden z vás cí  osamělý, 
opuštěný. Naši milí, jsme u vás! Nenechte se zviklat klamnými sugescemi 
nega vních sil, protože pak vám uloupí síly a vy klesáte dolů. Pokud se cí‐

te osamělí, pak to znamená, že pocity nebyly zasety z lásky. Pamatujte, 
je to zkouška, v níž se máte osvědčit. Zbavujte se nízkých pocitů.

S touto situací také počítá milost Otce, a tak každý, kdo lituje svého se‐
lhání a obrá  se ke Stvořiteli, obdrží skrze Krista mnoho milos  lásky. Po‐
mohou mu změnit pocit, a m se čis t. Proto pracujte s mto pocitem.

Mír začíná v každém srdci
Rozpoznejte v sobě rodící se neklid, byl předán disharmoniemi, ne‐

dobrými slovy! To vy sami jste si vsadili semínka, ovšem také víte, že 
smíte přijímat milost. Ale jak vidíme, je to velký boj to zvládnout.

Pozemský čas je velmi krátký. Ať si pak nikdo nestěžuje, že ho pro‐
meškal. Mír začíná v každém srdci! Ochota zasévat mír začíná m, že jej 
vysíláme bližním, kteří vám nebyli nakloněni – ať už v myšlenkách, 
slovech, činech nebo pocitech. Setkávejte se s nimi s láskou, uzavřete 
mír, nečekejte na zítřek! Však už jste některé bližní slyšeli říkat: „Kéž 
bych jen mohl...!" „Proč jsem to jen neudělal...!" Lidé jsou ale často na‐
staveni na budoucnost: „Na to mám ještě čas!"

Každý den je dar a kousek míru ve vás den co den přispívá k vaše‐
mu pročištění a prosvětlení. Prosvětlené vyzařování zase prospívá 
vašemu okolí a přitahuje k vám lidi, kteří se cí  bezpečně, protože vědí: 
„Tady jsem v dobrých rukou, tady mi pomohou a poradí!“ Setkávejte se 
se svými bratry a sestrami a předávejte jim učení lásky Ježíše Krista. 
Však také naše Matka Marie řekla: „Láska vše překoná!“ A ještě přispívá 
k míru na celém světě.
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Prosit, modlit se a vyzařovat
Pamatujte na toto sdělení, na povzbuzení přispívat k míru, na sni‐

žování těžkých disharmonií objevujících se na vaší planetě. Silně za ‐
žená je její vibrace, temné vyzařování se den za dnem rozšiřuje. Je 
všude, zasahuje lidstvo i vaši Matku Zemi.

Modlete se za světovou situaci, která na mnoha místech vzplála, 
protože nega vní síly takový stav intenzivně posilují! Modlete se, vy‐
zařujte a vší silou svého srdce proste! My z Božího duchovního světa 
vše shromažďujeme, abychom zmírňovali a vnesli řešení dle Boží vůle 
v té či oné situaci. Děkujeme za vaši pomoc, my vás pak znovu posílíme 
a předáme duchovní potravu. Tu ve zmatku nízkých vibrací na Zemi po‐
třebujete.

Chceme vás pozvednout do vědomí vašeho vyššího já, vyladit na 
Boží jiskru a Kristovo světlo. Proste svého duchovního průvodce, aby 
vám pomohl do duchovního prostoru, abyste se dostali z dosahu níz‐
kých vibrací, pamatujte, že přes zbytky nectnos  vás chtějí nega vní sí‐
ly stáhnout dolů. Tomu uniknete jen v případě, že se vzchopíte silou 
lásky a budete s pomocí svých milovaných strážných andělů svobodně 
a moudře konat. To je nutnost. Noste to stále ve svém vědomí, protože 
nebezpečí na Zemi roste.

Zdržet se jakéhokoliv stranění
Během nízkých konfliktů, rozmíšek a střetů se zdržte jakéhokoliv 

stranění, vždyť všichni jsou vaši bratři a sestry! U střetů neexistují vítě‐
zové, buďte přímluvci, prosebníci a milujte, aby mohlo dojít k obratu. 
Spasitel má událos , které se zhus ly a zesílily, pod kontrolou!

Být pomocníky Krista ve velkém i v malém
Duchovní svět Boží dozírá, snažíme se vás pozvednout z nízkých 

vibrací m, že vás inspirujeme ke skutkům, při nichž budete schopni 
vylovit dušičky, které začínají prosit. Pak může dojít k obratu. Na 
velkém obratu se podílejte modlitbami, vyzařováním a přímluvami 
a na tom malém, tedy sourozenců, kteří jsou vám přiváděni, slovy lásky. 
Jak? Kdy? 
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Již to začalo a vy díky vaší pozornos  a láskyplné oddanos  po‐
střehnete, když duchovní průvodce zaklepe a bude ch t skrze vás 
pronést slova lásky. Děkujeme za vaše prosebné modlitby, které tolik 
potřebujeme, protože existuje nebezpečí vzniku požárů. Za žená etapa 
se rychle posouvá dopředu, jenže ne ve vibraci lásky, nýbrž ve velmi 
nízké vibraci.

Vysílejte přes své duchovní průvodce lidstvu vyšší ód, aby se 
mohla vytvořit jiná energie prostřednictvím síly lásky vašeho dobrého 
pastýře. Pracujte co nejhorlivěji v Kristově sí  lásky, navíc to pomáhá 
k vašemu zdokonalování.

Děkujeme, že nám bylo z Božího duchovního světa dovoleno být 
opět s vámi, děkujeme drahému Spasiteli, že můžeme sloužit v jeho za‐
stoupení a držet vás, kteří k nám vztahujete své ruce, abyste nám pře‐
dali vaše toužící sourozence. Věřte, víme o každém, co jeho srdce 
potřebuje.

Chceme vám dodat odvahu, sílu, důvěru a duchovní potravu, 
abyste dokázali čelit této náročné době, a především budoucnos . Jste 
v bezpečí, milý dobrý pastýř nad každým láskyplně drží ruce! Děkuje‐
me za vaši snahu se očis t, být světlejší.

Posíláme vám požehnání rados  – abyste nebyli skleslí, ale plní ra‐
dos  a lásky. Také od nás dostáváte energii lásky. Láska a mír s vámi!

Vaše zásluha milos  spočívá v tom, že konáte dle Boží vůle. Neboť 
každé jednání je energie a každé jednání je odpovědnost. A každá odpo‐
vědnost je zapsána ve vaší Knize života.

Jak kladné, tak záporné bytos  mohou přeprogramovat buňky 
v našem mozku. 
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PŘEDCHÁZET NÍZKÝM EMOCÍM DAVŮ

V četných místech světa se to nyní hrou , v blízké budoucnos  se 
mnohé otevře. Věci budou vycházet na světlo, aby se mohly vyčis t.

Vroucně se modlit za vše, co vyjde na světlo
Vše musí jít duchovním způsobem, tedy být vědomě rozpoznáno 

v srdci člověka nebo v nejrůznějších kolek vech. V nejbližší době zažije‐
te mnohé, proto vás žádáme: Vroucně se modlete za vše, co vyjde na 
světlo! Aby lidé jednali v lásce, milosrdně, a ne v nízkých emocích, 
které ani nechci jmenovat. To je výzva, protože až lid uslyší to či ono, až 
se informace dostanou na veřejnost, pak ... 

