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ZACHOVÁVAT NEUTRALITU

Nechť z vašich srdcí přetéká milosrdná láska k bližním
Milí sourozenci, máme radost a děkujeme, že vás smíme ve světelném 

proudu milujícího nebeského Otce zásobovat duchovními pravdami. 
Doba již velmi pokročila a všude je cí t veliké napě . Chci vás proto 

utěšit, ukotvit v lásce a vědomí, že vás podporujeme a zásobujeme 
mocnou silou lásky. Vy si ji pak darujte navzájem. Nebude vám ubývat, 
protože vás jí budeme jako pozemské pomocníky Krista ve větším 
množství zásobovat. Vždyť se osvědčujete a radostně, s pokorou 
a vděčnos  nesobecky sloužíte. Můj pozemský syn ji bude zesíleně přes 
nás a vaše duchovní průvodce na vás vyzařovat. 

Proč si toho máte být stále vědomi? Protože na vaší pozemské scé‐
ně pán temna nastražil velmi mnoho požárů a bude do nich ještě při‐
kládat. Nega vní síly nevynechají jedinou příležitost, aby mezi lidmi 
rozpoutaly nelásku. Uplatňujte proto učení Ježíše Krista, jeho milosr‐
denství, lásku a dobrotu k lidským dětem. Jsou plny strachu a neprobu‐
zeny v nevědomos  a bezbožnos  slouží pánu temna.

Nesuďte, nehodnoťte či neodsuzujte, to nikomu nepřísluší. 
Nenechte se v této snivé a pokročilé době do ničeho vtáhnout, ne‐
boť se m zaplétáte a zatěžujete! Připomeňte si milosrdnou lásku mé‐
ho pozemského syna, když se zasažen boles  na kříži přimlouval za své 
bratry a sestry: „Otče, odpusť jim, vždyť oni nevědí, co činí!“ Kéž 
podobná milosrdná láska k bližním přetéká i z vašich srdcí!

Stále si uvědomujte milost, která je vám udělována. Nalézáte se ve 
všeobjímající lásce Stvořitele k Jeho dětem, Ježíš Kristus přes nás pře‐
bohatě vylévá milosrdné světlo milos . S láskou zapisuji do vašich srdcí 
živá slova mého pozemského syna: „Milujte se navzájem tak, jako jsem 
já vás miloval!“

Mnohé se dá odvrátit
Zasvě li jste se Ježíši Kristu. Děkuji za vaši práci, často jste byli žá‐

dáni co nejintenzivněji sloužit modlitbou, vyzařováním a přímluvami. 
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Mnohé, opravdu mnohé se dá vašimi činy lásky, vibrací lásky odvrá t! 
Přijímají je vaši duchovní průvodci a směrují tam, kde se objevuje požár. 
Děkuji za vaši vytrvalost!

Proč stále častěji říkáme, že jste duch a duše, Boží dě  zcela nezniči‐
telné povahy? Abyste se stále méně ztotožňovali se svým pozemským tě‐
lem, protože opravdu jste nezničitelné, milované Boží dě ! To mějte na 
pamě , to ve vás vytváří harmonickou, oddanou vibraci, kterou pak vy‐
zařujete a vysíláte. Zasáhne druhého a způsobí v něm jistý stupeň osvícení.

Kristus zadržuje to nejhorší
Byli jste připravováni a vzděláváni, abyste pomohli mnoha sourozen‐

cům, kteří vás v této těžké pozemské době potřebují. Často ji nedokážou 
unést. Na mnoha místech je situace velmi výbušná, doba pokročila. Jenže 
Ježíš Kristus je hodně blízko tomuto dění a zadržuje, co by vážně Matce 
Zemi ublížilo – tak silná je jeho láska k lidstvu a vaší planetě.

Stávající světové událos  je třeba brát zodpovědně. Vy, kteří znáte 
jen útržky, jste posmutnělí nebo máte strach – vše to ž značně 
postoupilo. Velmi vás prosím, působte i nadále modlitbami, vyza‐
řováním a prosbami, neboť ohrožení je již velké a znamená pro lidstvo 
nebezpečí. Byli jste mnoho dese le  připravováni, takže víte, co by 
mohlo být spouštěčem pro lidstvo i milovanou Matku Zemi.

Láska vám dá sílu v této z žené situaci! Provede vás, naučíte se vi‐
dět dobro navzdory těžké době. Dobré držte vždy před očima, přestože 
pro klad mocně rozdmýchává nega vitu. Jedno po druhém nastupuje, 
proplétá se, postupuje vpřed, a to velmi rychle. Zatěžkávací doba je ná‐
ročná pro vás,  připravující se na vzestup do světlých sfér, natož pro ty, 
kterým pomáháte ve jménu Krista. Z vašich srdcí díky tomu bude pod 
vedením duchovních průvodců proudit láska. Ať se klid a mír vrá  do 
všech duší, nechť jste vzory v odpouštění a vzájemném přibližování, vždyť 
jste zapojeni do sítě lásky Ježíše Krista.

Každý váš čin lásky navozuje vaši duchovní proměnu, je podporová‐
na láskou a mírem Stvořitele skrze Krista, Boží posly a vaše duchovní 
průvodce. Když je pak zakotvena, poslouží také bližnímu k jeho uvě‐
domění a poznání.
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Duchovním postojem lásky budou vaše ob že snáze překonávány 
a vy se můžete osvobodit. Nastane změna a pocí te mír. Stálá, pokorná, 
láskyplná vytrvalost vámi prochází jako zlatá nit do doby, kdy už nebu‐
dete tělo potřebovat. Pamatujte, že v této ob žné pokročilé situaci již 
nejsou přestávky, neboť těch by, a to mi věřte, nega vní síly využily.

Překonávat z pozice lásky
Nezapomeňte se pozvedat do svého vyššího já, tedy do vaší Boží jis‐

kry a Kristova světla! Spojujte se v duchovním prostoru, sí  mého syna 
Ježíše Krista! Jen tak dokážete zvládat vaše často velmi těžké úkoly.

Udržujte své myšlenky pozi vní, dle Boží vůle a nenechte se 
ovlivnit individui nebo skupinami, klakami! To je nyní již nevyhnutelná 
nutnost. Nebezpečí je veliké a vaše myšlenky často nekoncentrované. 
Prosím, žádné, absolutně žádné stranění a je jedno, o jakou situaci 
nebo rozměr se jedná. Posuzování či odsuzování by dopadlo zpět na 
vaši duši.

Vždy se můžete spojit s duchovními průvodci a při po žích volejte 
také mě i Boží duchovní svět! Příliš často si říkáte: „To bude v pohodě…, 
to udělám až…“ – a zapomenete v nízkých vibracích v pokoře a od‐
danos  prosit. Doporučuji vám to dělat.

Utrpení a změna Matky Země
Matka Země se bude otevírat silné čis cí změně – nedokážete si ani 

představit její rozsah. Procesy se znásobí a zesílí, neboť v Zemi je 
uloženo mnoho zarostlých, disharmonických a rozsáhlých vibrací. Jsou 
boles vé a drásají Matce Zemi nervy. Ona má to ž také „nervovou sou‐
stavu“ a po duchovní stránce je na pokraji kolapsu. Lidé netuší, jakým 
utrpením Země prochází.

Jsou to smutné informace, ovšem my jsme pověřeni vám je předat. 
S láskou. Abyste se zharmonizovali, zásobujeme vás energií lásky, 
protože pak všechny výzvy s pomocí Božího světa zvládnete. Vždy si 
uvědomujte, že Otcova láska vás stále obklopuje, zásobuje a nese.
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Nositelé duchovního kódu
Kristus přes vás vysílá duchovní kód, kterým bude působit na 

ostatní vaše sourozence, aby se otevřeli. To jsou za této pozemské 
situace milos , které jsou zesíleně vysílány. A já vám smím jeho 
láskyplné poděkování vložit do vašich srdcí slovy: „Jsem u vás po 
všechny dny až do konce tohoto časového období.“ A ještě opět radí: 
„Milujte se tak, jako jsem já vás miloval!“

POMÁHAT NASTOLIT PŘÁTELSTVÍ

.

Pozemský svět, v němž dočasně žijete s cílem se duchovně vyvíjet 
a napravovat, je v dezolátním stavu, velmi smutný je pohled na ža‐
lostnou existenci lidstva. Ale pamatujte, jste zásobováni duchovní po‐
travou a mnoha duchovními pravdami, jimiž vás můžeme posilovat.

‐ ‐ ‐ Nyní mé srdce bije rychleji, takže společně volejme vzhůru. Chvá‐
líme Boha a Ježíše Krista, našeho nebeského krále, a děkujeme jim.  ‐ ‐ ‐ 

Když jsem jako pozemský člověk s planoucí láskou k našemu pastýři 
se svými duchovními bratry oddaně a horoucně uc val našeho Spasitele, 
připojil se k nám veliký zástup lidu. Směli jsme být, stejně jako dnes vy, 
pro ně vzorem. Opravdu, pozvolna se nechali vtáhnout do Kristovy lásky.

Buďte si vždy vědomi nezměrných milos , které Ježíš Kristus dal ce‐
lému lidstvu. Vždyť smíme lidstvo zásobovat velkou silou lásky, odvahy, 
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důvěry, rados  a posilovat rozhodnost! A také ještě občerstvovat srdce 
vnitřním ohněm!

Spasitel vedl osvobozovací boj se svým bratrem Luciferem a tře  
den vstal z mrtvých. Potom otevřel bránu, to již víte. Staňte se proto 
i vy otevírači dveří a bran vašim sourozencům, aby se mohlo kris‐
tovskou láskou proměnit jejich zatvrzelé, nepřátelské chování a vzájem‐
ná pro venství, které je svedly z cesty, zavinily po že vyskytující se 
v pozemské ži. Proto otevírejte srdce vašich sourozenců pomocí síly, 
kterou jste dostali. To smíme vložit do vašich duší.

Mám radost, že se snažíte stoupat vzhůru a sbíráte mnoho 
duchovních plodů na cestě Ježíše Krista k Bohu. Náročné procesy v této 
epoše pozemské hy se objevují stále častěji, ovšem slouží osvobo‐
zování z duchovního chaosu. Avšak nasazením lásky duchovní branou 
otevřenou Ježíšem Kristem projdete.

Propustná nádoba lásky
Smíme vám poskytovat sílu lásky, potřebujete ji, jelikož situace na 

Zemi je do značné míry zatemněna. Zde je však světlo, tento světelný 
ukazatel našeho Spasitele je vaší zárukou. Držte se ho minutu po 
minutě, každičkou hodinu, bude vám v této náročné době pomáhat. 
Cí te seň, mnoho útrap se objevuje v lidských duších. Jenže my 
všichni Boží poslové vás provázíme plni rados  a díků, oddanos  
a pokory, neustále a s velikou láskou, protože sílu lásky, a to mi věřte, 
v těchto těžkých a náročných časech potřebujete.

S postojem lásky, ryzím srdcem a vaší vůlí můžete na rukou svých 
duchovních průvodců očekávat to, co je třeba, abyste se stali 
propustnou nádobou lásky. Věřte, že proud lásky, který vysíláte plni 
oddanos , znamená vnitřní štěs  a naplní vás vděčnos  a duchovní 
rados .

Chci vám co nejpevněji vložit do vašich srdcí jiskru lásky, může růst, 
pokud ji budete ochotni darovat svým bratrům a sestrám.

Protože jste souhlasili, že budete pomocníky Krista, byli jste po 
mnoho dese le  bohatě obdarováváni a také v současné době 
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zásobováni velkou silou lásky. Jenomže nega vní síly vás často během 
vašich zkoušek a osvědčování svádějí, takže si říkáte: „Tohle si musím 
poslechnout,“ nebo „no tohle přece potřebuji.“ Proto: Prověřujte vždy, 
co k vám přichází, a pokušení překonávejte zbraněmi světla! Jimi jste 
vyzbrojeni a vybaveni.

DUCHOVNĚ PŮSOBÍCÍ SLOVA

V Božím duchovním světě vás slyšíme říkat: „Ten čas tak rychle le !“ 
Proto se pozvedněte a před svým zrakem stále držte cíl: Skrze Krista 
k Tobě blíž, Bože můj! A celý den užívejte pouze láskyplná slova. 
Duchovně působící slova to ž posilují, oživují a produchovňují. Poznání 
a nezištnost pak zase podporují duchovní vnímavost a zrání. Zapalujte 
také stále více prostřednictvím učení Ježíše Krista oheň lásky v srdcích 
svých sourozenců. A pamatujte, protože Krista milujete, jste jím 
ochraňováni. Ježíš řekl: „Kdo ve mně zůstává, ten se neztra !“ Jeho 
slova pla , osvobodí vás skrze světlo a věčnost.

Rovněž já bych vás rád sy l poselstvím lásky, vyzařoval do vašich 
srdcí své zkušenos  a činy z tehdejšího pozemského života. Vyprávím 
o své lásce k Ježíši Kristu, abyste každý den pod ochranou dobrého 
pastýře čelili zbraněmi světla stále více blížícím se výzvám.

Boží požehnání a mír našeho Pána nechť je s vámi, Bůh budiž 
pozdraven!

.

Pravda vytváří sílu a energii lásky, omyl to nedokáže!