Po mnoho let slýcháte, že se všechno bude lámat. Velmi snažně pro‐
síme o vaše vysílání světla a nejvroucnější přímluvy a prosby. Na pozem‐
ské scéně se nenadále objevují razantní změny. Na rozmanitých místech 
probíhá jedna výzva za druhou, nikdo je nečekal, ony tu najednou jsou. 
To je znak této končící doby – musíme to tak nazvat, protože čas velmi 
pokročil – smutná kapitola bezbožnos , vzdálenos  od Boha. Proto ta‐
kové nízkovibrační chování v mentálním močálu, které lidé nesprávně na‐
zývají svobodou. Pokud však v obrovském měřítku existuje zhýralost, 
výstřednost a požitkářství, pak přece svobodni nejste.

A tak vás žádáme: Proste za řešení dle Boží vůle pro své milované 
bratry a sestry, za milosrdenství, milost a požehnání.

Děkujeme za vaše úsilí, oddanost a lásku v pospolitos , protože tu‐
to snivou epochu lze zvládnout pouze v jednotě. Nega vní síly chtějí, 
aby se lidé cí li izolovaně, jen jako oddělení jedinci. Ale tak to být ne‐
má, jenže lidé venku se od svých bratrů a sester vzdálili. Modlete se, 
aby se jejich srdce znovu otevřela a oni byli ochotni se jeden druhé‐
mu láskyplně odevzdat!
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JSME VÁM NABLÍZKU

Duchovní svět vás podporuje
Milovaní bratři a sestry, poznejte, že situace ve světě se odehrávají 

v obrovské režii temnoty. Ukotvěte se proto pevně ve svém nitru a uvě‐
domte si, že Boží duchovní svět je s vámi všemi, s celým lidstvem, 
s mnoha pomocemi, láskou a duchovní milos  Stvořitele. Vše je vám 
dáno v hojnos  skrze Ježíše Krista, který je vám velmi, velmi blízko!

Mnohé se otevírá a uvolňuje
Kristova síť je stále zaplavována milostmi lásky. Snažte se proto vib‐

račně dostat z nízkých energe ckých polí vzhůru, protože ta nízká jsou 
za žena nega vními pocity až k zalknu . To, co je vázáno, se nyní 
uvolňuje, týká se to i nega vních bytos  vázaných k Zemi. Jejich hordy 
usilují zmnožit škodící vibrace. Je jim dobře ve vyhrocených 
nepatřičných emocích. Jenže lidé dobré vůle se v nich cí  nepříjemně. 

Proto jsme vám po mnoho let upřímně a s velkou láskou radili: 
Očistěte se, abyste tomuto vyzařování snáze unikli! Pokorně a s lítos  
odevzdejte milému Spasiteli a Bohu s prosbou o odpuštění vše, co v so‐
bě ještě z nectnos  máte. Aby se vám tak v tomto čase milosrdenství 
změnily vibrace.

Láska pomůže před protikladem uniknout
Je nutnost se pozdvihnout do vědomí vyššího já, do Boží jiskry a Kris‐

tova světla ve vás. Požádejte své duchovní průvodce, aby vám pomohli se 
vibračně dostat do duchovního prostoru, byl pro vás zřízen dle Boží vůle 
a pověřením Krista. Oddejte se zde pak milému Spasiteli nastavením 
svého srdce na to jeho. Protože pokud dokážete zářit ve svém světle 
Kristovy lásky, dokážete uniknout nega vním silám. Taková je síla lásky.

To, co se odehrává na vaší Zemi, je dlouho předpovězený enormní 
průlom. Ani si jeho rozsah nedokážete představit. Ovšem připravoval se 
předlouhá období. Nyní nízké emoce explodují a chtějí si uvolnit cestu. 
Nega vní síly této situace využívají a mocně se zapojují do nedobrých 
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soubojů bratra s bratrem. Ti pak nemají nad sebou kontrolu a nedoká‐
žou se smířit.

Takže vás prosíme: Proste, modlete se a vyzařujte, vždyť víte o síle 
Kristovy lásky, která je s vámi a bude navždy! Bůh vše vidí! Jste 
prostřednictvím svých duchovních průvodců prodlouženýma rukama 
Boha, Krista a duchovního světa Božího.

Kristus drží ruku nade vším
Ježíš Kristus je velmi blízko. A všechny událos  důkladně sleduje 

Boží duchovní svět, aby byl všem nablízku, osvobodil je od nega vního 
a ochránil je.

Milující Matka Marie ochranitelsky rozpros rá svůj plášť nad vámi 
a nad celým lidstvem. Také vysoký nebeský kníže Josef z N. s archandě‐
lem Michaelem a celým jeho vojskem intenzivně pomáhá na mnoha 
místech. Zejména tam, kde se nyní ve smutné nelidskos  odehrává 
strašlivý boj bratra s bratrem. Ale vždy si buďte vědomi, že Kristus nad 
vším drží ruku z pověření a ve vůli Stvořitele!

Nyní vám můžeme předat světlo Kristovy lásky, které Ježíšova matka 
přijala od svého drahého pozemského syna. Vkládáme ho tedy do milu‐
jících srdcí Kristových pomocníků, aby vaše myšlenky, slova, činy a poci‐
ty byly vedeny a neseny tak, jak si žádá Bůh.

Zůstaňte ve víře a posilujte ji!

Duchovní poznání je energie a z ní se při jejím používání dle Boží vů‐
le rozvíjí schopnost bránit se pokušením pro vníků, kterých si nyní ještě 
nejste vědomi.
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ZÁCHRANNÁ SÍŤ LÁSKY 
A PROBOUZENÍ TRPÍCÍCH

Milost poznání skrze Krista
Po celém vašem světě dochází k obrovským a různorodým vý‐

vojovým posunům. Odehrávají se jak u každého jedince, tak v mnoha 
kolek vech a skupinách. To je milost poskytnutá pro úsilí stoupat vzhůru.

Vnitřní bohatství duchovní rozmanitos  se nalézá v každičké duši. 
Naddimenzionální vrozené talenty a dary do ní Stvořitelem skrze Krista 
vložené však nelze lidsky pochopit. Na co narážíme? Že si člověk z dů‐
vodu vzdálenos  od Boha neuvědomuje vlastní duchovní bohatství, zná 
málo skutečných hodnot a nestará se o oddanost Bohu. Nega vní síly 
se zde to ž skrytě snaží utlumit sílu poznání vedoucí k probuzení.

Velké množství lidských dě  důsledkem své setby bez lásky v této 
zlomové, pokročilé časové etapě trpí. Začínají se proto obracet k Boží‐
mu duchovnímu světu a přichází k nim milos plná zářivá síla poznání, 
jež vede k probuzení. Takové jsou požehnané, milosrdné dary lásky. 
Kristus pak s pomocí Božího duchovního světa osvětluje svým bratrům 
a sestrám rozmanité duchovní pravdy, jsou pečlivě sladěné s mírou 
jejich poznání.

Naši milovaní, díky vaší nesobecké službě lásky k bližním a také na‐
sazením Božího duchovního světa je již připravena záchranná síť lásky. 
Pod vedením dobrého pastýře se sourozencům otevírají různé dary 
světla, takže díky vaší nezištné službě a s pomocí svých duchovních prů‐
vodců začne probíhat jejich duchovní vývoj. Budou se v tomto lás‐
kyplném doprovodu postupně probouzet. 

Vlivem přibývajícího utrpení a boles  budou napájeni silou po‐
znání. To chceme pozvednout do vašeho vědomí. Jsou to z Boží lásky 
skrze Krista nesčetná  požehnání, udělovaná mnoha způsoby v tomto     
stále rychleji postupujícím zlomovém období, aby se naplnilo proroctví 
Ježíše Krista: Já jsem cesta, pravda a život!
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PŘEDÁVÁNÍ DUCHOVNÍCH PRAVD

Konat dobro, ch t pomáhat — to jste si vytýčili za cíl.
Když člověk začne kráčet duchovní cestou, protože srdce mu ji 

otevřelo, pak je naplněn touhou předávat informace druhému, bez 
ohledu na to, kdo to je. V každém vidí bratra, sestru – oni jimi skutečně 
jsou – a on chce, aby nic nepromeškali a byli vyzbrojeni duchovním 
poznáním. My vás však musíme upozornit, že jste se již dopus li chyby.

Ano, bratři a sestry sice jste a naším cílem je přivést všechny do 
Otcova domu, ovšem všichni nejsou na stejné úrovni, takže nemohou 
pochopit totéž! Mnozí jsou stále zahaleni do temných krust, které si 
sami vytvořili. Ještě pro ně nenastal čas, aby dokázali světlo, pravdu 
pochopit. 

Jedná se o milost a současně zásluhu, když je člověk schopen kráčet 
duchovní cestou.

Milost znamená pomoc seshora a o zásluhy je třeba se zasloužit. 
Nepla , že si můžete s sebou vzít kohokoliv! Kdepak, milí! I vy jste se 
museli o tyto první krůčky nejprve zasadit, museli jste k tomu přidat 
snahu, usilovat o to být lepší, vytrvale jít touto cestou, smět najít Otce 
a smět poznat, co je správné a dobré. Tak je to i při předávání znalos  
a zkušenos  ostatním sourozencům.

Jste společenství, které si vytýčilo za cíl pomáhat bližním. Můžete 
pomáhat a máte k tomu mnoho příležitos . Jsou k vám přiváděni lidé, 
kteří od vás pomoc potřebují – ať už spirituální anebo hmotnou. Máte 
duchovní vedení, jste vedeni pomocníky, kteří vás učí, a jeden vás 
předává druhému. Duchovní vedení ví velmi dobře, kdo je tak daleko, 
že dokáže vidět světlo, že není oslepen čistým a pravým světlem. A také 
ví, kdo je schopen přijímat pravdy, aniž by byl zmaten.

Když se člověk unáhlí, škodí nejen sobě, ale i druhému. Ten druhý 
ještě nemá sílu a vnímavost přijmout to, co chcete darovat. 
Odmítnu m nabaluje na sebe další temnou krustu! A vy jste jeho 
odmítnu m rozčarováni.
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Někteří lidé nemohou pochopit, že se to může stát, vždyť přece 
chtějí předat to nejvyšší, nejčistší. Jenže ten druhý to ještě není 
schopen přijmout! Ale po Zemi chodí tolik lidí, kteří hledají, touží po 
osvobozujícím slovu, po spásné myšlence – a  vám jsou přiváděni.

To neznamená, že budete váhaví, že se neodvážíte někomu něco 
říct. Ale řiďte se svým pocitem. Ve správnou chvíli si uvědomíte: To je 
ten, kdo hledá! A pak mu něco málo řekněte. Když to padne na 
úrodnou půdu, předejte víc. A pokud se bude stále zajímat, můžete ho 
bohatě obdarovat. 

Máte‐li dary, nebojte se, když je k vám přiveden někdo, kdo pomoc 
potřebuje. Potom byste měli tak učinit. Přiložte ruku k dílu, neříkejte si: 
Možná mu pomoc nemůžu dát, jsem jenom slabý člověk. Kdepak! 
Řekněte si: Za mnou stojí velká božská síla! Protože pokud chcete 
druhého podpořit, proudí přes vás seshora síla do lidské bytos  
hledající pomoc.

Nemělo by se stát, že necháte dary zakrnět. Kdepak, pečujte o ně! 
Cvičte se v jejich poskytování druhým. Pomoc nemusí být vždy osobní. 
Je to stejné jako s modlitbou: Při modlitbě také není třeba váhat 
a pochybovat, jestli účinkuje. Vroucí modlitba vždycky a bez výjimky 
působí! Někdy prostě nepomůže tak, jak si plánujete, jak jste si před‐
stavovali.

Modlitba je projev vůle, hledání spojení s mocnou božskou silou. 
Účinek je však v rukou někoho jiného, následky často poznáte mnohem 
později. Nebuďte tedy zklamaní, jestli si někdy myslíte, že jste se přece 
modlili tak vroucně, a přesto to bylo marné. Ne, říkáme vám! Modlitba 
nikdy není zbytečná! 

Přijímáte toho tolik z duchovního světa, a kdykoli se k němu 
obracíte, je vám dáno. Darujte proto hojně těm, kteří jsou vám 
přivedeni! To jsou oni, co mohou přijímat! To jsou oni, které smíte vést 
domů k Otci!

Přejeme vám, ať se vám podaří předat nevědomým zlomek toho, co 
jste směli přijmout v letech poučení. Bůh ať vám při tom pomáhá!
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CO MODLITBA DOKÁZALA 
A MŮŽE DOKÁZAT I DNES

Pohovoříme o modlitbách za celé lidstvo, za všechny národy této 
Země.

Z duchovního hlediska se Země blíží na konec velkého oblouku, to 
také mnozí jasnovidci a proroci předpovídali. V období, v němž žijete, je 
velmi důležité, aby vaše víra v Boha rostla a vy z takového postoje pro‐
nášeli svoje modlitby.

Před lety jste ještě nevěděli nic o tom, co by se mělo stát. Pak násle‐
dovalo pod vedením Krista obrovské úsilí vás s m seznámit. Ano, před‐
povědi se naplnily a ještě naplní. Časový okamžik určují z velké čás  lidé 
sami. Ale to, co se dosud stalo, se odehrálo jen vlivem lidstva, k němuž 
vy všichni jako inkarnované duchovní bytos , naši sourozenci, patříte.

Satan zjis l, že je do jisté míry oloupen o svou nadvládu, smím‐li to 
tak říct, neboť mnohé se na východ od vaší země zlepšilo. (pozn. red. 
v bývalém Sovětském svazu po roce 1989) Také vaše modlitby tomu na‐
pomohly. Změnilo se mnohé, co by před lety nikoho ani nenapadlo. Pán 
temna ale za všech okolnos  chce tuto baštu držet, dobýt a získat zpět. 
A vy jste opět povoláni pokračovat v dalších intenzivních modlitbách!

Milí sourozenci! Ještě nikdy se na Zemi nepodařilo, aby Bůh mohl 
být spojený se všemi lidmi v lásce. To záleží na nich, kdepak na Bohu! 
Byl to vždy velký úkol všech duchovních velikánů, kteří vstoupili na Ze‐
mi, působili na ní a stále ještě působí, také duchovních pomocníků, 
duchovních průvodců, arcidévů, dévů, přírodních bytos  atd., kteří 
v lásce pro lidstvo pracovali a pracují v souladu s Božím zákonem. Jenže 
lidé se nenechají Bohem milovat, protože Jeho lásku nepřijímají!