Nevzdávej se důvěry, neboť potřebuješ energie pro vývoj!
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LIDÉ JSOU BLÍZKO PROCITNUTÍ

Modlit se za sourozence vydávající se na cestu
Situace na Zemi se stále přiostřuje. Protože pán temna hodlá útočit 

na velké množství lidí vydávajících se na cestu a toužících po pravé lás‐
ce, nořte se v pokoře do svého nitra a vysílejte mnoho srdečních modli‐
teb. Pro klad je rafinovaný – hodlá jim překazit cestu pomocí 
zbývajících nectnos , které mají. A oni mnohdy netuší, že je v sobě no‐
sí. Ovšem jsou dobré vůle, chtějí znát duchovní pravdy a osvědčit se na 
cestě Ježíše Krista. Nachází se velmi blízko probuzení, tudíž se na ně  
nega vní síly mocně zaměřují s cílem zabránit jim procitnout.

Za tyto sourozence se vroucně modlete, protože často nevědí, jak 
s působením nega vních sil nakládat. A vy se potom divíte: „Co ho to 
jenom napadlo? Jak se jen může tak vzpírat? Co to do něj vjelo? Proč 
je najednou tolik nega vní?“ To se vynořily neodstraněné stereotypy 
a ten, který se v lásce obracel na Boží duchovní svět, se najednou ocitá 
ve zmatku. Agresivní chování člověku otevírá auru. Pak ovšem přicháze‐
jí , kteří mu chtějí zabránit najít cestu ke Kristovu poselství lásky. To 
jsou situace, s nimiž lidé nepočítají, a často se do těchto manipulací za‐
pletou.

Proč to tak naléhavě říkáme? Abyste se modlili za všechny, kteří se 
vydávají na cestu! Nega vní síly čekají jen na to, aby jim pomocí jiných 
sourozenců z čista jasna udělaly čáru přes rozpočet. Chtějí, aby opět 
potemněli a trpěli! Modlete se ale za obě strany. 

Nega vní síly masivně využívají současné nízké vibrace, chytají se 
této příležitos , aby vašim nejmilejším postavily do cesty překážku. Tak‐
že ještě jednou: Vysílejte za ně co nejintenzivnější modlitby lásky, 
přímluvy k Matce Marii. A já, vaše duchovní sestra, vám žehnám velkou 
silou a láskou za odhodlání oddat se Kristu a stát po boku všech souro‐
zenců v jejich nesnázích.

S velkou upřímnos , láskou a vděčnos  nyní ještě předávám do vašich 
milujících, sloužících, pokorných srdcí pozdrav lásky i vibraci rados  



POTENCIÁL DUCHOVNĚ SE PROBUDIT

Mnoho dese le  jsme vám směli předávat duchovní pravdy, pro‐
tože Ježíš Kristus v oněch dobách řekl: „Budu vám posílat posly a oni 
vás budou zásobovat pravdami, neboť jen pravda vás osvobodí!“ Pouze  
zcela nepatrnému množství lidí se dostává informace, že sourozenci ve 
větších skupinách mají tu milost být duchovním světem Božím záso‐
bováni duchovními pravdami. 

Mnoho lidí ve vašem okolí koná dobro, ale ostatní necí , jak dobrý je 
to čin. Jak se mohou duchovně vyvíjet, když jim chybí pokora, 
spokojenost, vděčnost? Hodně jich má dobré srdce, pěkné úmysly, chce 
z dobré vůle darovat a v dobré vůli učit. Avšak nemají rozvinuté duchovní 
síly, takže to vypadá, jako by lidstvo zavřelo zvenku i zevnitř dveře.

Na co narážíme? Na vaše pochopení, že Ježíš Kristus, náš milý Spasi‐
tel, dobrý pastýř, bohatě obdarovává své nejmilejší, své milé bratry 
a sestry, láskou, klidem a mírem.

Upozorněte ty, kteří se ve vašem okolí setkávají s druhými s láskou, 
vděčnos  a dobrou vůlí, ale ještě nejsou otevřeni Bohu, že v sobě nosí 
dar Boží lásky. Považují mnohé za samozřejmost. Jenže zapomněli, že se 
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od milého Fran ška z A. V pospolitos  naší duchovní rodiny smíte růst 
a zrát, pokud jste vedeni za ruku svými duchovními průvodci a v pokoře 
a lásce se oddáváte milému Spasiteli.
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musí ke všemu – ať duchovnímu či pozemskému – dopracovat. Slovo 
„musí“ neznamená v duchovním světě Božím povinnost, nýbrž 
možnost. Dělat to dobrovolně je dar srdce. Slovo „musí“ v nich vyvo‐
lává s sněný pocit. Pak nejsou schopni odhalit svoji vlastní schopnost 
lásky.

Lidé, kteří konají dobro, to považují za samozřejmost, právě oni mají 
potenciál se duchovně probudit. Zaměřte se na ně svým myšlením lás‐
ky, pomůže jim to pootevřít dvířka poznání, schopnost si uvědomit, co dě‐
lají dobře. A druhému, který se uzavřel, můžete láskyplně v myšlenkách, 
slovech, činech nebo pocitech, kladením otázek pomoci otevřít srdce.

Neztrácet dobro z očí
Když se to či ono děje, často tomu nerozumíte. Je těžké objevit 

dobro i v tom nejhorším. Ale je to důležité, ukotví vás to! Poukazujte 
na to dobré! Na základě svého duchovního vývoje můžete pomoci, aby 
bližní změnil svůj vnitřní postoj. To ho může udělat duchovním 
křesťanem! Duchovní křesťan si pamatuje rozhovory, které vedl s ostat‐
ními, protože pracuje vědomě. Pamatuje si přátelské výměny názorů. 
Jen tehdy druhému slouží v pokoře a lásce s poselstvím v srdci.

Neztrácejte nikdy dobro z očí. Pakliže to nedokážete, proste o po‐
moc svého duchovního průvodce, poradí. Potom to můžete bližního 
naučit na jeho stupni duchovního vývoje. A on si to uloží do srdce, 
otevře se změně, obrá  se, dál se bude rozvíjet a předá to zase dál.

Neboť my vidíme, že mnozí zavřeli svá srdce a k tomu jsou ještě 
tvrdohlaví. Podívejte se na ně duchovním zrakem a zavnímáte bolest 
v jejich srdcích! Tak rozpoznáte dobro v člověku a začnete pomáhat 
Božímu duchovnímu světu jej znovu otevřít. Bolest otevírá dveře tehdy, 
když použijete učení lásky, milosrdenství a dobro. Tehdy k tomu obdrží‐
te, a to mi věřte, velikou sílu lásky.

Pohleďte na současný počet chladných, uzavřených, zatvrzelých srd‐
cí, právě ta potřebují vaše modlitby lásky, přímluvy, vyzařování a také 
napojení, která vám udělujeme z Božího duchovního světa. A věřte, se‐
tkají se s vámi. Vy máte vnitřní sílu darovat, takže se dveře v jejich srd‐
cích opět otevřou. Staňte se horoucími otevírači srdcí.
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Existují různé skupiny. Jedni již chtějí, těm tedy předávejte. My ale 
hovoříme o těch, kteří potřebují pomoc, aby se rozhodli znovu svá srd‐
ce otevřít. Jak často jste si řekli: „Když nechce, nemusím se snažit. To se 
mě netýká, je to jeho problém. Holt nechce." Tak běžně lidé reagují, to 
slýcháváme. Ovšem vy se svým duchovním poznáním, svou silou lásky 
víte, že v takovém případě máte prosit a modlit se. Tak se pro to nad‐
chněte a prosebné modlitby prak kujte. Pomůže jim to!

Každičká modlitba je užitečná! Protože i zatvrzelý zažívá mnoho 
situací, kdy má možnost nastartovat změnu ve svém životě. Jeho 
duchovní průvodce mu pro to poskytne mnoho milos , které jste pro 
něho obdrželi a jemu předali. Každý by chtěl, aby mu bylo v době, kdy 
je zkoušen, pomoženo.

Vy víte o darech milos  nebeského Otce a našeho Spasitele Ježíše 
Krista. Využijte jich k tomu, abyste druhému pomohli otevřít srdce! Sa‐
mi to nedokážou, ale uvidí‐li vaši laskavost, lásku a oddanost, podaří se 
jim to.

To radíme vám i vašim sourozencům, pak proběhnou řetězové reak‐
ce a bude se to předávat dál a dál, mnoho srdcí se začne otevírat. Při‐
spíváte ke zdokonalování, protože vědomě a v Boží lásce pracujete 
s myšlenkami, slovy, skutky a pocity. Konáte to s pomocí Krista a svých 
duchovních průvodců, neboť vám poskytují dary milos .

S pokorou a láskou se s vámi loučíme, děkujeme za vaši lásku. Jsme 
velká duchovní rodina, která se navzájem miluje, podporuje a pomáhá.

Uč se po malých, bezpečných krocích s pomocí duchovního průvodce 
pochopit moudrost Božího a Kristova světla! Nech v sobě působit 
duchovní a duševní harmonii. Pak to nega vní zvenčí nezpůsobí žádné 
trvalé škody!
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NESOUDIT DRUHÉ

Milí sourozenci, vybrali jsme slova Ježíše Krista a budeme se snažit 
je vám objasnit.

(Matouš 7, verš 1‐6): „Nesuďte druhé, abyste sami nebyli souzeni. 
Stejný soud, jaký uděláte o druhých, padne také o vás. Stejnou měrou, 
kterou měříte ostatním, bude měřeno i vám. Vidíš třísku v oku bratra, 
ale trám ve svém oku nevidíš? Jak můžeš svému bratru říci: ,Nech mě, 
ať  vytáhnu třísku z oka!´, ale trám ve vlastním oku jsi nezpozoroval, ty 
pokrytče! Dbej na to, abys nejprve odstranil trám ze svého oka, a teprve 
pak můžeš vyjmout třísku z oka bratra.

Nedávejte napospas psům to svaté a neházejte perly vepřům, pro‐
tože by je mohli rozšlapat. Mohli by se obrá t pro  vám a hrozilo by, že 
vás roztrhají na kusy.“

Milí sourozenci, víme, že někteří z vás to mají v pamě  jinak, ale 
věřte, že Boží duchovní svět má lepší překlad, neboť čerpá z pravdy.

Přijměte tedy, prosím, vysvětlení osvobozené od mrtvých liter, 
v živém duchu, který se skrývá v těchto podobenstvích. Neboť je psáno: 
„Nic lidem nevysvětloval, mluvil k nim pouze v podobenstvích.“ Ale tato 
podobenství je ob žné pochopit dokonce i pro duchovní znalce. Proto 
se snažíme náročné pasáže srozumitelně objasňovat.

O smyslu zákona odrazu (zákona zrcadlení)
V těchto podobenstvích se setkáváme s m, co dnes označujete ja‐

ko tzv. zákon odrazu či zrcadlení. „Nesuďte, neboť důsledek toho je, že 
budete sami souzeni, pokud soudíte druhé.“

Kdo soudí druhé? Jen ten, komu je zvenčí přiváděno to, co sám má 
ještě v sobě. To je projev zákona zrcadlení.

Jestliže jste to pochopili, budete schopni si uvědomit: Vždyť my se 
vlastně navzájem lišíme jen v odkládání chyb! 

Pokud jste rychle hotovi s odsuzováním druhých, pak jste stále ještě 
poznamenáni stejnými zátěžemi, stejnými chybami, protože jinak by se 
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to nedostalo do vašeho vědomí. Byli byste již od toho problému osvo‐
bozeni, neboť u Boha není nic bezúčelného. Nedovolil by, abyste si tuto 
chybu uvědomili prostřednictvím jiné osoby! Takže nesuďte jiné, lišíte 
se pouze odsouváním chyb.

Úsudek, který si děláte o druhých, dopadne stejně tak i na vás. 
Proč? Protože díky tomuto bratru či sestře, kteří k vám přicházejí a tuto 
chybu vám zjevně demonstrují, naleznete přesně tu samou u sebe. 
Ovšem vy ji kri zujete nebo odsuzujete, aniž byste svou vlastní spla li!

Proto je důležité, když se k vám přiblíží jakákoli chyba bratra či sestry, 
zkoumat ji čistou myslí: „Proč ke mně přichází?“ Duchovní průvodce, 
tedy vaše svědomí, vám to dá poznat, když o to upřímně prosíte. „Tak 
tohle mám vlastně i já! Proto mi to bylo ukázáno, a budu‐li se snažit 
a seshora mi pomohou, dokážu to odstranit.“

To je smysl zákona odrazu a význam zkoumání čistou myslí. Takový 
byl smysl tohoto podobenství. Tou samou měrou, s níž měříte po‐
chybení druhých, jeho kri kou, hodnocením vašeho bratra, sestry, 
stejnou měrou bude měřeno i vám, jelikož ještě děláte tytéž prohřešky.

Uplatňujete‐li přísné měřítko, soudíte‐li přísně sourozence, budete 
hodnoceni stejnou měrou – ne proto, že jde o spravedlnost, ale protože 
není jiné cesty, neboť vy sami jste ještě stejně za ženi! To je smysl záko‐
na odrazu a podobenství o třísce a trámu v oku.

„Vidíš třísku v oku svého bratra“ znamená, že křičíš nahlas: „Ten má 
tu či onu chybu!“ Tím, že na ni ukazuješ, tak ji ještě více zveličuješ 
a sestru, bratra m degraduješ. Přitom máš v oku trám, který nevidíš. 