Má to takhle pokračovat? Bude dobro a zlo na Zemi pro  sobě stále 
bojovat? Na to je jednoznačná odpověď: Ne! Světlo a tma tady již dlouho 
spolu bojovat nebudou, jen do konce tohoto období se to vystupňuje. 
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Ale až do konce této doby budou vaše modlitby velmi důležité a velmi 
nutné, mnohem více, nežli můžete tušit.

Vy si závažnost všeho z duchovního hlediska vůbec nedokážete 
představit. Existuje tolik nepřipravených sourozenců žijících ve hmotě, 
kteří netuší o ničem, co se zde po duchovní stránce mezi světlem 
a tmou děje. Také mnozí z vás jsou vlažní, nechají se unášet pozem‐
ským životem – jenže možná už zítra, až otevřete oči, budete postaveni 
před jiné skutečnos .

Pravá modlitba člověka
Proto jsou vaše modlitby tak důležité! Ale bez víry, že se Bůh a Kris‐

tus slitují nad pozemským lidstvem, bez této víry je vaše modlitba 
pouhým zbožným přáním, nic víc. Ujišťujeme vás, že každá vaše modlit‐
ba plná víry je registrována duchovním světem, také Bohem a Kristem, 
neboť je to tvůrčí síla nitra člověka spolupracující s Tvůrcem. 

Co můžete dát Bohu víc než vaše opravdové modlitby víry? Jsou vaší 
„tvůrčí silou“. Pokud ji v sobě ak vujete, když máte pravou víru, že Bůh 
má největší zájem neztra t lidstvo, neprohrát ho s mocnostmi temnoty 
a že Kristus s Matkou Marií mají za úkol zachránit ty, kteří se zachránit 
nechají – můžete patřit ke společenství víry, které se nyní intenzivně 
modlí za celé lidstvo, za všechny národy.

Poučte se z minulos . Vaše modlitby a vysílání světla to ž sehrály 
velkou roli při odvrácení mnoha ohrožení světového míru. Proč bychom 
v tom neměli nadále pokračovat? Záleží na vás! Potřebujeme vaši lidskou 
životní sílu také pro to, abychom mohli působit na lidské sourozence.

Vaše modlitba však může být pouhým zbožným přáním, když je víra 
povrchní. Jako příklad bychom vám rádi uvedli jednu bytost, která přišla 
do hotelu, podívala se z okna na horu a řekla: „Věřím, že zítra ráno tady 
ta hora už nebude, protože věřím, že můžu hory přenášet!“ Když příš  
ráno okno otevřela a uviděla ji před sebou, pravila: „Stejně jsem nevěři‐
la, že zmizí!“

Podobné je to i u vás. Jestliže nevěříte ani tomu, o co prosíte, pak 
by bylo lepší, kdybyste vůbec neprosili.
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Předpoklady pro vyslyšení modlitby
Písmo říká: „Víra bez skutků je mrtvá.“ Co to znamená? Chcete se 

spolehnout na splnění své modlitby, ale nechcete prokázat víru svými 
činy. V takovém případě je zbytečná, protože nemá základ ve vašem 
vyšším já.

Vaše přesvědčení by vás mělo vést, a to má být takové: „Vše je 
možné pro toho, kdo věří!“ Víra vás vede k cíli, pokud ak vně spolu‐
pracujete a děláte maximum pro to, aby se to podařilo.

Bůh však vaše prosby materiální či nemateriální povahy osobně ne‐
plní, nechává je splnit vámi, někdy prostřednictvím jiných sourozenců. 
I tady pla  slovo: „Pomoz si sám, pak  Bůh pomůže!“

To ovšem někteří namítnou: „Pak ale nepotřebuji vůbec prosit!“ 
Ó, ano! Stručně vysvětleno: Vy osobně jste příliš slabí. Ale realizovat to, 
čím jste inspirováni nebo s pomocí dalších sourozenců, je váš úkol. 
Všechno dohromady je pak odpovědí na modlitbu!

Prověřte intenzitu víry na vyslyšeních svých modliteb! Jaká je bilan‐
ce? U Boha nemá nikdo privilegium, pro Boha jsou si všechny dě  rov‐
ny. On daruje svou lásku každému, kdo mu prokáže ochotu lásku 
přijímat. Pokud vezmete v úvahu tento princip, pak záleží jen na 
člověku, zda jsou jeho modlitby málo, více nebo nejsou vůbec 
vyslyšeny. Je to otázka intenzity vaší víry a přesvědčení, jak mnoho vám 
Bůh pomůže.

Kdy dévy plní přání
Když konáte, co chce Bůh, udělá i On, co si přejete vy. To je pravidlo. 

Takže nejprve učiňte vy, co žádá od vás! Pak jste ve svém nitru, ve svém 
vyšším já, s Ním zajedno. Pak již nemůžete udělat žádné chyby, které 
jsou závažné. Dokud budete na Zemi jako lidé, bude vždy existovat 
klopýtnu , ale už žádné rozhodující, jako je např. smrtelný hřích od‐
padnu  od Boha. V důsledku toho se mohou Bůh a Kristus na vás 

spolehnout, na vaši víru a také na vaše modlitby. Proto i On koná, co si 
přejete. Není to společenství v nitru, společenství s Tvůrcem, Kristem, 
Matkou Marií a všemi duchovními přáteli, kteří vám chtějí pomoci?



34

Jeden příklad: Mezi vámi se nacházejí sourozenci, kteří mohou 
požádat dévy a arcidévy: „Je‐li to dle Boží vůle, prosím, aby se to či ono 
v počasí změnilo!“ Často se to pak děje ve velmi krátké době. Proč? 
Protože se Bůh může na vás spolehnout nebo na tuto sestru, tohoto 
bratra, že oni udělají zase to, co od nich žádá On. Takže dévy dostávají 
pověření změnit počasí tak, aby bratr, sestra nepřišli ke škodě. To 
nejsou zázraky, jenom zákonitos  odrážející váš vztah k Otci.

Bezpodmínečná víra v Boha
Říkáme s naprostou jistotou: Nemusíte se bát žádných pozemských 

katastrof, žádných sugescí strachu od nega vních sil, hrozeb vašich po‐
zemských vládců, máte‐li bezpodmínečnou víru v Boha. Ale i o ni je tře‐
ba žádat! 

Bůh ví o vašich lidských slabostech, milí sourozenci. Jinak by to ne‐
byl vševědoucí Otec, který vás poslal na Zemi. On ví přesně: V té či oné 
situaci jste slabí. Jenže dříve, než se projeví vaše slabost, vyšle vám 
duchovní průvodce či duchovně vyšší pomocník myšlenku: „Teď buď 
opatrný! Změň svůj postoj!“ A jestliže tak učiníte, pokušení vás mine. 

To je spolupráce znamenající vstup do čtvrté, páté, šesté sféry ve 
vašem životě! Délka, šířka, výška, to jsou vaše rozměry, ale ostatní 
v životě vaší bytos  leží ladem. Přesto by bylo pro vaši víru bezpodmí‐
nečně důležité, abyste je ak vovali, protože budoucnost je jiná, než si 
mnozí, také mnozí z vás, představují.

Přicházející doba vypadá pro lidstvo velmi hrozivě. Ale vám nemusí 
vůbec ublížit, pokud už teď – a sice dobrovolně, a ne z donucení, stra‐
chu, staros  či obavy – věnujete svoji tvůrčí sílu modlitby Bohu. Takže 
proste v důvěře za druhé.