Jenže pokud si svoji chybu uvědomím, budu Bohu vděčný, že mi ji 
na druhém ukázal, abych ji mohl odložit, a budu děkovat za to, že mi 
Otec pomáhá nahlédnout do vlastního nitra skrze nastavené zrcadlo. 
Abych se zkrátka lépe poznal.

Pak budu ale také Bohu vděčný, že mi dal možnost to odhalit, že mi 
nenakládá plnou nálož, kterou bych měl skrze své pochybení nést. 
Milující Otec mi prostřednictvím jiného sourozence ukazuje: „Ale dítě, 
ty máš tyto o sky ještě také. Pochop, co  to má říct!“

Neřekl Pán: „Přijďte ke mně vy, kdo jste unavení a pře žení, chci vás 
posílit!“? Takový je Ježíš Kristus. Neměli byste se mu podobat? Doufejme, 
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že jste se nyní stali ve svém úsudku, v každé kri ce moudřejší a k chy‐
bám sourozenců jste tolerantnější.

V zásadě je zákon zrcadlení na vašem stupni projevem Boží lásky, 
která dává poznat vaše chyby prostřednictvím bližních. Proto nemáte 
bratra a sestru soudit, naopak, máte jim pomoci, protože každá pomoc 
je vlastně láska.

O „svatém“ a „perlách“
Dostáváme se k druhé čás  podobenství, které začíná větou: „Nevy‐

dávejte napospas psům to svaté.“ Milí sourozenci, Aramejci a také fa‐
rizejové i zákoníci považovali psa za velmi nízkého, proto toto zvíře Ježíš 
použil za symbol nízkého vývojového stupně zvířecí duše. Podobně to 
pla  i pro vepře. Přeloženo do vašeho jazyka: jedná se o symbol nečis‐
tého, nega vního. Ježíš často pracoval se symboly, perlami myslel to 
cenné, ušlech lé.

Po těchto vysvětleních se vrá me ke slovům: „Nevydávejte napo‐
spas psům to svaté.“ Co to znamená? Pod svatým byste měli chápat 
pouze Boha. Všechno ostatní je vůči Bohu rela vní a svaté rela vně. 
Bůh je to absolutně svaté, tak to učí Boží duchovní svět. Této definice 
byste se měli držet, pak nedojde k žádným nesrovnalostem.

Když v Bibli stojí, „Nevydávejte napospas psům to svaté!“, tak si už 
myslíte, že jste v tom našli pro mluv. Není to tak. Pokud jste pochopili, 
že v člověku přebývá Bůh, tedy Jeho světlo, pak máte vysvětlení: To sva‐
té ve vás je Jiskra světla, která pochází z Božího prasvětla. Ježíš musel 
promlouvat k lidem v podobenstvích, ale Boží duchovní svět nemusí. 
Osvětluje vám pravdu.

„Nevydávejte napospas psům to svaté“ pak znamená nesnižovat to 
posvátné ve vás na zvířecí úroveň, nenechat se zatlačit na stupeň zvířat! 
Boží jiskra je vám dána k růstu. On je světlo a světlo se chce šířit. Když 
dovolíte to svaté, tedy Jeho světlo, zatlačit dolů na úroveň zvířat, pak jste 
se dali napospas psům, pak se podobáte zvířecí duši a Boží jiskra nemůže 
růst. Pochopili jste dobře význam těchto slov? Týkají se vašeho ducha.

Pokračujme dále: „Neházejte své perly vepřům!“ Perly znamenají 
duši a duševní síly. Vepři zde znamenají Satana a jeho nohsledy. 
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V aramejš ně vepři symbolizují vše nečisté, nega vní. Jestliže tedy ho‐
díte vaše síly, v podobenství perly, prasatům k nohám, znamená to, že 
je dáváte k dispozici nega vním silám, satanským duchovním bytostem, 
ony se pak obrá  pro  vám a rozsápají vás.

Pokud jste to pochopili, pak můžete zcela jasně porozumět smyslu 
tohoto podobenství: Co jste přijali z duchovního poznání, z duchovních 
pravd a co se tak dostalo do vašeho vědomí, to nemáte vydávat napo‐
spas nega vním silám. Nemáte se nechat jimi lapit, protože pak byste 
jim sloužili. Potom se ony obrá  pro  vám.

Nejprve se pokouší vás sladkým zvukem mámení vlákat do pas , 
dokud nezískají vás a vaše síly. Ale když už vás vlastní, tak vaše síly vy‐
sávají a obrá  se pro  vám, aby vás rozsápaly.

Milí sourozenci, jen se podívejte do mnoha ústavů, jen pohleďte, 
kolik na Zemi žije posedlých! Pozorujte problémy světa, touhu po moci 
a množství lidí působících muka druhým! Každý den o tom slýcháte. 
Nechali se obalamu t a nyní jsou obsazeni nega vními silami. Jejich cí‐
lem je teror a znakem touha, ba šílenství po moci. Kdyby nebylo Boha 
a Krista, skončilo by to nakonec totálním zmarem lidstva.

Boží duchovní svět vás před m varuje, protože pak byste nám 
mohli vyčítat: „Kéž byste nám to byli řekli!“ –  My vám to říkáme!

Změňte své smýšlení! Změňte své chování, pracujte na sobě a nehle‐
dejte chyby druhých!
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CO ZNAMENÁ MILOVAT

Lidé volají po míru, a přesto si nejsou vědomi, co mír ve skutečnos  
je. Vezměte si lásku, mír a harmonii! Abyste míru dosáhli, musíte žít 
v pokoře a pochopit, co je láska. Milovat znamená neodsuzovat druhé‐
ho, přestože koná jinak, než se vám líbí, dělá jinak, než by měl, činí 
jinak, než stanoví zákon. Milovat znamená prosit a modlit se za toho, 
kdo nejedná správně. Víte, že na tomto světě vládne temno a každého 
hned napadá nějaká šelma, aby ho zničila nebo pomalu, ale jistě při‐
vedla na cestu, která končí zničením – duchovním zničením.

Co chce člověk? Chce mír, to je správně. Ale má to být mír, který 
roste duchovně, mír postavený na lásce. To vyžaduje mnoho po‐
chopení, hodně shovívavos  a moudros . Když pozorujete, jak se věci 
na Zemi mají, uvědomíte si, že už nic není v harmonii, že všechno mezi 
sebou soupeří a každý chce být vítězem. Temnou stranou jsou lidem 
dávány do rukou ty nejtemnější prostředky. Aby ničily.

Jak jiné je to u člověka kráčícího cestou lásky! Snaží se druhému po‐
máhat, protože ví, že lidstvo může uspět pouze tehdy, když jeden 
druhému jde v lásce vstříc, když se člověk naučí odpouštět, jestliže si 
uvědomí, že ten druhý, který sešel nebo zbloudil, byl svedený a po‐
třebuje sílu lásky! Je jako bezmocné dítě vystavené nega vním prou‐
dům vysílaným temnou stranou.

Lidstvo potřebuje v duši klid a mír! K čemu všechen ten křik a po‐
chody za mír! Kéž Bůh dá, aby lidé poznali, že musí nabýt klidu, a v ta‐
kovém nastavení s láskou žádali o to, aby se mír na Zemi dostavil. 
K čemu jsou všechny ty pochody, skandování, ukazování na druhého, 
on že je nedobrý, že za to může a dělá to špatně?

Ó, kéž by lidé dospěli k názoru, že klid a mír musí nejprve nastolit 
v sobě! Jenže jej ve své duši nemají. Mír musí zářit v rodinách, z rodin 
vyzařovat do nejbližšího okolí a s modlitbami přes celý svět. Tak tohle 
by vliv mělo, to by byl úspěch, obrovský!
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Když se to ž společenství lidí snaží vysílat lásku, chce rozšiřovat mír, 
zažije, že se stane to či ono, že se podařilo dosáhnout toho či onoho 
duchovního úspěchu.

Ó, mohli byste, každý z vás může působit na celý zástup těchto po‐
chodujících lidí, aby v sobě pocí li klid a v klidu usilovali o skutečný mír, 
klid a bezpečí, po kterém všichni touží. 

Většině lidí ve vašich zemích – říkáme většině – se daří poměrně 
dobře. Mají co jíst, kde bydlet, jsou ušetřeni nejhorších staros . Proto 
jdou, proto pochodují – protože to nechtějí ztra t. Ale to nejdůležitější 
ještě nepochopili, na to jsou ještě ve svém životě příliš slabí – nutnost 
jejich vnitřního klidu a míru, pospolitos . Lidé by museli poznat, že jedi‐
nec sám o sobě mnoho nezmůže, může pouze požadovat, žádat, domá‐
hat se. Ale každý člověk má velkou  schopnost, dovednost, tedy pokud 
má milost, umět prosit. Protože jeho prosba a modlitba pomoci může!

Lidé vaší doby touží po něčem, co nedokážou definovat, co v nich 
volá a naléhá, čemu ale nerozumí. Proto když zaslechnou nabídku ně‐
čeho, co ještě neslyšeli nebo neviděli, od skupinky lidí či velkého 
shromáždění, zpozorní. Pospíchají tam v domnění, že tam najdou bla‐
ženost. A pokud tyto skupiny nabízejí „to největší“, „to nejvyšší“, přímo 
se tam derou, aby takové nabídky využili.

Vy, naši milí, jste však nalezli společenství, ve kterém se z velké 
čás , jak vidíme, cí te dobře, kde máte pocit, že můžete růst a dostat 
se do příjemné vibrace. Záleží jen na vás, na vaší vůli! Tato vaše rodina 
je z velké čás  vyladěna na lidi, kteří jsou v ní už dlouhá léta a skutečně 
usilují – i když někdy slabě – kráčet duchovní cestou dál.

Jak to bylo v Ježíšově době? Mistr učil a učil, nenechal se odradit, ať 
už mu lidé rozuměli, nebo ne, či pochybovali o slovech, která jim říkal, 
nebo dával požehnání, uzdravoval. Vždy se snažil člověka znovu a znovu 
pozvednout, přiblížit se k němu, uzdravit na duchu i na těle. Byl tu 
velký dav, který mu rozuměl. A přesto občas jeho učedníci vrtěli hlavou 
a nemohli pochopit, co jim Mistr říká.

Také vy si někdy řeknete: Tohle jsem úplně nepochopil! A přesto se 
vás vaše duchovní vedení snaží znovu a znovu dát dohromady 
a poskytovat rady, jejichž následování je pro vás tak důležité. Cí te‐li 
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touhu setkat se se stejně smýšlejícími, pak jste do toho stavu již dospě‐
li. A pokud vám to chybí, tak máte důkaz, že potřebujete vibraci skupi‐
ny, poučení a rady.

Měli byste vědět, že vyzařování takové skupiny slouží vašemu 
sjednocení, abyste se vnímali jako duchovní rodina. Vaši duchovní přá‐
telé vám neustále říkají: Zůstávejte v harmonii a občas se obejděte bez 
něčeho, co by se vám sice líbilo, ale zničili byste si svou harmonii. Ne‐
boť je pro vás snazší dát zase něco do pořádku ve hmotě, jestliže na to 
máte dostatek trpělivos  a lásky. Ale obnovit duchovní harmonii je 
mnohem těžší. Je to, jako by skrze vaši duši šla trhlina, kterou je těžké 
znovu zacelit.

Jste dě  Boží a Jeho syn vás učil, že se má znovu a znovu v lásce po‐
dávat lidem ruka, aby se jí mohli chy t. Aby se žádné dítě neztra lo. 
Jsou to  velcí, kteří se k malým sklánějí – Otec, Syn, Matka Marie, 
spoluspasitelka tohoto světa.

Milí sourozenci, prosíme: Pracujte v Jeho jménu, vysílejte Jeho sva‐
tý mír přes Matku Zemi, snažte se v Jeho jménu uklidnit vlny, které se 
vzdouvají stále výš a výš, takže si lidstvo již myslí, že se loď potápí. 
A přesto mějte víru, a m i přesvědčení, že se dostanete v Božích rukou 
ve své bárce života na klidné moře, že Otec k vám natahuje ruce a čeká, 
až se probojujete přes všechny říše, přes všechny sféry, až konečně bu‐
dete moci vstoupit do Jeho světla.

Bůh nechť vám dá sílu, abyste poznali, jak nutné je od Něj obdržet 
lásku, harmonii a mír. Bůh vám žehnej!

Buďte si vědomi Božích zákonů, poučte se z každého pokušení a pře‐
mýšlejte o tom, co vás naučilo! Neboť jen se zkušenostmi budete s nej‐
větší odolnos  čelit zlým duchovním bytostem š cím se světla. 
Nezoufejte, protože my jsme tu vždy pro vás! Jsme odhodláni vám po‐
máhat, když o to upřímně prosíte a v čistém duchu bojujete. Proto, přá‐
telé, odvážně a rázně vpřed! Čím dále pokročíte ve svém poznání, m 
silněji budete moci odporovat, m větší budete mít spojení s Božím 
duchovním světem, a tedy mít silnější pomoc a ochranu!
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ŽIVOT JAKO VÝŠLAP NA HŘEBEN

Dívali jsme se do vašich srdcí a zahalili je do své lásky. Zkoumali 
jsme, proč jste přišli do této duchovní rodiny, a objevil, že to byla vždy 
nějaká rána osudu, nějaké utrpení, které vás do společenství přivedlo.