Příklad mučedníků
Pokud se modlíte za druhé nebo jste tu pro druhé, tak se to vrací 

s požehnanou silou k vám. Jestliže se modlíte za sourozence, kteří žijí 
v útrapách, v nebezpečí či nouzi, kteří přišli o život, pak drží Bůh a Kris‐
tus ruku nad vámi, abyste se do podobné situace nedostali.
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Myslete na mučedníky: Jejich smrt vypadá strašlivě, ale ve sku‐
tečnos  nemuseli mučení zažít. Měli tu milost, že už necí li muka, pro‐
tože duch a duše byli před m vytaženi z těla. Kdo o tomhle ví, milí 
sourozenci!

Budoucnost je před vámi. Mohlo by se vám stát podobné co pů‐
vodním křesťanům. Ovšem pokud máte víru a modlitbou se horlivě 
snažíte přimlouvat za své bratry a sestry, také za vůdce a mocné této 
Země, pak se vás budoucnost nemůže dotknout. I kdybyste měli 
ochutnat pozemskou smrt, nejenže na vás bude na druhé straně čekat 
sláva, ale budou vám odebrány i pozemské boles . Obecně pla , že po‐
zemské tělo bolest necí , vnímáte ji jen vy jako duchovní bytost. 
Hmotné tělo je pouhý nástroj.

Kde při takovém odchodu jste? Už ne na hmotné Zemi! Hlásíte‐li se 
k Bohu, pokud žijete věrně z přesvědčení v Boží víře, pak už jste, ať vaše 
tělo s hne jakýkoliv osud, na světlé druhé straně a můžete se v poklidu 
dívat seshora, jak to „tam dole“ pokračuje. 

V nadzemské sféře však nebudete stále nečinně přihlížet, nýbrž ak‐
vně spolupracovat tam, kde jste se osvědčili. Budete neustále konat – 

pro celé lidstvo, pro všechny národy!
Chápete už, jak důležité jsou modlitby za lidstvo a všechny národy?

Když pochopíte, že máte sílu a možnost změnit svůj život modlitbou 
dle Boží vůle, pak se mohou vaše duše i vaše tělo uzdravit. Mnoho tě‐
lesných funkcí se harmonizuje a vy se smíte těšit lepšímu zdraví. To je 
další důvod, proč je dobré a také se doporučuje v nitru modlit! 

Pokud si bližní nenechá vůbec poradit, nechce naslouchat a bloudí 
ve tmě, stále ještě existuje velká šance mu pomoci. Tou je modlitba, 
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modlitba za bližního, ve které je možné žádat pro něj sílu, lásku a po‐
znání, poznání, aby našel cestu ven ze tmy do světla.

Můžete m vykonat mnoho dobrého! Pokud by však v určitých 
situacích chyběl na to čas, pak pošlete alespoň krátkou, rychlou modlit‐
bu ke Stvořiteli: „Otče, pomoz mu Ty a ulehči jeho cestu!“ Ano, měli 
byste sílu modlitby mnohem, mnohem více uplatňovat.

Vztah, který máte ke svým bratrům a sestrám, přesně odráží vztah, 
který máte ke svému Stvořiteli, ne více a ne méně. A bohužel to někdy 
vypadá velmi špatně.

Jestliže říkáte: „Miluji Boha nade vše a věřím v Něj a uc vám Ježíše 
Krista!“ a přitom jsou pro vás vaši bližní víceméně nezajímaví a vy k nim 
nic moc necí te, pak nemáte dobrý vztah ke svému Stvořiteli! Pamatuj‐
te si: Vždy můžete poznat, jaký je váš vztah ke svému nebeskému Otci – 
přesně takový jako ke svým bližním!

V Písmu stojí: Podmaňte si Zemi! To byste měli také udělat, ale vždy 
dodržovat božský pořádek. Zdá se, že někteří to špatně pochopili 
a podřizují si ostatní. To však není v duchu Božím! A právě za ty lidi, kte‐
ří jdou takovou cestou a podmaňují si své bližní, je zapotřebí hodně  
modliteb a mnoho požehnání seshora.

Protože jste nyní opět slyšeli, jak moc jste toho schopni, když věříte 
v Boží sílu ve vás, a jak lze najít cestu k Otci, můžete svými modlitbami 
pomoci přinést na planetu hodně světla.

V tomto smyslu, milí přátelé, bychom vám rádi předali požehnání 
Otce a požádali, abyste nechali promluvit lásku. V ní je obsaženo po‐
chopení a odpuštění, tolerance a soucit.

Nepřestávejte ji v sobě pěstovat! Pak také budete mít snazší cestu 
životem, protože to ulevuje a zahřeje vás tak jako lidi, s nimiž máte co 
do činění. V lásce!

Na čem záleží, je to, jaké dobré skutky s sebou ponesu do světlých 
nadzemských sfér. Vždyť právě tam chcete všichni jít!
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KVALITA MODLITBY

Pavla Kašparcová, 1996

Modlitba je rozhovor s Bohem. Vyznání pokory, lásky a naděje, hle‐
dání pomoci, která je vyšší a větší než ta, kterou vám může dát Země. 
Modlitba je získání síly a útěchy, která poskytuje neklidnému lidskému 
srdci jistotu lásky a domova. Modlitbou nemíním bezmyšlenkovité bre‐
bentění, při němž vaše myšlenky bloudí v kruhu nároků a událos  po‐
zemské reality, nýbrž srdce naplněné vroucnos  a oddanos , vděčnos  
za blízkost toho, k Němuž voláte a Jemuž přenecháváte rozhodnu , kdy 
a jakou formou dojde k vyslyšení vašeho volání.

Jsou modlitby beze slov a modlitby vyjádřené slovy. Ty první jsou 
vzácnější, protože se v nich rozpíná duch, volný, nevázaný slovy, která 
jsou formována pomocí pozemské vibrace rozumu.

Podstatnými požadavky účinné modlitby jsou: víra, odpuštění, ode‐
vzdání a láska. Všechno, oč prosíte, musíte věřit, že jste již dostali. „Víra 
hory přenáší.“ Před každou modlitbou odpusťte tomu, o kterém se do‐
mníváte, že se pro  vám provinil, tak jako nebeský Otec odpouš  vám 
vaše viny. To jsou slova (Marek 11,25), která by neměla být zapomenu‐
ta. Modlitba provázená hořkos  a hněvem zůstává bez účinku, protože 
nega vní energie blokují příjem Světla.

Vroucí modlitba je odevzdáním se Bohu a lásce k Němu. Jejím pů‐
sobením jsou ak vována všechna duchovní centra, která uvolňují síly 
stoupající společně s energií vaší modlitby vzhůru a vracejí se zmnoho‐
násobeny zpět k vám nebo k tomu, pro něhož prosíte. Pročišťují éte‐
rické tělo, jehož stav se přenáší na tělo fyzické hojivými fluidy, 
vyrovnávají duševní disharmonie a neklid a pročišťují atmosféru vašeho 
životního prostředí. Pochybnos , staros , strach a živé myšlenky jsou 
prozářeny světlem útěchy a naděje.

V současné době přináší většina lidí svému Tvůrci vstříc jen ochotu 
vyžadovat a brát. Ačkoliv je člověk nepřetržitě obdarováván, nepřejde 
ani nejmenší dík přes jeho rty a srdce zůstává chladné. Modlitba zna‐
mená nejen přijímat, ale současně i dávat a děkovat.



38

Duše, která prosí o pomoc a obdarování, se musí opros t od po‐
zemského ch če, hluku, přílivu myšlenek a rušícího vlivu různých poci‐
tů. Ježíš říká svým apoštolům: „Chcete‐li se modlit, uzavřete své dveře!" 
Tím míní ponoření se do cha vlastního nitra, abyste slyšeli hlas Toho, 
k němuž voláte. Dýchejte pravidelně a zhluboka, předložte své prosby 
Bohu s plným vědomím Jeho blízkos . Proste krátce, ale vroucně. Větši‐
na lidí není schopna intenzitu počáteční vroucnos  delší dobu udržet, 
následkem toho dochází k nesoustředěnos  a povrchnos  v průběhu 
modlitby. Uvolněná vnitřní energie pak nemá dostatek síly stoupat výše 
a je využita nega vními silami.

Zvláště působivá je Srdeční modlitba, soustředěná do několika slov. 
Několikrát v průběhu dne vyslovujte při hlubokém nadechnu  jméno 
Boha nebo slova: „Ježíši Kriste," při vydechnu  „přijď blíž!' Tímto vě‐
domým oslovením přechází pomocí čaker božská energie do vašeho tě‐
la. Čakry povzbuzeny touto čistou energií k vyšší vibraci přivádějí 
kosmickou božskou sílu a její léčivé, posilující efekty k jednotlivým tě‐
lesným orgánům a duševnímu vědomí.

Vibrační síla modlitby je ovlivněna rozdílným stupněm duchovního 
vývoje každého jednotlivce. Její hodnota stoupá podle toho, kolik lásky 
k bližnímu a lásky k Bohu je člověk schopen vysílat. Musí si být vědom, 
že by neměl vyžadovat od Boha něco, co si nepřeje nebo o co není 
ochoten prosit i pro své bližní. Správná modlitba vyžaduje odevzdání 
proseb a jejich splnění do vůle Boží: „Pane, Tvá vůle se staň. Ty víš nej‐
lépe, co potřebuji.“ Nedojde‐li hned ke splnění toho, oč voláte, nezna‐
mená to, že vás Bůh opus l nebo neslyší. Mnozí s vás se mnoho modlí, 
ale nejsou schopni se darům Božím „otevřít“ a přijmout je, neboť je 
jejich modlení tak mělké, že Boha nedosáhne. Mnozí získali zkušenost, 
že musí být vděčni za nesplněná přání, protože poznali, že jejich splnění 
by pro ně bylo nepříznivé. Bůh ví nejlépe, co je pro vás nejprospěšnější, 
mějte důvěru!

Každá modlitba, i když není hned vyslyšená, přináší sílu, naději 
a útěchu, protože zdvihá lidské vědomí nad hranice hmoty a zapojuje 
člověka do kosmického rytmu všeho života vedeného Božím pořádkem 
a láskou. Vibrace vaší vroucí modlitby se zhušťují v energii, která stoupá 
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do nadzemských dimenzí. Odtud se vrací jako nepopsatelně krásné ba‐
revně zářící formy, jako světelné energe cké jiskry, které vyzařují do 
všech stran i zpět k člověku.

Duševní vědomí modlícího se spojuje nejprve s vědomím duchovní‐
ho ochránce, který má možnost a od Boha danou moc po zhodnocení 
vaší prosby ji sám splnit. Přesahují‐li vyslovené prosby hranice této mo‐
ci, vede vaše prosby dále k vyšším duchovním bytostem, často až k vůd‐
čím bytostem vaší duchovní rodiny, do níž přináležíte, které mají přesné 
informace o životě a duchovním vývoji každého jednotlivého rodinného 
příslušníka. Pomáhají vám pomocí intuice a vašeho duchovního ochrán‐
ce zvládnout životní úkoly a duchovní cíle, protože touží po sjednocení 
rodiny. Vy byste je v pozemské řeči nazvali rodiči. I Matka Marie je vy‐
soká nebeská kněžna, která má velkou moc při vyslyšení vašeho volání.

Jestliže tyto vysoké bytos  nemohou splnit vaši prosbu, předávají ji 
Kristovi, kterému „je dána všechna moc na nebi i na Zemi.“ I on má 
možnost jít s vaší prosbou až k Bohu, který ví, o jakou prosbu se jedná, 
protože modlitbou je vzbuzována ak vita vašeho ducha – Boží jiskry, 
součás  Jeho světla. To je důkaz, že modlitba je vědomý kontakt s Tvůr‐
cem. 

Vidím, že se vám zdá cesta vašich proseb komplikovaná a dlouhá, 
ale není tomu tak. Neměřte pozemským měřítkem. Cesta vaší modlitby 
je velmi rychlá a jednoduchá.

V současné době se lidé málo modlí, málo prosí, protože neznají 
touhu po blízkos  Tvůrce, Jehož existence je pro ně výplodem lidské 
fantazie. Ale v době nejvyšší životní úzkos , nebezpečí a beznaděje na‐
chází i nejzatvrzelejší bojovník pro  existenci Boží slova: „Pane, pomoz 
mi, zůstal jsem sám! Svět, na nějž jsem věřil, mi nemůže pomoci." Od‐
povědí na toto volání budiž vám poznání starého čínského Mistra: 
„I když síckrát Boha zapomenete, stojí On síckrát vedle vás." Lidstvo 
zaměřuje svoje zájmy jiným směrem než m, který vede k vroucímu 
spojení s Bohem, centrem nejvyšší síly universa. Víra v jeho existenci 
otvírá všem, kteří jsou ji schopni přijmout, zářící perspek vy nových po‐
znání. Modlitba otvírá bránu k Boží blízkos , která ší a posvěcuje 
všechnu bolest a hu vašich životů.
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VYSLYŠENÉ MODLITBY A DUCHOVNÍ VEDENÍ

Pády a úspěchy na duchovní cestě 
Musela jsem na operaci, přestože jsem dělala vše pro to, abych se jí 

vyhnula. Přála jsem si, aby se má po letech vytvořená boule na krku zá‐
zrakem rozpus la. Bála jsem se jít k lékaři, ale už se nedalo nic dělat, 
bylo to nutné, útvar byl velký a cí la jsem tlak v krku. Dostala jsem ter‐
mín k vyšetření a částečně se mi ulevilo. 

Pár týdnů před m jsem na doporučení navštěvovala léčitele, měl 
pyramidu, používal kyvadlo, něco mi na něm však nesedělo. Cí la jsem 
a věděla, že je se mnou něco špatně, cosi mě ovládalo. Záhy jsem po‐
chopila, že jeho cesta je odlišná od té naší. Přesto jsem mu důvěřovala 
více než Bohu a sobě a byla jak zhypno zovaná. Udělala jsem tedy 
chybu, nedala na svůj první pocit.

Byl srpen 2019, celý víkend jsem na chalupě musela hlídat psa. To 
mám ráda, protože jsem tam sama se svými myšlenkami. Jenže už v pá‐
tek mě rozbolel zub a situaci jsem nakonec musela vyřešit práškem. Bo‐
lest ustoupila, po chvíli se vrá la, takže jsem po celý víkend užívala 
růžové pilulky. A tam se tehdy vše začalo stupňovat. Začala jsem mít 
divné myšlenky, pocity a stavy strachu. 