Není to zvláštní, že člověk, dokud se mu daří dobře, nevede své 
myšlenky duchovním směrem – do zkoumání odkud, proč a kam? Musí 
se stát něco, co člověkem otřese. 

Najednou už to v životě nejde tak hladce se všemi těmi přáními, 
které v sobě nosí. A tehdy se stane „zázrak“. Myšlenky se obírají otáz‐
kou: Proč se mi to přihodilo? Teprve díky tomu může dojít ke správné‐
mu napojení na duchovní bytost, kterou každý z vás dostal přidělenou. 
A hledající, naslouchající člověk dostává najednou odpověď na své 
otázky. Tehdy udělá první kroky na cestě duchovního bádání a proží‐
vání.

Jen málo je těch, kteří přišli do tohoto života a nemuseli zažívat 
utrpení pomáhající nastoupit cestu do duchovní říše. Jsou to , kteří si 
předsevzali v tomto pozemském životě duchovně pracovat, podpírat li‐
di, držet je, pokud sami podporu najít nedokážou. Dali si za úkol rozdat 
veškerý duchovní chléb, duchovní potravu těm, kteří po ní lační, kteří 
z tohoto chleba chtějí žít.

Takže jste se dali dohromady, spojili se do rodiny, jejímž životním 
krédem je: „Blíž k Tobě, Bože můj!“ A co by mohlo být pro člověka  
krásnějšího a ušlech lejšího, čistšího a cennějšího než právě toto!

Když jste nastoupili tuto cestu, zjis li jste, že existují věci, které se 
nedají ve hmotném světě řídit. Doslova je postavena bariéra, člověk 
k ní běží a nemůže se dostat skrze ni, tedy skrze hmotu.

Pak se ale vydá na duchovní cestu a už cí : Něco se mění jak v něm, 
tak v dění kolem něho. To je projev duchovní pomoci!

Člověk může dostat kontakt pouze odtud, kam dosáhne. Tehdy bu‐
de prožívat – pokud se ponořil hluboko do modlitby –, že jemu či 
druhým, za které prosil, bylo pomoženo.
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Existují legie duchovních bytos , které chtějí lidstvu sloužit, pomá‐
hat, ovšem pokud si člověk pomoci nechá. Tehdy oni nasadí veškerou 
svou lásku. Pak se stává, že jsou vám utrpení, která v sobě nesete nebo 
která jsou kolem vás, nechceme říkat vždy odejmuta, ale připadá vám 
snazší je dokázat nést, až jednoho dne necí te tuto zátěž jako problém. 
Pozvedli jste se nad hmotné za žení, už jej necí te. Podle toho, jak 
mnoho se snažíte, je vám z cesty životem odklízen jeden kámen za 
druhým.

Být pány nad hmotou
Víme, že to není snadné, hmota vás drží v zaje , chce vás spoutat. 

Ale přesto říkáme: Vy jste pány nad hmotou, protože ji můžete ovládat 
duchem! Jenom musíte na sobě pracovat a zbavit se všeho, co vám sto‐
jí v cestě. Překonat všechny své závislos  a vášně, ano, nejde to rychle. 
Tak tedy pomalu kousek po kousku odbourávat vše, co vás poutá k fy‐
zickému světu.  

Pokud opravdu usilujete, stane se, že nebudete už nic z tohoto svě‐
ta žádat, nebudete již po ničem toužit, nebudete se snažit o splnění 
všemožných přání. Tím nechceme říct, že musíte hmotu „přehlížet“. 
Kdepak, máte a smíte ji používat, podmanit si ji – ale vás ona nesmí 
ovládat! 

Jednoho dne budete tak daleko, že si dokážete říct: „Je mi úplně 
jedno, jestli mám to či ono, není to pro mě důležité. Rozhodující je Boží 
láska ve mně a moje harmonie.“ Tehdy budete pozemským životem 
lehce procházet. 

Všechny ty boje, při nichž musí ostatní lidé obstát, se k vám nepři‐
blíží, protože už toho tolik v tomto životě nepotřebujete. Tak toto jsou 
první kroky, které máte zvládnout, a pak stát nad veškerou temnotou, 
díky tomu vás nedos hne, nelapí. Nemůže se k vám dostat, protože má 
jinou vibraci, nežli máte vy.

Často jste slyšeli, že žijete v těžké době – a sami to víte – se vším 
m, co se týká hmoty a co přinese zítřek a pozítří. Ale my vám říkáme: 

Pro vás je důležité, abyste se v tomto životě rozhodli, jakou cestou 
chcete jít. Je důležité se rozhodnout, zda půjdete s Bohem, nebo ne.
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Nenechat se stáhnout dolů
Váš pozemský život je jako výšlap na horu. Existují kroky, které jsou 

více než nebezpečné. Neboť stejně jako se legie světlých duchovních 
bytos  snaží pomáhat lidem, tak temní kladou síť přes celou Zemi, aby 
těm, co chtějí zdolat vrchol, zabránili v další cestě anebo je přiměli k pá‐
du. Záleží jen na vás, takže buďte opatrní! To naše velká láska k vám va‐
ruje a říká: Buďte opatrní! Na této planetě je toho tolik, co vás může 
stáhnout dolů, co vás chce srazit dolů. A čím větší je světlo, čím větší je 
plamen, který se vám snaží v tomto životě, v této těžké době pomáhat, 

m většími nepřáteli jste pro nega vní síly. O to větší zažíváte pokou‐
šení. 

Nenechte se tedy stáhnout dolů, buďte ve střehu! Mistr také říkal 
svým učedníkům, že mají být bdělí. Buďte takoví i vy, vždyť chcete roz‐
dávat lásku, pomáhat lidem a snažíte se rozžehnout velké Světlo přes 
tuto Zemi. 

Vyhýbejte se všemu, kde cí te, že tam nežije láska! Jste tak daleko, 
že dokážete poznat, co je pravé a co není. Dokážete vnímat, zda se vib‐
race snese s tou vaší, nebo jestli vás chce zatáhnout dolů do chaosu. 
Můžete odhalit, jestli znamená pro vás zátěž, anebo budete vyzdviženi. 
A my vás varujeme, právě v této těžké, kri cké době máte obstát. Va‐
rujeme vás, protože vás ze srdce milujeme: Buďte bdělí! Dávejte pozor, 
zda je to skutečně Kristova láska, která vám chce tyto věci přiložit k srd‐
ci, jestli je to skutečně jeho láska, která vás obklopuje. Buďte pokorní 
a skromní! Volejte Matku Marii, když nevíte kudy kam! Je to ona, kdo 
chce se svým Pánem a Mistrem, se svým pozemským synem, s velkou 
a pokornou láskou vládnout tomuto světu. Osvobodit ho.

Dejte nám svá srdce, abychom do nich mohli vložit všechno, co po‐
třebujete, abyste neklopýtli! Jste jedna duchovní rodina tvořená láskou 
k Bohu, zrozená z věrnos  k Němu a posilovaná Jeho požehnáním. 
Buďte toho hodni, zůstaňte na cestě, neodbočujte z ní! A kde vidíte, že 
nemůžete pomoci, protože byste sami utrpěli škodu, tam se stáhněte 
a pomáhejte modlitbou. To modlitba a vaše láska vám dává sílu pomá‐
hat lidem! Zůstávejte v Jeho lásce.
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NÁSLEDOVÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA

I dnes jsme pro vás z Písma přinesli duchovní událost ze života Pá‐
na. Začneme opět volně dle ducha, a ne podle litery zabíjející ducha: 
Matouš, kapitola 16, verš 24 až 28.

Ježíš pravil svým učedníkům: „Chce‐li někdo jít v mých šlépějích, 
musí se zříci svých ryze lidských tužeb. Musí na sebe vzít kříž jemu ur‐
čený. Teprve pak může být mým následovníkem.

Kdo si chce zajis t jen své pozemské blaho, ztra  své duchovní. Kdo 
se však kvůli mně vzdá pozemského blaha, duchovní blaho získá. Neboť 
co by člověku prospělo, kdyby získal celý svět, ale ten duchovní by ztra‐

l? K čemu by to bylo, kdyby dal vše pozemské jako výkupné, a přesto by 
si za pozemské nemohl koupit své blaho duchovní? Neboť Syn člověka 
přijde v nádheře svého Otce se svými duchovními posly a odmění kaž‐
dého za to, co si svými skutky zasloužil.

Říkám vám: Někteří z těch, kteří tu jsou, nezakusí pozemskou smrt, 
dokud nespatří Syna člověka stát v nádheře jeho královské hodnos !“ 

Milí sourozenci, tolik naše zpráva.
Někteří z vás, kteří tyto pasáže mnohokrát slyšeli, si nyní myslí: Sly‐

šel jsem to jinak. Jako Boží poslové vám zde říkáme pravdu: Ježíš sku‐
tečně řekl „své duchovní blaho“ a ne „svůj život“. Nebo chcete Pánovi 
připisovat to, že nevěděl, že každý lidský život pokračuje duchovně dál? 
Zůstává jen volba mezi životem dle Boží vůle – tedy kráčet k Bohu, ke 
světlu, k pravdě – anebo k duchovnímu životu v temnotě. Proto ono 
Ježíšovo výs žné vyjádření: „své duchovní blaho“.

Někdo tady zase chtěl najít místo jako důkaz o věčném pekle. Tento 
stav však ve skutečnos  neexistuje. Nemůže existovat, neboť Bůh je 
Bohem lásky. Bible hovoří o eonech, ale nikdy o „věčném pekle“. To by 
bylo neslučitelné s Boží láskou.

Ježíš tedy klade dvě podmínky následování. 
1. „Kdo chce jít v mých šlépějích, musí se zříci ryze lidských tužeb.“ 
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Chtěl své učedníky osvobodit od hmoty a z ní vznikajících pout. Na jiném 
místě Pán vysvětluje: „Pokud si v tomto světě utvoříš nějaké pouto, 
budeš jej muset nést i na onom světě.“ Přesně před m chtěl Pán 
ochránit své učedníky.

To je nezbytný předpoklad, protože Satan je pánem hmoty. Proto 
vznikají v představě člověka potřeby, o nichž si myslí, že je musí uspoko‐
jit. Ve skutečnos  to ale znamená: „Hledejte nejprve“ – důraz je na 
nejprve – „říši Boží, Jeho lásku a spravedlnost, všechno ostatní vám 
k tomu bude dáno. Otec ví, co potřebujete.“

2. „Každý ať vezme na sebe svůj kříž, který je mu určen.“ To zna‐
mená dvě věci: Co si člověk na sebe v minulém životě nebo v několika 
předchozích životech nega vně naložil, to má odčinit. Říkáte tomu karma. 
A co před inkarnací slíbil svému duchovnímu průvodci a duchovnímu 
světu, má také skutečně splnit. Pak teprve může být následovníkem 
Ježíše Krista. Ježíš to také označuje, jak jsem již vysvětlil, jako duchovní 
a hmotné blaho.

Nyní pasáž o spravedlnos  Otce. 
Ježíš zde přesně uvedl: „… neboť Syn člověka přijde v nádheře svého 

Otce se svými duchovními posly a odmění každého za jeho skutky.“ 
Ježíš zcela jasně vyjadřuje, co viděl u Otce, tedy to, jak postupuje, 

jak jeho Otec miluje původní spravedlnost. Provádí přesně to, co ho On 
naučil, nic víc a nic míň. Odměnit každého podle jeho činů, v tom spočí‐
vá spravedlnost a láska Boží, ale v tom se také skrývá i jeho milosrden‐
ství.

A teď k větě, která u vás vzbuzuje největší nepochopení: „Říkám 
vám, že někteří z těch, kteří zde stojí, nezakusí pozemskou smrt, dokud 
neuvidí Syna člověka stát v nádheře jeho královské hodnos .“ 

Není vám to ještě dáno v duchu přemýšlet o duchovních poznatcích 
tak soustředěně, abyste dospěli k pravému obsahu toho, co Pán říká. 
Mnozí si teď myslí: Pán vstal z mrtvých a zjevil se svým učedníkům 
a mnoha ženám. Ano, on vstal z mrtvých, přijal lidskou podobu tak, jak 
si ho učedníci, ženy a apoštolové pamatovali, skrze materializaci. To ale 
nemyslím.
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„V nádheře jeho královské hodnos “ je to, oč jde. Uvedeme vám dva 
příklady, podle kterých poznáte ducha pravdy, který k vám promlouvá. 
Tyto příklady si můžete přečíst v Písmu a my vám je doplníme. Kromě 
toho vám dáme ale další dva příklady, o kterých se nedočtete.

První důkaz: 
Zjevení Janovo 1, 10‐18. Jan je na ostrově Patmos, je neděle 

a hlásá: 
„Tu byl můj duch vyjmut z těla. Viděl jsem muže, který stál přede 

mnou v dlouhém rouchu, zářící, s pásem z třpy vého zlata. Jeho hlava 
a vlasy zářily jako sníh, oči jiskřily jako plameny ohně. Jeho nohy byly ja‐
ko rozžhavená zlatá ruda a jeho tvář sví la jako slunce. V pravé ruce dr‐
žel sedm hvězd. Když jsem ho spatřil, padl jsem jako mrtvý. On se mě 
však dotkl, řka: „Neboj se. Jsem První a Poslední. Také já byl v duchovní 
říši mrtvých, ale nyní mám duchovní život navěky. Vyrval jsem kníže  
smr  klíče od říše mrtvých.“

Tolik naše zpráva o Kristu v jeho královské hodnos . Vidíte důkaz, že 
někteří z těch, kteří tam stáli, neměli zakusit pozemskou smrt tak jako 
Jan.

Druhý důkaz: 
Ježíš hovořil nejen ke dvanác  apoštolům, které mu Otec vybral, ale ke 

všem jeho učedníkům. Na dvou místech v Písmu je psáno, že jednou povo‐
lal 72 a jednou 120 svých učedníků, kromě dvanác  apoštolů, a jak učil, 
počet jeho učedníků rostl. Oni byli jeho následovateli, mezi nimi Štěpán.

Apoštolové si ho vybrali za pomocníka. Výsledkem bylo, že i na něj 
sestoupil „Duch svatý“, a proto odvážně a rozhodně čelil všem falešným 
učením. Židům se nelíbila jeho slova vycházející z ducha Božího natolik, 
že ho z města vyhnali a tam ukamenovali. Tehdy se Štěpán modlil: „Ne‐
počítej jim to za hřích! Vidím nebesa otevřená a Syna člověka stojícího 
po pravici Otce.“

Milí sourozenci, svědectví muže odsouzeného k smr  je naším  
druhým důkazem. Protože mučedník krátce před svou smr  říká jen 
pravdu.
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Tře  důkaz:
Tento důkaz si nemůžete v Písmu přečíst. Jedná se o apoštola On‐

dřeje. Na Patrasu v Achajis visel na kříži ve tvaru písmene X, který znáte 
jako Ondřejský kříž. Pán k němu přišel ve své královské hodnos  krátce 
před m, než ho pověsili: Kristus jako král si vzal svého apoštola k sobě.

Čtvrtý důkaz:
V roce 42 n. l. byl zajat Jakub. Král Herodes Agrippa I. si m chtěl 

usmířit Židy. Bez soudu, bez rozsudku nechal apoštolu Jakubovi setnout 
hlavu. Dříve než se tak stalo, přišel Kristus, král, a také tohoto apoštola 
si vzal k sobě.

Milí sourozenci, není třeba dalších slov. Předali jsme vám, co jsme 
slíbili. Také vy se můžete na Krista, krále, spolehnout, pokud mu zů‐
stanete věrní.

Nech se vést duchovními bytostmi, které  Kristus a Stvořitel po‐
stavili po tvém boku! Učí tě jít cestou lásky, protože jen láska ke všem 
stvořeným bytostem  ukáže pravdu a osvobodí v Ježíšově duchu. Není 
toto svoboda, po které toužíš? 
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MODLITBA JAKO VNITŘNÍ LÉČITEL

Správný duchovní postoj u nemocných
Mnoho lékařů připouš , že duševní stav u těžce zraněných a těžce 

nemocných je jeden z nejdůležitějších faktorů pro dosažení uzdravení. 
Hodně těžce nemocných odchází kvůli strachu, starostem či nouzi, ale 
především proto, že nedokážou uvěřit ve své uzdravení nebo jsou 
přesvědčeni, že takhle nemohou žít dál. 

Tento duševní stav je ovšem stavem, ve kterém nemohou vyšší já 
a Boží síla působit, kde končí i umění lékařů! Nakonec to nejsou lékaři, 
kdo léčí. Jsou díky svým znalostem pouze prostředníky. Poskytují vlastní 
životní síly, vybírají různé pomocné prostředky, které jsou účelné a ne‐
zbytné, až nakonec vyšší já opět obdrží nové životní síly.

Kde vznikají uzdravující síly
Naprosto důležitý je tedy pozi vní duševní stav těchto těžce 

nemocných či těžce zraněných. Taková je Boží vůle! Správný duchovní 
postoj je nutný, protože jen díky pozi vnímu postoji obdrží nemocný 
proud síly ze sebe a skrze sebe od Boha. Tehdy může přivést své 
buňky, orgány, fluida, síly, čakry i elementární dušičky do požadované 
síly a řádu duchovních sil, takže v nich vznikají energie vedoucí 
k uzdravení. Bohužel toto není všeobecně známé. Pozi vní duševní stav 
je tedy základní a nejcennější postoj!

Vnitřní léčitel
Mnoho sourozenců hovoří o „vnitřním léčiteli“. Tento vnitřní léčitel 

není nic jiného než Boží jiskra, Kristovo světlo a Boží síla v tobě, takže 
tvoje vlastní bytost, ty sám jsi sobě léčitelem! A je naprosto důležité, 
abys dělal to, co je účelné a nutné – modlil se za své uzdravení.

Mnozí jsou přesvědčeni, že druzí to za ně mohou udělat lépe, 
vroucněji, a že je prospěšnější přijímat životní sílu od někoho jiného. 
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To je postoj, který je částečně také správný. Je dobrý tehdy, když Boží 
dítě nevěří na svou Boží sílu v sobě anebo ji ještě v sobě nerozvinulo.

Vesmírná depa a společenství se světelnými centry pro obnovu sil
Je třeba, aby si každý uvědomil skutečnost, že jste dostatečně 

mocní, silní a schopní v sobě rozvinout s pomocí vlastní Boží síly, Boží 
jiskry a Kristova světla vyšší duchovní síly. Pak s nesčetnými Božími pos‐
ly světla tvoříte jednotu, zformovali jste tak společenství se všemi svě‐
telnými centry, které Bůh zřídil pro zdraví svých dě , tedy i lidí! Byla 
také vytvořena mnohá depa v duchovních dimenzích, která můžete vy‐
užívat pro obnovu vlastních sil.

Postavení Země a Boží centra
Nesmíte si nikdy myslet, že jste sami! Země jako malá planeta není 

izolovaná od velkého univerza, je do něj zasazena. Ve srovnání se svět‐
lými světy tvoří ty temné jen nepatrný zlomek, není to ani jedno pro‐
cento. Všechno ostatní je trvale zalito světlem!

Země však ještě patří k temným planetám, protože je pod vládou 
knížete tmy. Ale i tady již pověřením Krista zřídil duchovní svět Boží 
centra. Aby se i zde rozšířilo světlo, světlo pravdy a zdraví. Neboť pouze 
zdravé tělo přijímá onu sílu a hojnost, kterou by každá zdravá duše mě‐
la mít, aby se mohla projevit Boží jiskra. 

Plné zdraví je důležité, to vám zprostředkováváme, vysvětlujeme, že 
je účelné jej mít.

Nemoc jako vazba na hmotu a projev nerozvinutých Božích atributů
Čistá mysl, svoboda Božích dě  ve smyslu zdraví a láska, to je na‐

plnění jednoty Božího dítěte. Nemoc není svoboda, je to vazba na 
hmotu! Tady dostalo tělo příliš mnoho prostoru, tady se dělalo nero‐
zumně to, co chce pán temna. Použi  těchto tří atributů, které nám 
Bůh dal, je klíčovým bodem, nejvyšším vibračním stupněm, kterého 
můžeme dosáhnout, také v těle.

Teď vás slyšíme, jak se v duchu ptáte: „Ano, ale jak na to mám jít? 
Co mám dělat?“ Tak tedy: Čistá mysl je to, co se zde na Zemi používá 
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nejméně, ale pouze díky ní se můžete osvobodit ze zaje  disharmo‐
nického vědomí. Před každou disharmonií – tedy nemocí ‐ se vždy ob‐
jeví myšlenky obav, staros , strachu, úzkos , nastoupí nějaké pozemské 
skutečnos , přepadnou vaše tělo.

Nyní můžete opět říct: „Ale já to nechtěl!“ K tomu naše odpověď: 
Tys to určitě nechtěl, ale zákon pla  i pro tebe, pokud jsi disharmonii 
nekompromisně neodmítl. 

Proto vyzýváme: Kontrolujte svou odvahu pro plné zdraví! Řekněte 
rozhodně „Ne“ kompromisům, díky nimž jste napůl zdraví a napůl 
nemocní! Bůh chce zcela zdravé dě , aby se mohly již zde na Zemi jako 
Boží dě  dobře vyvíjet! Plné zdraví je však možné pouze tehdy, když 
člověk žije v souladu s Božími zákony.

Opět namítáte: „Jestliže Bůh chce moje dokonalé zdraví, proč jsem 
tedy vůbec nemocný nebo v disharmonii?“ Protože jsi v tomto smyslu 
dělal kompromisy a nepoužíval plně svou čistou mysl!

Pak asi odpovíte takto: „Ano, jenže musím nést … Prohřešil jsem se 
pro  Božím zákonům … Nemůže mi být odpuštěno kvůli mým po‐
chybením … Určitě jsem si toho přinesl hodně z předchozích životů …“ 
atd. Bůh však nechce od vás takové nepochopené obě ! Bůh chce vaše 
zdraví!

Karmické nemoci
Nyní je tu opět další pro argument: „Ano, jak je to ale se mnou? 

Musím nést karmu!“ Milí sourozenci, říkali jsme již, že jen jedno až dvě 
procenta vašich takzvaných nemocí je karmických, ty jste si s sebou 
přinesli jako důsledek porušení Božích zákonů. A ještě lze velkou část 
zlepšit, pokud je veden život v souladu s Boží vůlí.

Karma
„Co je karma?“ slyšíme teď myšlenku, pravděpodobně od bratra či 

sestry, kteří jsou noví. I tuto informaci zopakujeme: Karma je výraz pro 
za žení duchovní bytos , které měla před narozením a nese si ho nyní 
v lidské podobě. Je to důsledek dobrovolného porušení Božích zákonů, 
prohřešky byly spáchány v předchozím pozemském životě nebo mimo 



30

něj. Tato provinění se nyní projevují některými důsledky, které Bůh při‐
pouš , protože mají inkarnovanou bytost přimět k vyčištění neshod s ji‐
nými bytostmi v Božím stvoření.

Pokud jsou např. mezi sourozenci nega vní vazby z minulos  a není 
možné je v nadzemských sférách uvolnit, protože jeden z účastníků ne‐
chce nebo nejsou vhodné okolnos , jsou oba opět oblečeni do lidské 
podoby. Různými událostmi, Boží silou a milos  přitom dochází k ta‐
kovým otřesům, že každý z nich změkne a druhému ze srdce odpus . 
Jakmile dojde k odpuštění, magne cké pole karmy se vyčis .

Konečná doba je doba milosti!
Teď něco potěšujícího: Milí sourozenci, konečná doba nastala a je 

časem milos ! 
Pla  to i pro tvoji karmu. Měl bys však přinejmenším projít mo‐

rálním vzestupem k Bohu. To se neděje zvenčí, ale zevnitř, z tvého vyšší‐
ho já. 

V souladu se zákonem karmy je dle Boží vůle dovoleno, aby bratr či 
sestra prodělali těžké utrpení a nemohlo jim být pomoženo hned zvenčí, 
pouze prostřednictvím lásky bližních. Zevnitř to ž působí Boží milost.

Milost se však projevuje i tak, že se zkrá  délka života, neboť lidé 
s takovou karmickou zátěží budou v konečné době s velkou jistotou od‐
taženi. Zbytek jim Bůh odpus , protože byli inkarnováni v konečné do‐
bě, tedy za těžkých okolnos . 

Co můžete dělat, je velmi jednoduché: Milujte se navzájem! Milujte 
obzvláště ty, kde si myslíte, že to sourozenci měli karmu, s níž nelze 
hnout!

Kdy roste zdraví a síla
Pokud jsi připraven použít svou čistou mysl, přijmout opatření z tvé‐

ho vyššího já pro  své disharmonii, pak nejprve začni vytvářet pořádek 
v duši, neboť Bůh je Bohem pořádku! Tehdy pocí š – a to nejsou 
prázdná slova –, že i navenek roste tvoje zdraví a síla.

Kdo tedy věří, že Bůh je jeho Otec, že v něm žije Jeho jiskra a působí 
Kristovo světlo, ten bude moci zlepšit i zdravotní stav svého těla. 
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Ježíš se ptal, když u něj někdo hledal uzdravení: „Věříš, že tě mohu 
uzdravit?“ nebo „Věříš, že se uzdravíš?“ Pokud člověk hledající uzdra‐
vení souhlasil, pak tak učinil. Nakonec mu řekl: „Tvá víra  pomohla!“

Proto vás vyzýváme, přijměte tato slova nejen jako útěchu, ale ta‐
ké jako podnět pro své budoucí uzdravení vycházející z vašeho nitra. 
Každý má v sobě sílu, a pokud ještě nestačí, dostane ji. Bůh chce vi‐
dět pouze tvou dobrou vůli. Je připraven  pomoci, když o to usilovně 
prosíš.

Chování těla při obviňování
Jestliže s hořkos , možná s nenávis  obviňuješ Boha a říkáš: „Tys 

mě stvořil jako dítě, jenže já jsem nemocný!“, pak zaměňuješ Boží lásku 
s našeptáváním někoho jiného. Řekli jsme již: Bůh nechce ani tvoji 
disharmonii, ani tvoji fyzickou nemoc! Ty sám sis ji způsobil!