Přišel čas operace. Těšila jsem se na uzdravení, jenže divný stav stá‐
le trval. S prosbou k duchovnímu světu o ochranu a pomoc jsem se svě‐
řila operujícímu lékaři. Vzali mi i mandli, neuhájila jsem ji. 

Na pooperačním pokoji jsem poprosila o u šující léky, když tu 
rostoucí tlak na krku vyvolal akutní reoperaci – praskla mi to ž céva. 
Štěs  mi přálo, chybělo pár minut a lékař by operoval dalšího pacienta 
a nebyl by k dispozici. To bych prý musela dostat na pár dní tracheosto‐
mii, tedy otvor do krku. Při návratu do těla jsem vnímala stahující se ro‐
letu, která zakrývala svět světla, ještě jsem s hla v kleku s touhou do 
něj hledět. Na dálku mi v nemocnici pomáhala jasnovidná žena, řekla, 
že se ke mně skrze léky nemůže dostat. Uvědomila jsem si, jak mě che‐
mické léky odpojují od Zdroje. Stále jsem se cí la slabá. Během šes  
dnů v nemocnici jsem dostala příležitost předat pár duchovních infor‐
mací několika ženám. Bohu díky. Nemocnice je ale také energe cky 
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zajímavý prostor, v osamění mě přitahoval pohled na okno, dokonce 
představa skoku z něho – můj pokoj to ž byl v nejvyšším patře.

Po návratu z nemocnice jsem nemohla šest týdnů jíst tuhou po‐
travu, dlouholetý ekzém mi stravování také komplikoval. Rána v krku 
byla živá a moje váha šla rapidně dolů. Ztra la jsem chuť k jídlu, síly mi 
ubývaly. Cí la jsem, že mám jít na zahradu se opřít o naši velikou lípu 
čerpat sílu. Přiznám se, bylo mi strašně. Moje tchýně, která za mnou 
přišla na zahradu, mi sdělila, jaký měla o mě strach. Jenže dotyk její ru‐
ky mi byl nepříjemný. Pochopila jsem, že stále nemám pevné napojení 
na Stvořitele a začala prosit o pomoc Boží duchovní svět. Proces byl 
dlouhý, zůstávala jsem na lůžku, bez chu  vstát, cí la časté deprese, ná‐
vrat do zaměstnání mě děsil, vše viselo na manželovi. Dcera mě smě‐
rovala na psychiatrii, obvodní lékařka mi předepsala an depresiva. 
Jenže při čtení příbalového letáku se zprava ozvalo: „Toto není tvoje 
cesta!“ Ano, věděla jsem, že je to tak. 

V jednom dni jsem dvakrát omdlela. Cí la jsem, že musím konat. 
Volala jsem přátelům, byla vděčná za vše, co mi kdo poradil. Koupala 
jsem se v řece, byl podzim, ale studená voda mi byla příjemná, jitřila 
každičkou buňku mého těla. Pila jsem vodu z lesní studánky, jedla vývar 
z kuřete. Abych dostala schopnost žít ve hmotě, porušila jsem své vege‐
tariánství. Pila jsem čaje, chodila na procházky a máchala nohy v poto‐
ce, přestože byla zima. Nejlépe mi bylo v noci, kdy jsem spala. Spánek 
mi opravdu dělal nejlépe. Každé ráno jsem cí la, jak přes levý bok s po‐
citem mrazení do mě něco nepříjemně vstupovalo. Tolik jsem si přála, 
aby stav skončil. Prosila jsem stejně laděné přátele, aby se za mě modli‐
li, sama jsem to v tento čas nedokázala, přestože znám sílu modliteb. 

Jedno dopoledne jsem z lůžka hlasitě horoucně zvolala: „Bože, za‐
chraň mě! Ježíši Kriste, nedej mě!“ Nebyla jsem schopná plánovat, roz‐
hodovat, myslet, jako bych nežila. Vnímala jsem strach a pocity nízkých 
sfér. Vadily mi zvuky aut, moji nervovou soustavu vše zatěžovalo. Na te‐
meni hlavy jsem cí la silný nepříjemný chlad. Zkrátka pocit zoufalství.

Největším hnacím motorem byl můj čtyřletý vnouček. Když mi je‐
den den děkoval a odcházel s ta nkem a upřel na mě ty své krásné 
modré oči, dotkl se mého srdce, Boží jiskry a já věděla, že chci udělat 
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vše pro to, abych svá vnoučata naučila se modlit. Dnes to všichni umí. 
Krásná dětská řeč modlitby je balzámem pro mne a věřím, že i pro Boží 
svět.

Uplynulo šest měsíců zoufalého stavu. Věděla jsem, že v prosinci 
bude setkání a těšila se na pomoc, v kterou jsem doufala, že přijde. Ta 
přišla doporučením na další ženu, která mi vysvětlovala, co se se mnou 
děje. Zjis la, že jsem obklopena nevědomými bytostmi, a odvedla je 
ode mě. Jenže stav se nelepšil, jedna bytost se stále vracela. Tehdy jsem 
pochopila, že jí mám vysvětlit, aby odešla do světla, a já jí mám modlit‐
bou pomoci. Tyto stavy se několikrát vrá ly, až jsem pochopila, že ne‐
vtělení potřebují pomoc a já se mám modlit a prosit za jejich odvedení 
tam, kam patří. 

Také mi přišla rada číst knihu Světlo v nás (nyní je součás  nové kni‐
hy Brána do krásného a věčného života), kde jsem pochopila, že musím 
v sobě probouzet duchovní síly. Vypsala jsem si z ní doporučené věty, 
denně si je opakovala, a m ukládala do svých buněk. …  Začala jsem cí‐

t, jak se mi životní síly vracejí. Uzdravovala jsem se. Vědomě jsem se 
držela Boha, Krista a víry, která hory přenáší. 

Denně jsem tvrdě na sobě pracovala, cí la jsem, že se stav lepší. 
Nebudu lhát, bylo to stále náročné. Doma netušili, co se se mnou děje. 
Oni to mají jinak. Tolik jsem byla vděčná za vás, spřízněné duše, mé 
přátele, za váš čas, vaše obje , vaše modlitby. Nikdy vám nepřestanu 
být vděčná.

Vděčná jsem za větu kamaráda: „To nejsi ty, to nejsou tvoje oči. 
Chci, abys byla jako dřív. Zavolej svoji duši, zavolej ji zpátky k sobě.“ 

On ten příběh měl vlastně začít povídáním o mém léčebném poby‐
tu v úžasném světě Srí Lanky. Bouli mi tam sice nevyléčili, ale moje 
vzpomínky se tam chvílemi vracely. 

Proč píšu tento příběh? Až po třech letech mi přišlo vnuknu  ho 
sepsat, a tak úkol plním. Dříve jsem toho nebyla schopná, paměť ne‐
fungovala jako dřív, tělo muselo zregenerovat. Vnímala jsem vnitřní 
hlas: „Jsi vyučovaná!“ Bylo to pro mě nepochopitelné. Cí m se jako sil‐
ně věřící, jsem na duchovní cestě, ale se spoustou chyb. Mám stále co 
pilovat. Změnila jsem se a velmi naslouchám svým pocitům a svému tělu. 
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Dávám si život do pořádku, protože nemoc s m vždy souvisí. Jen pro 
pořádek, rakovina to nebyla, pouze dese cen metrový lipom.