A teď přijde to důležité, teď dávejte dobrý pozor: Pokud cí te 
hořkost a vyčítáte Bohu, slyší vás vaše duchovní síly, vaše čakry, vaše 
elementární duše, orgány, buňky, fluida a síly, jak se bouříte pro  Bohu. 
Protože vy – vaše Boží jiskra – jste pány, udělají jako vaši poddaní 
přesně to, co jim předložíte. Budou se také bouřit pro  Božím záko‐
nům, pro  Bohu, protože vy jste podněcovatelé! A výsledek, který 
z toho vzejde, bude mnohem horší, než byl stav před m – větší dishar‐
monie a horší zdraví.

Kdy je modlitba účinná
Proto je tak důležité, abyste vše kontrolovali čistou myslí! Jen pak 

může být vaše modlitba účinná, když zastavíte vše, co ve vás působí 
pro  zákonům, pro  Božímu řádu: „Jsem dítě Boží! Dbám na své zdraví 
svou čistou myslí. Modlím se často k Bohu, když mám po že.“

Ještě jedna myšlenka k nám připlula: „Když mám takové boles ,“ 
zní, „tak se přece nemůžu modlit! Jsem plně zasažen bolestmi, a tedy 
neschopen prosit!“

Pokud se modlíš rozumově, jsi v pozemské vibraci, díky níž pociťuješ 
bolest, tehdy je modlitba k ničemu. Když však prosíš z ryzího srdce, po‐
vzneseš se nad bolest.
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Racionalita a citovost v nadzemí
Problém je – když věříte, že jste hmotné tělo ‐, pak jste ještě neudě‐

lali ostrou dělicí čáru mezi duchem, duší a fyzickým tělem. Jak potom 
budete uvažovat na druhém břehu, když už nebudete mít hmotné tělo? 
Budete mít obrovské po že se přizpůsobit, protože budete všechno vi‐
dět a vnímat z fyzického hlediska!

Miliony, miliardy ubohých duší, takzvaní fluidální lidé, se tak chova‐
jí, takže v nadzemí nejsou schopni se dostat dál. Naše následující vy‐
světlení je směrováno také k nim: Snažte si stanovit dělicí čáru mezi 
racionálním myšlením a myšlením čistou myslí. Čistá mysl chce to, co 
chce Bůh. Chce to, co chce řád a Boží láska. Chce tvůj pokrok! Rozum 
opro  tomu chce, abyste se tady uhnízdili a mysleli si, že tu budete 
navždy. Proto byste si měli vytvořit i z tohoto pohledu dělicí čáru!

Tělo má být pouhý nástroj
Myslíte si, že Bůh a Kristus o vás nevědí? Když jsi těžce nemocný, 

když trpíš, pokud máš boles , myslíš si, že nerozumí tvé modlitbě nebo 
volání o pomoc „Bože, pomoz mi!“? Nejsou potřeba žádné dlouhé 
modlitby! „Bože, pomoz mi!“ je přece snadné vyslovit i v boles , 
utrpení a nouzi!

Bůh se o vás stará, i když máte boles ! Záleží na vašem správném 
postoji! Bůh chce, abyste byli úplně zdraví. Proč? Když jste v plném 
zdraví, pak nevěnujete tělu tolik pozornos . Přemýšlejte o tom. Jste‐li 
zdraví, nemyslíte tak často na tělo. To je pak pouze nástroj a vykonává 
to, co chce duch a duše.

Jen když jste nemocní a v disharmonii a tělo nefunguje tak, jak bys‐
te chtěli, si uvědomíte, že to nejde. Proto chce Bůh plné zdraví, aby 
duch triumfoval nad hmotou!

Natahuj v dětské důvěře svou ruku ke svému duchovnímu průvodci, 
vždyť je ve tvém životě prodlouženou rukou Boží. Tvůj duchovní 
průvodce ví, co potřebuješ pro spásu své duše!
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JSTE SPOJOVACÍM ČLÁNKEM LÁSKY S TRPÍCÍMI

Naši milí sourozenci, buďte požehnáni, důvěřujte i v této světové 
konstelaci, protože se nacházíme v současné pozemské temnotě pově‐
řením Ježíše Krista zvýšenou měrou u vás.

Jak bylo prorockým slovem předpovězeno, stále častěji se projevuje 
zarpu lé, zatvrzelé, zaslepené chování některých sourozenců. Nega vní 
síly jim mnohé našeptávají, podmaňují si jejich duše, takže jejich srdce 
trpí. Jsou bezbožní, chladní, samolibí, ješitní a bezcitní a nega vní vib‐
race je i další sourozence ničí. Sami se uvěznili, nízko vibrují, ovšem vliv 
mají veliký.

Duchovní lékaři na vás pracují
Jsme s rados  mezi vámi. Smíme to ž léčit váš duševní i fyzický 

stav, protože díky vaší nezištné službě bližnímu byly pro vás tyto milos  
vyžádány. Ale respektujeme také vaši svobodnou vůli! Můžete tedy 
vzdát co nejupřímnější dík Tvůrci a Kristu.

Vidíme nemoci způsobené rostoucími křivdami, utrpením, deprese 
stále více působí na mysl a zdraví našich sourozenců. Díky vašemu sou‐
citu s nimi jim Kristus přes vás jako spojovací článek posílá mnoho vib‐
rací lásky.

Děkujeme za vaši pospolitost, za pomoc trpícím, zmateným lidským 
dětem, také za lásku, kterou projevujete v myšlenkách, slovech, činech 
a pocitech, za velkou empa i, snahu mírnit duševní utrpení a za proudy 
lásky vysílané pod patronátem vašich duchovních průvodců. 
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ZAPOJENÍ DO STVOŘITELOVA PLÁNU

Naši milí sourozenci, máme velkou radost, že vás smíme opět záso‐
bovat duchovní potravou a duchovně posílit! Proto otevřete svá srdce, 
aby všechny dary lásky mohly proudit do vašich duší a hluboko se do 
vás vnořit!

Boží přikázání jako zlaté vlákno světla
Svět je plný nedůvěry. Země trpí zničujícími důsledky toho, že se lidé 

ve své neopatrnos  a snaze získat moc dopouš  obrovských chyb ve 
vztahu k bližnímu i k Matce Zemi. Nedodržují Boží přikázání, a přitom 
Tvůrce je dal lidstvu jako ukazatel, jako zlaté vlákno na cestě lásky.

Láska k bratru, sestře z velké čás  ochladla, za mco sobecké 
chování znepokojivě vzrostlo. Člověk se většinou zabývá jen sám sebou 
a snaží se uspokojit pouze vlastní potřeby. Ale to není vůle milujícího 
Otce! Proto posílá posly, aby dě  vedli k dodržování Jeho přikázání.

Ježíš Kristus připravil na této nízko vibrující planetě cestu k osvobo‐
zení a zapsal lidem do srdcí učení lásky. To vám budou také nadále pře‐
dávat i Boží poslové. Vše se tedy uskutečňuje skrze Krista a velkého 
počtu jeho pomocníků. To je projev Boží prozřetelnos , která vše za‐
hrnuje, povznáší a je spravedlivá! V moudros  Stvořitele, v Jeho dobro‐
tě a milosrdenství se nyní realizují opatření k osvobození Země a lidí. 
Aby se mohli rozvíjet a produchovňovat skrze prvorozeného syna Krista.

Nechte se formovat moudros  Tvůrce, to rozšiřuje vědomí 
a proměňuje každého, kdo se dobrovolně a oddaně daruje Kristu. Vě‐
domos  získávejte prostřednictvím duchovních poselství a my jsme pak 
šťastní, že se díky nim s důvěrou odevzdáváte Kristu. Tento způsob pře‐
dávání je akt lásky sloužící lidstvu a vaší planetě. Duchovní nečinnost 
zkrátka neexistuje!

Kristus vás zavolal jménem a vy to zaslechli. Chcete se tudíž na této 
planetě usilovně vyvíjet! Takže: Slovo, které je vám dáno, nejprve vždy 
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prověřte a potom předejte dál. Nenechte se odradit, pak se může Kris‐
tova síť rozšiřovat, neboť tak je to v Božím plánu! Jste do něho zasvě‐
ceni, zapojeni, proto v pokoře sloužíte bližním.

Všechny milos , které vám byly dány, jsou ve vás zapsány světlem 
a připraveny k předávání. „Nebeské království je ve vás!“ To můžete 
vnímat, to je také v plánu vaší duše!

Buďte odvážní, žijte a pracujte v důvěře a v pevné víře v Boha 
a v jistotě, že jste vedeni svým duchovním průvodcem, který je 
prodlouženou rukou Boží.

SLOUŽIT PODLE SLIBU

Duchovní svět Boží je v tomto rostoucím napě  na vaší planetě s vá‐
mi. Nepokoje narůstají, to se zármutkem pozorujeme. Vše se odehrává 
rychle a s velkou silou, sourozenci mezi sebou bojují, všude panuje silné 
napě , protože zápalná šňůra hoří. Nemůžeme neříkat tyto smutné 
zprávy. Buďte si ale vědomi, že Boží duchovní svět stojí při vás.

Kristus s mnoha, přemnoha pomocníky bedlivě pozoruje světovou 
scénu. A my vás pevně držíme, proto se vůbec nestrachujte! Služte tak, 
jak jste souhlasili, každý tam, kde se nachází. Je vám poskytováno 
mnoho milos , v těchto útrapách je nebeský Otec zesíleně vysílá skrze 
svého milovaného Syna. 

Velký počet Božích poslů se shromažďuje kolem Matky Země, pro‐
tože nega vní síly pobízejí poddané sourozence uskutečnit temné činy. 
Ale mnohému se může předejít silnou důvěrou, vírou, oddanos  a vaší 
prací, také přes Kristovu síť jsou přiváděny nezbytné dary milos , aby 
lidstvu pomohly. Již jsme zmírnili mnohé, co by bylo zničující.

Chceme posílit vaši sílu a povzbudit vás. Pamatujte, že jste v bezpe‐
čí Kristovy lásky, v ochranném pláš  Matky Marie a pod záš tou nebes‐
kého knížete Josefa z N., také andělské zástupy archanděla Michaela se 
rozmisťují kolem Země.

Bůh má veškerou moc, moudrost, Bůh je láska, také toto řídí, aby 
svůj lid prostřednictvím svých poslů a Spasitele vedl domů. Často to 
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opakujeme, viďte, jenže vy to v této napjaté době potřebujete. Pak se 
cí te vyzbrojeni láskou pro pomoc bližním.

Nezapomínejte také na své neduhy, vezměte je na vědomí a čistěte. 
Je milost se osvobozovat v této choulos vé, těžké a pro život náročné 
době. Je to období zlomů, zvratů, doba osvobození se od starých za‐
rostlých zátěží, budou se otevírat všem ve světě. Proto vás stabilizujeme 
žehnáním a mocnou silou lásky.

VŮLE JAKO ZÁRUKA ZRÁNÍ

Jsme ve velkém počtu v lásce shromážděni kolem vás. Také souro‐
zenci, kteří již odešli před vámi na druhý břeh, vás podporují a darují 
hodně lásky. To vás určitě těší a posiluje. Opět je zde také mnoho 
duchovních lékařů, starají se o vás, neboť známe váš duševní a tělesný 
stav.

Pozvednout se z nízkého
V tomto duchovním prostoru Kristovy sítě lásky je o vás plně posta‐

ráno, především vás pozvedáváme z nízkých vibrací, které vás ží, pro‐
tože vibrace ve vaší pozemské struktuře jsou ty nejnižší, a vy jako citlivé 
milující duše to vnímáte, někteří velmi silně. Proto doporučujeme se 
povznášet nad všechno nízké. Vymaňte se z toho, abyste duchovně dý‐
chali a nitro silou lásky Spasitele vyladili!

Kvůli světové disharmonii potřebujete tento duchovní prostor, zde 
existuje vibrace, která vám pomůže se uvolnit z náročné pozemské hy. 
Nemůžeme to tajit, máte být připraveni stále více si uvědomovat ne‐
bezpečné situace na planetě Zemi.

Pozemský svět potřebuje mnoho milostí a vašich skutků lásky
Proudy milos  se vylévají, potřebuje je celé lidstvo v této době pří‐

prav. Aby se srdce lidí měnila, je předáváno Božími posly, kteří vás 
provázejí, hodně síly lásky. Mnoho, mnoho se jich ohlásilo z univerza, 
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aby vás podpořilo, to by vás mělo těšit. Děkujeme za ně milujícímu Kris‐
tu.

Děkujeme také Matce Marii za její četné pomocníky. Jsou vysíláni 
k lidstvu a působí velkou silou lásky ve vašem duchovním společenství. 
Jste samozřejmě také opečováváni svými duchovními průvodci. Tento 
veliký počet je nutný, utěšuje vás, podporuje, abyste dokázali dostát 
svým úkolům. Děkujeme, že jste ochotni v tomto pozemském chaosu 
směrovat vůli dle přání Boha.

Vaši sourozenci to mají těžké. Proto se hodně modlete za duše 
vzdálené od Boha a za ubohé duše, aby jejich proměna proběhla mi‐
losrdným způsobem, vždyť převrat je v plném proudu. Již jsme řekli, že 
díky vašim činům – ať už v modlitbách, prosbách nebo vyzařování 
vnitřní silou lásky – bylo mnohé odvráceno. Nikdy nás neunaví prosit 
a děkovat, abyste se i nadále osvědčovali v této době zlomu, zkoušek, 
neboť víme, jak těžké je duchovní probuzení, když se na to bytost ne‐
připravovala. Síly, které darujete svým sourozencům, se bohatě navyšují 
milos  nebeského Otce skrze Krista, neboť svět potřebuje mnoho mi‐
los  v této hluboké temnotě Země.

Předávat duchovní pravdy
Předáváte duchovní potravu, kterou jsme vás bohatě zásobovali. 

Děkujeme všem, kteří se na tom podílejí. To jsou semínka, která můžete 
stále zasévat, ať v myšlenkách, slovech, skutcích či pocitech. Mnohým 
to připadá těžké, ale pokud se pro to rozhodnete, bude vám poskytnu‐
ta vašimi duchovními průvodci síla a pomoc, abyste to dokázali. Však 
řekl náš milý Spasitel: „Budu posílat své posly, kteří vás budou záso‐
bovat duchovními pravdami, vodou a chlebem života.“

Po mnoho dese le  toto bylo vkládáno do vašich duší, za mco si 
každý s různou pílí vypracovával svůj stupeň vědomí. Také v současné 
době jste zásobeni duchovními pravdami a velkou silou lásky a podpory 
na všech úrovních by . Studovat, ano, smíte studovat a přijímat všechno 
jmění lásky, protože světlo se může šířit neustálým zabýváním se 
duchovnem. Tady nepla  jen jednou či dvakrát. A během zkoušek buďte 
op mis č , protože dostáváte lásku, abyste vše dokázali uvést do praxe.
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Vaše semínka mohou přinést bohatou úrodu
Nastala doba, kdy je vás třeba, ale abyste byli úspěšní, máte si 

navýšit vnitřní oheň. Pak můžete své nitro osadit mnoha semínky lásky, 
přinesou bohatou úrodu. A pokud je tento pozemský život na to příliš 
krátký, plody vzejdou na onom světě. Ovšem setba má být zavlažována 
silou lásky, pak budete mít radost, milí sourozenci, z bohatství 
duchovních plodů! Původní křesťané se chovali podobně.

Vibrace původního křesťanství
Patříte ke společenství původních křesťanů, to již víte. Taková vib‐

race je vždy podporována Tvůrcem. Vy ji také máte, přenášejte ji dál. 
Velká je milost osvědčit se v takových vibračních polích. Každý by ji měl 
podporovat a být ochoten šířit dál.

O strachu
Často míváte obavy, bojíte se pokročilé, explozivní situace ve světě. 

Ale nemějte strach, neboť dobrý pastýř stojí na vaší straně! Miluje vás 
a hlídá zmatky Země!

Velmi vás prosíme o modlitby za zklidnění této zničující situace. 
Proste o zmírnění, modlete se a vroucně vyzařujte! Je zapotřebí 
mnoho darů vašeho srdce! A děkujeme za ochotu vybavit se zbraněmi 
světla pro pomoc bratrům a sestrám plným strachu a úzkos . Děkuje‐
me, naši milovaní pomocníci Krista!

Bolí nás vám předkládat tato tvrdá fakta, avšak je nezbytné nebýt 
vlažnými, nýbrž koncentrovanými a bdělými. To je nutný požadavek té‐
to náročné doby, to vám připomínáme, neboť to jste si před svou 
inkarnací předsevzali. Jen tak všechny výzvy každého jednotlivce 
i společenství zvládnete a obstojíte v nich.

Společně také poděkujme nebeskému Otci za Lásku, milos  neú‐
navně vysílané přes našeho Spasitele z Jeho zdroje lásky. Děkujeme 
i tobě, milý Ježíši Kriste, za péči, za to, že láskyplně držíš své ovečky po‐
hromadě. Velký dík tobě, naše milující Matko Marie, za tvůj patronát 
nad touto duchovní rodinou. Vděčnost patří i tobě, vysoký nebeský 
kníže Josefe z N., za tvé působení , kde jsou dušičky připraveny postavit 
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se svým zkouškám a osvědčit se. Děkujeme i my, Boží poslové, že zde 
smíme sloužit. My své milé svěřence prověřujeme, jak mnoho chtějí 
pracovat, aby rostli, zráli. A děkujeme za mnoho darů síly jejich 
duchovních průvodců. Neúnavně je na ně vysílají a láskyplně je vedou, 
aby nebyli vlažní, ale osvědčovali se.

Děkujeme všem z celého srdce za nasazení v této živé situaci, za 
snahu a pokoru. Cvičte se v jednoduchos  a touze, aby do vás vstoupi‐
la síla lásky skrze Boží jiskru a Kristovo světlo, skrze vaše pravé já! To 
je také neustále podporováno vašimi duchovními průvodci. Rovněž 
děkujeme za to, že smíme působit v této rodině lásky. Velká je naše lás‐
ka k vám, velká, neboť víme o úsilí, kterého je zapotřebí, sami jsme to 
na Zemi zažili na vlastním těle. Těší nás, že jsme u vás směli zase být. 
Děkujeme vám za spolupráci, za ochotu se nesobecky darovat bližním 
a předávat jim hodně síly a času.

Posíláme ještě láskyplné pozdravy, požehnání a sílu od naší milující 
Matky Marie. Opět vzkazuje: „Mějte na pamě , že jste neseni a chráně‐
ni. Držím vás poutem lásky, jste pevně ukotveni, moji drazí!“ Také Spa‐
sitel je vám nablízku a stále vás podporuje.

Milí sourozenci, nejupřímnější díky za vaši nesobeckou službu! Má‐
me radost, že jsme směli předat všechny milos . 

Žijte tak, abyste mohli vždy sklízet dobré ovoce!

Jaké událos  vás potkají, neurčuje osud, ale vaše chybné činy. 
Zasloužíte si je. 
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UPŘÍMNÁ MODLITBA ZA SVĚTOVÝ MÍR

(pozn. redakce: Toto duchovní sdělení nemá vyvolat strach, nýbrž 

duchovně připravit, obrnit a stát se podnětem k radostné službě Kristových 

pomocníků.)

Milovaní sourozenci, mějte stále na zřeteli, že Boží duchovní svět je 
ve velké lásce u vás a vede vás. Jak jsme již sdělili, vládne na světové 
scéně velké napě , válečná katastrofa, přibývají těžké konflikty, a to je 
velmi znepokojivé.

Intenzivně jsme o tom jednali na duchovním shromáždění, které 
svolal Ježíš Kristus. Zazněla velmi vážná slova o těch, kteří jsou na Zemi 
u moci, o světovém míru, protože se dostal mimo kontrolu. Žádáme vás 
proto o upřímné modlitby lásky pro mírnění situace a odvracení hrozí‐
cího nebezpečí.

Avšak mějte důvěru, dobrý pastýř na vše dohlíží! Určité věci sice 
připouš , jsou povoleny na základě karmických situací. Světová scéna 
se rozhořela, a to velkou silou.

Modlete se, proste a vyzařujte
Rádi vás plníme požehnáním, vězte, že jste neseni, vedeni 

a opatrováni dobrým pastýřem a také námi, Božími posly. Bůh drží nad 
vším svou milující ruku a vás ve své lásce chrání. To je milost, abyste 
mohli intenzivně sloužit a byli stále připraveni. Kladu vám opět na srd‐
ce: Důvěřujte, důvěřujte, důvěřujte! Nedovolte, aby vás strach ovládl! 
Láska je nepřetržitě kolem vás!

Také Matka Marie vás zahaluje do svého modrého ochranného 
pláště, blízko u vás je Josef z N. a Kristus připomíná: „Jsem u vás po 
všechny dny až do konce této časové epochy!“
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POUŽÍVÁNÍ VAŠÍ SÍLY LÁSKY 
ODPUZUJE NEGATIVNÍ SÍLY

Naši milovaní sourozenci, ptáte se, jak se asi bude dál situace vyví‐
jet. Díky vašim duchovním průvodcům a mnoha Božím poslům známe 
to ž vaše nitro i to, nad čím přemýšlíte: Palčivé obavy vás zaměstnávají 
na každém kroku. Ovšem útěchu a pocit bezpečí by vám mělo v první 
řadě dát to, že jsme vám stále nablízku.

Kristův paprsek přes Matku Marii
Díky velké lásce a z pověření Ježíše Krista jste byli vyučováni a záso‐

bováni pravdami a na tuto dobu připravováni. Jste přece společenství 
duchovních křesťanů! Prohlásili jste, že chcete pracovat a sloužit jako 
pomocníci Krista pro dobro svých sourozenců. Proto k vám zesílenou 
měrou vysílá Matka Marie mnoho svých služebníků v naději, že se jejich 
láska pomocí vás dostane k vašim bližním. Máte již znát odpovědi na 
otázky, které vás ží. Nalaďte se přece s rados , silou, důvěrou 
a pevnou vírou na Krista. Pak se strach z toho, co se děje ve světě, ve 
vašich srdcích neusadí, přestože ve vás jako jeho následovnících nega‐

vní síly chtějí budit obavy. Ale pamatujte na sílu a lásku milého Spasi‐
tele, předává vám mnoho síly! Neblokujte se strachem ani vnitřními 
dialogy typu: „Jak to jenom půjde dál? Kde tohle skončí?“ Milí souro‐
zenci, nepropadejte obavám! Postavte se svým úkolům čelem a silou 
lásky, nemějte strach o budoucnost ani v myšlenkách, slovech, ani v či‐
nech a pocitech. Důvěřujte dobrému pastýři!

Úzkost vyvolává neklid. Pak máte ovšem otevřenou auru a pro klad 
vám začne odebírat sílu. Tak se děje pokaždé, když podlehnete obavám. 
Tato slova k vám vysílá Ježíš Kristus formou paprsku lásky. Přijala ho pro 
vás Matka Marie, a my vás jím obdarovávám. Abyste zůstali pevní!

Když požádáte, duchovní svět Boží bude stát při vás
Proste také duchovní lékaře, aby vás osvobodili od matoucích myš‐

lenek strachu! Vzpomeňte, jak jste byli při fyzických setkáních žádáni, 
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abyste v takové situaci začali dýchat. Sedmkrát se zhluboka nadechnout 
a vydechnout. Pak prosit své duchovní průvodce o ochranu, sílu a ve‐
dení, duchovní lékaře, aby uvolnili všechny těžkos  a zbavili živých 
energií. To jsou ony dary milos , lásky, vibrace, kvantové vibrace okruhu, 
který náš Spasitel ak voval při letošních velikonočních svátcích. Má při 
vědomé spolupráci sloužit a poskytovat milos plný proud lásky a pomo‐
ci. Neboť vaše svobodná vůle musí být vždy Božím duchovním světem re‐
spektována. Oddanost, pokora, láska a modlitba vám také pomůže, 
protože Boží duchovní svět vás očis  a bude při vás stát.

Mnozí se nechali vtáhnout úvahami a řečmi do zmatku, takže se 
jejich srdce a duch obavami zamlžili. Obrá te‐li se však v modlitbách na 
Tvůrce a Krista, budou brzy opět skrze vás procházet proudy milos , 
protože temné energie, které se nízkým způsobem do vás vloudily 
a usadily, mohou být eliminovány. Aby se tak stalo, je to znovu vklá‐
dáno do vašeho vědomí, přestože byste již měli znát prostředky nega‐

vních sil a jejich rafinovanost. Jenže vy je často nezpozorujete! 
Neodhalíte, že by vás rády zaujaly. 

Buďte tedy v této době bdělí, pozorní a koncentrovaní, neboť je to 
etapa, v níž se často vyskytují zkoušky.

Mám vložit do všech srdcí slova, která si jen někteří den co den ří‐
kají: „Ježíš Kristus je král! Ježíš Kristus je vítěz! Ježíš Kristus je osvobo‐
ditel a vede nás zpátky domů, k Otci!

Božský řád se znovu obnoví
Kristus má situaci pod kontrolou. A vy, kteří se v lásce a pokoře od‐

dáváte jeho milujícímu srdci, víte, že potřebujete jeho pomoc. Také ji na 
základě svého pokorného milujícího chování dostáváte. Neboť láska na‐
šeho nebeského Otce, Jeho veškerá síla a veškerá moc je vždy ve vás, 
kolem vás a u vás, aby obnovila božský pořádek, ať v tom nejmenším, 
tak i v největším. 

Řád Stvořitele se opět nastaví prostřednictvím opatření odehráva‐
jících se právě na planetě Zemi. Než se však opět vrá , dojde ke zlomu. 
Modlete se, proste a vyzařujte vší silou lásku! „Jsem u vás až do kon‐
ce této časové periody!“ Tato svá slova chce Kristus v každém z jeho 



OSOBNÍ VYZAŘOVÁNÍ

My, duchovní bytos , si přejeme, abyste si uvědomili, jakou sílu má 
každý z vás! Stejně jako kvě na vydává svou vůni, která je pro její okolí 
příjemná či nepříjemná, tak každý člověk vyzařuje aroma, které je vní‐
máno v jeho okolí buď jako dobré, nebo naopak.

V tobě je energie. V souladu se stupněm tvého vývoje se nachází 
kolem tebe jakési charisma. Neuděláš ani krok, aniž bys ho nevyzařoval 
a neovlivnil m svoje prostředí!

Ani žádného člověka nepotkáváš náhodou, všechno má svůj čas! 
Takže na osobu, se kterou se střetneš, vyzařuješ dobro nebo zlo.