Děkuji, děkuji za pomoc všem duchovním přátelům, kteří nás ve‐
dou, léčí, chrání a učí. Jen je třeba je volat a žádat.

Co jsem z toho pochopila?
Někdy v životě nepříjemné stavy znamenají odhalení životního úko‐

lu, v mém případě, že mám modlitbami pomáhat při přechodu na 
druhý břeh.

Nespoléhat se na hmotného člověka, ne každý je nástroj Božího 
světa.

Ověřila jsem si kvalitu naší duchovní cesty i literatury.

„Důvěřuji ti, Ježíši“
V mém životě mi velmi pomohla rada jedné sestry z našeho spole‐

čenství. Když jsem se jí ptala, jak se chovat v případě útoku jakéhokoli 
druhu, řekla: „Důvěřuj Ježíši!“ 

Hodně jsem o tom přemýšlela, když jsem znovu a znovu pročítala 
naše sešity a viděla časté „Důvěřuj Ježíši!“ Uvědomila jsem si, že ačkoliv 
jsem vždy důvěřovala pomoci seshora, nikdy jsem to nevyslovila takto: 
„Ježíši, prosím, pomoz mi, důvěřuji !“, chybělo tam ono: „Důvěřuji !“

Tak přišla situace, kdy jsem netušila, co mám dělat, ale můj 
duchovní průvodce věděl. Po myšlence: „Ježíši, důvěřuji ! Pomoz mi, 
prosím! Děkuji!“ se pomoc dostavila. Ježíš a naši duchovní průvodci ří‐
dili tuto situaci úžasně a s velkou láskou. Je neuvěřitelné, jak Bůh, Kris‐
tus, naši duchovní průvodci, Matka Marie a Boží poslové pomáhají 
a inspirují nás.

Mohu neustále jen říkat DĚKUJI, DĚKUJI a „Ježíši, důvěřuji !“ 

Vedlejší silnice
Před pár týdny jsem jel s autem po vedlejší silnici, kde je povolená 

rychlost 30 km/h. Já jel rozhodně rychleji a k tomu ještě přehlédl řidiče 
přijíždějícího zprava, takže měl přednost … Díky Bohu, nedošlo ke sráž‐
ce! Velmi jsem se styděl, prosil Boha a svého duchovního průvodce za 
odpuštění a děkoval, že ještě žiji. Několik dní jsem se hodně modlil 
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za druhého řidiče, aby mi odpus l, a žádal Boha a duchovního průvod‐
ce dotyčného, aby ho inspirovali k tomu, ať vůči mně nemá žádné 
nega vní myšlenky.

Také jsem se stále modlil za pomoc, za více klidu, abych jezdil po‐
maleji a nic takového se mi už nepřihodilo. Rád bych ještě zmínil, že 
každé ráno prosím, aby všichni naši duchovní průvodci, pokud je to 
možné, pomáhali všem lidem na každém kroku, který ujdeme, a na kaž‐
dém metru, který ujedeme, bez ohledu na to, jaké vozidlo používáme. 
Děkuji, milý duchovní průvodce, děkuji vám všem, milí Boží poslové, 
kteří jste mi pomohli, díky, síceré díky.

Ataka
Děkuji duchovnímu světu Božímu za úžasnou pomoc!
Byla listopadová neděle. Nutno říci, že já osobně si na tento inci‐

dent, o němž vyprávím podle líčení mé partnerky, nevzpomínám: 
Vstal jsem kolem 8. hodiny ráno a beze slova šel z ložnice do ved‐

lejšího pokoje. Moje přítelkyně mě slyšela zakřičet a pak byl slyšet tlu‐
mený pád. Okamžitě tam běžela a viděla mě ležet na podlaze, 
nehybného, se strnulým pohledem. Nereagoval jsem a sotva dýchal.

První pomoc byla již ta, že mě můj duchovní průvodce nechal 
spadnout tak, že jsem hlavou dopadl na měkkou tašku, takže jsem byl 
uchráněn před poraněním hlavy a páteře. Partnerka okamžitě zavolala 
záchranku. Také ona dostala od duchovního světa Božího sílu, protože 
navzdory svým pohybovým problémům musela sejít po schodech 
z prvního patra, odemknout dveře a zahradní bránu a pak se vrá t.

Záchranná služba s lékařem přijeli rychle a vyžádali si vrtulník. Když 
mě otočili na bok, začal jsem křičet a plazil se po schodech dolů. Byl 
jsem uveden do umělého spánku. V nemocnici se o mě okamžitě velmi 
dobře postarali. Když jsem procitnul na nemocničním lůžku, seděli ve‐
dle mě můj syn a partnerka a počítali s nejhorším. Byl jsem zmatený, ale 
fyzicky jsem se cí l docela dobře, jen mě udivily modřiny.

Později mě na chodbě potkala mladá lékařka, která mi na jednotce 
intenzivní péče poskytla život zachraňující léčbu. Divila se, jak dobře se 
zotavuji, a řekla, že jsem vstal jako „fénix z popela“. Následovalo mnoho 
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vyšetření a lékaři si lámali hlavu, co že mi vlastně je. Asi po dese  
dnech pobytu mě propus li s m, že nesmím půl roku řídit. Ani po půl 
roce nic nezjis li, což pla  dodnes. 

Je jasně vidět, že Boží duchovní svět okamžitě pomáhá a je na místě 
v nouzových situacích a nega vních útocích! Moje důvěra v Boha m 
ještě více posílila! Mohu jen říci DĚKUJI.  Děkuji také své partnerce, ro‐
dině a přátelům, kteří vždy stáli po mém boku!

Srdce
Desítky let jsem se mohla těšit nejlepšímu zdraví a nepotřebovala 

brát léky, kromě homeopa k při mírném nachlazení. Za to vždy 
vzdávám dík Bohu a duchovním pomocníkům. 

Jenže silná bolest v levé polovině hrudníku mě jednoho dne donu ‐
la navš vit lékaře. Po EKG mi napsal doporučení do nemocnice na další 
vyšetření. Byla jsem tam na pár dní přijata a po několika vyšetřeních 
a lécích mi doporučili elektrošok k úpravě arytmie. 

Jedna milá sestra mi sdělila, že se za mě bude modlit. Doslova jsem 
vnímala její modlitby a cí la se stále lépe.

Se svou sousedkou na pokoji se mi podařilo občas hovořit na 
duchovní téma. Je velmi věřící a navzdory mnoha vážným nemocem 
a rodinným osudovým ranám plná naděje. 

Po nějaké době po opuštění nemocnice jsem měla schůzku s in‐
ternistou. K mému překvapení a rados  už nenašli žádné fyzické poru‐
chy. Navzdory jeho obavám, že se po že mohou opakovat, já jsem plná 
jistoty a důvěry v Boha a naše duchovní lékaře. Prosím také o poznání, 
co mi tato událost chce sdělit, a prosím o odpuštění, pokud jsem vyko‐
nala činy, které nebyly dle Boží vůle.

Děkuji, děkuji, milý Bože, Ježíši Kriste, Matko Marie a všichni 
duchovní pomocníci i moji milí bratři a sestry, kteří jste se za mě modlili!

Přišli jste na Zemi, abyste duchovně rostli, vyvíjeli se, a m sbírali 
plody, které vám nikdo nemůže vzít! 