Takže pamatuj: Snaž se rozvíjet své vyšší já a síly, které jsou 
v souladu s pravdou a láskou, a ovlivňovat intenzitu vlastního vyza‐
řování tak, aby pomohly lidstvu se produchovnit – tedy zanechat atmo‐
sféru, která pozi vně působí na lidstvo!
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pomocníků na Zemi produchovnit, neboť jim dají sílu, odvahu, naději, 
důvěru a víru v dobrého pastýře. Ten své ovečky zná a o jejich obavách ví.

Milovaní sourozenci, kéž se důvěra hluboko ukotví ve vašich srdcích 
a rozšíří!

Obraťte svou pozornost k duchovnímu idealismu, protože to vyhání 
satanský materialismus. Neutuchající láska k Bohu a bližnímu zbaví šá‐
livý egoismus trůnu a oblas , kde vládnou kru  násilníci, prostřednic‐
tvím modliteb za mír a soucitné tolerance odpadnou.



VYSLYŠENÉ MODLITBY A DUCHOVNÍ VEDENÍ

Cesty domů
Děkujeme za bezpečné jízdy do našich domovů. Mnoho let urazíme 

za jednu cestu 800 km a dosud se to obešlo bez jediné dopravní neho‐
dy. Předpokládáme tedy, že jsme byli uchráněni od mnoha náročných 
situací i před nepříznivým počasím. Vřele děkujeme, naši milí ochránci, 
arcidévové a pomocníci, za takovou nádhernou ochranu. Ceníme si vaší 
snahy a milujeme vás za to. Ježíši, věříme v tebe!
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Tehdy se stáváš následovníkem Pána a smíš pracovat v jeho vůli 
a jménu prostřednictvím svého zlepšujícího se vyzařování. Atmosféra 
po Ježíši Kristu má ještě i dnes kladný vliv na lidstvo Země! To můžeš 
udělat také, a to m, že vlastnos  Ježíše Krista, tedy lásku, laskavost, 
vstřícnost, toleranci, soucit a další – přinášíš svým bližním.

Tuto sílu v sobě navýšíš dobrými myšlenkami! Soucítění používej ke 
zmírnění nelásky bující po celém světě! Živit a obohacovat svou bytost 
můžeš m, že budeš mít povznášející myšlenky a konat skutky milující 
Boha a bližního! Staň se zářičem, který se líbí Otci!

Jestliže tak činíš, pak jsi hluboce spojen s Bohem. Provede tě všemi 
po žemi tvého života, neboť skrze tebe působí!

Potom díky síle svého ducha dokážeš stavět mosty i v těch nejná‐
ročnějších časech, myslím m mosty lásky, porozumění, naděje, důvěry.

Sourozenci, kteří cí , že vyzařuješ něco zvláštního, k tobě přijdou 
a požádají tak o toto vyzařování, protože se cí  ve tvé blízkos  dobře. 
Buď si toho vědom. Za tyto milé sourozence máš nést zodpovědnost, 
neboť přišli, abys jim pomáhal!

Tehdy bude mnohým skrze tebe otevřen přístup k opravdové Boží 
lásce, pravému míru a pravé svobodě, k níž jste přece všichni povoláni!
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Duchovní očkování
Pracuji jako lékařka, mám různé postřehy z praxe a jedním z nich je, 

že existují pacien , kteří nemají za celý život ani jeden úraz, ale jsou ta‐
cí, kteří mají sérii různých úrazů za sebou, třeba jen v mládí, dospělos  
či i celoživotně. Samozřejmě se to dá vysvětlit šikovnos , koordinací, 
schopnos  se soustředit. Dá se to však vysvětlit i duchovním způso‐
bem, to ž m, že nemají uzavřenou auru.

Mám jednoho pacienta, je mu přes 50 let, je dominantní se 
zhmotněnou mužskou energií. Jeho manželka se začíná zabývat al‐
terna vní medicínou a něčemu mezi nebem a zemí – alespoň takový 
dojem na mě dělá.

Tento muž s dokumentací plnou informací o proběhlých úrazech 
strávil letošní zimu několik týdnů v pracovní neschopnos . V jejím průbě‐
hu vyšel před dům, uklouzl a opět si způsobil úraz. Nakonec na jaře přišel 
s doporučením na plánovanou operaci. Obával se jí, ale byla nezbytná. 
Tehdy pronesl pro mě důležitou větu: „To bude zase něco, už mám hrůzu 
z toho, co se bude zase dít!“ Avšak já se tentokráte rozpovídala, že je to 
v něm samotném, protože má zřejmě otevřenou auru a že je třeba s m 
vědomě pracovat. (Říkám tomu sama pro sebe tzv. „duchovní očkování”.) 
Poradila jsem mu říkat si větu pro uzavření aury, kterou nás naučila Pavla 
Kašparcová, když ještě mezi nás za svého života jezdila: „Má aura je 
uzavřená, nic nedobrého nemá ke mně přístup."  „Napište mi to...," 
požádal. Ovšem já mu podala tužku a říkám: „Já vám ji nadiktuji a napište 
si ji sám." A tak odešel pacient s papírkem v ruce.

Uběhly asi dva týdny a pán byl znovu v čekárně. Vešel do ordinace 
a posadil se u mne. Na dotaz „Tak jak je, jak vše probíhalo?“ mi odpo‐
věděl: „Nebudete tomu věřit, ale všechno šlo jako po másle!“ No, a pak 
se rozpovídal, jak měl u sebe celou dobu papírek s textem, který si na‐
psal, a neustále ho něco nu lo si opakovat větu, která na něm byla. 
Nenastala žádná komplikace, žádný zádrhel. Prohlédla jsem ránu po 
operaci a musela konstatovat, že také hojení probíhá nezvykle dobře. 
A tak i tento muž získal možná první pozi vní zkušenost s uzavíráním 
aury, možná se i otevřel duchovní práci na sobě. Třeba to také prohlou‐
bí vztah s jeho paní – tak znělo pár slov na toto téma.
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A když odcházel, napadlo mne: „Počkejte, dám vám něco pro vaši 
manželku. Pro ni mám jinou vě čku.“ Sáhla jsem do zásuvky a předala 
proužek s namnoženou afirmací: „Zbavuji se mto veškeré nega vní 
energie, která mi brání mít harmonickou mysl, věřit a vnímat Boží ener‐
gii.“ Pak jsme se rozloučili, a protože jsme se od té doby neviděli, mám 
důvod se domnívat, že je všechno v pořádku, semínko bylo zaseto 
a „duchovní očkování“ se ujalo. Bohu díky, Bůh budiž pozdraven!

Úžasné setkání
Moje manželka se rozhodla udělat své sestře žijící v domově dů‐

chodců radost a přinesla jí vzácnou rodinnou knížečku modliteb ná‐
kladně vázanou, více než sto let starou. 

Při krátké procházce ve zdejším parku jsme vyhledali lavičku pro od‐
počinek. Přátelská paní, která už na ní seděla, nás pozvala, abychom si 
přisedli, rovněž její manžel vedle na vozíčku souhlasně přikývl.

Když manželka sestře ukazovala modlitební knížku, sousedka na 
lavičce ji se zájmem sledovala. Téměř automa cky tak vznikl rozhovor 
o modlitbách a jejich smyslu. O síle modlitby byla paní přesvědčena 
a pomoc v ob žných situacích zažila již dříve netušenými způsoby. Ně‐
které věci však nedokázala pochopit, například to, že její prosby nebyly 
někdy vyslyšeny. Pochybovala také o Boží spravedlnos , což se snažila 
dokázat na různých příkladech.

Ale my říkali, že jsme přesvědčeni o tom, že Bůh je spravedlivý, 
přestože to nemůžeme okamžitě rozpoznat. Také modlitba má velmi 
dobré účinky, jen člověk neví, zda by bylo pro něho vždycky splnění 
prosby prospěšné. Proto je ponecháno na duchovních pomocnících, 
aby rozhodli o jejím uskutečnění v souladu s Boží vůlí.

Následovala živá diskuse. Bohužel jsme z časových důvodů probrali 
jen pár témat. Dohodli jsme se tedy, že zůstaneme v kontaktu, 
abychom mohli o duchovních otázkách dále diskutovat.

Podklady na téma modlitby jsme manželům poslali mailem, byla to 
přednáška Margarethe Zelenka o „Síle modlitby“. Paní obratem odpo‐
věděla, text jí mnohé vysvětlil. Bylo pro ni nové, že existují i nega vní 
neviditelné bytos , které modlícího chtějí připravit o sílu. Nyní také ví, 
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že si má uzavírat auru, aby nepřišla o energii. Změnil se i její pohled na 
duševně pomatené sourozence.

Byla velmi ráda, že našla někoho, s kým může duchovní témata pro‐
bírat. A my jsme přesvědčeni, že není náhoda, že jsme se potkali! Dě‐
kujeme za zaranžované setkání našim i jejím průvodcům.

Nádor v hlavě
Manželka kolegy má už rok v hlavě neoperovatelný, rychle rostoucí 

nádor, nedávno absolvovala dvanáctý! týden chemoterapie. Je to milá 
žena, modlím se za ni z celého srdce a neustále prosím Krista a Matku 
Marii o pomoc pro ni. 

Když se cí  dost silná, poprosím o vedené rozhovory a pak ji navš ‐
vím. Loni v říjnu v přestávce mezi chemoterapiemi jsme odjely k jezeru. 
Tam jsme usedly na lavičku, hovořily o Bohu, Kristu i o tom, že máme 
všichni svého duchovního průvodce. Také o smyslu našeho života 
a o zkouškách, při kterých máme všichni obstát, o tom, jak důležité jsou 
modlitby. Ve všech nesnázích se smíme obracet na našeho Tvůrce a vždy 
nám, protože si to Bůh přeje, pomáhají Jeho poslové. Řekla jsem jí také, 
že smíme prosit svého duchovního průvodce o znamení, když potřebuje‐
me pomoc, pochybujeme nebo musíme udělat závažná rozhodnu . Pak 
jsme společně poprosily o pomoc a požehnání a odpuštění karmických 
příčin, které byly kdysi položeny.

Dva dny nato mi volala celá rozrušená. Večer po našem výletu 
prosila o znamení. Vzbudila se kolem čtvrté hodiny ráno, když tu náhle 
spatřila na stropě ložnice velký „otvor“.  Třikrát zavřela a otevřela oči, 
aby se ujis la, že to není sen. Dvě silné zkřížené paže tvořily jeho rám 
a z otvoru vyzařovalo nádherné světlo. Přineslo jí hluboký mír a zahřálo 
u srdce.

Veškerý strach z vyšetření, která ji ten den čekala, byl pryč. Pochopi‐
la, že není sama a že je nesena silnými pažemi. Od té doby se denně 
obrací ke svému duchovnímu průvodci a předala svůj osud zcela Bohu, 
Kristu a jeho poslům.

Ale to není všechno. Letos na Nový rok jsem s ní jela k mariánské kap‐
ličce. Tiše jsme se modlily, když tu mě požádala, abych se za ni pomodlila 
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nahlas. A tak jsem řekla: „Nebeský Otče, Tvá vůle se staň! Pane Ježíši 
Kriste, ve tvém jménu pokorně prosíme o pomoc pro tuto milou sestru. 
Důvěřujeme . Tvá vůle se staň.“

V tom okamžiku se sesunula na lavičku! Běžela jsem k ní a položila 
ruku na záda. Náhle seshora sestoupil silný horký paprsek. Bylo jí ta‐
kové teplo, že si musela rozepnout bundu. Doslova byla prozářena, jak 
řekla. Také jsem cí la velké horko. Zprvu nedokázala vstát, ale za chvíli 
se cí la lépe, a tak jsme plny vděčnos  odjely domů. 

Ještě není zdravá, ale nádor se již nezvětšuje, ona se modlí vroucně‐
ji a také s nadšením studuje naše knihy. A pravidelně diskutujeme na 
duchovní témata. Zato lékaři nechápou, že stále žije.

Děkuji , Otče, díky i tobě, Ježíši Kriste, Matko Marie! Poděkování 
patří i všem pomocníkům, obzvláště našim duchovním průvodcům!

Narozeninový dárek
Jedna milá známá slavila narozeniny, možnost blahopřát však byla 

díky pandemii omezená, protože před několika týdny se přestěhovala 
do bytu pro seniory v místě vzdáleném několik set kilometrů. Hmotný 
dárek do malého bytu také není zrovna ideální, vždyť se musela rozlou‐
čit s mnoha věcmi.

Tu moje paní dostala nápad. Mohli bychom jí zazpívat písničku po 
telefonu? Rozhodli jsme se pro píseň „Pán  žehnej, Pán tě ochraňuj …“, 
která se často zpívá při duchovních setkáních. Zpívali jsme ji dvojhlasně, 
s doprovodem klavíru. Dlouho bylo cho a pak přítelkyně dojatě řekla, 
že tak krásný narozeninový dárek ještě nikdy nedostala, že jak obsah, 
tak melodie přesně odpovídají její aktuální situaci. To nám udělalo 
velkou radost.

Vždy věříme v inspiraci našich duchovních průvodců a jsme 
přesvědčeni, že i tentokráte nám pomohli. Hned jsme za to poděkovali.

Měj více trpělivos  pro chyby a nedostatky sourozenců, než jí máš 
pro sebe. 


