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MODLITBA NA ZAČÁTKU NOVÉHO ROKU

Drahý Bože, začínáme nový rok ve Tvém Jménu. 
Děkujeme za Tvoji lásku a péči, kterou jsi nám ukázal minulý rok.

Děkujeme, že do nových dní můžeme vstoupit 
posilněni Tvým slovem, 

ve kterém nám slibuješ svoji přítomnost. 
V tomto světě je všechno nedokonalé, dočasné a přechodné. 

I naše cesta někdy vede vstříc nejistým a tmavým dnům. 
Nevíme, co nám nový rok přinese. 

Ale víme, žes jistota. 
Byls jí včera, jsi dnes, budeš navěky.

A tak se chceme na Tebe spolehnout i tento rok 
a po celý život. 

Protože jen s Tebou se cí me v bezpečí. 
Každý den na nás útočí temnota, hřích, vlastní tělo

a vlastními silami nemůžeme odolávat útokům.
Proto Tě prosíme o pomoc. 

Pomoz nám zůstat pevnými ve víře. 
Buď při nás, ať v rados  či boles . 

Stůj při nás v dobrých i těžkých chvílích. 
Protože když Tě máme blízko sebe, nikdo a nic nám neuškodí.

Spoléháme na Tvoje slova: 
„Hle, jsem s vámi po všechny dny až do konce tohoto období." 

Amen.
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VIBRACE VÁNOČNÍHO POŽEHNÁNÍ

Naladění na vánoční setkání 
Milí sourozenci, velká je radost a vděčnost, že smíme být dnes v lás‐

ce a rados  u vás, abychom v této milos plné vánoční hodině společně 
oslavovali. V pokoře a společně vzdáváme dík našemu drahému nebes‐
kému Otci za Jeho milost a Jeho milosrdenství, za Jeho lásku ke Svým 
dětem. Děkujeme Kristu za milost být pospolu v jeho jménu a dle Boží 
vůle.

Smíme vás sladit, jsme to ž v kontaktu s vašimi duchovními prů‐
vodci, a tak víme, že vyladění některých sourozenců je rozdílné. Ale 
společně s mnoha duchovními průvodci, Božími posly je pomáháme 
pozvednout do Duchovního prostoru, který byl v této těžké době zřízen 
dle Boží vůle a pověřením našeho Spasitele.

Nyní smíme pomoci pozvednout i vás, abyste mohli přijmout 
mnohé do vašich připravených duší. Kéž se srdce otevřou, protože tato 
vibrace jde ven do prostoru, do duchovního prostoru, a vy jste záso‐
bováni duchovním světem Božím. Tento prostor se rozjasňuje, prosvět‐
luje světlem lásky milého Spasitele. To Kristovo světlo milos  nyní 
působí. Máme velkou radost, že jsme u vás, že vám smíme sloužit. Je 
milost být zásobován duchovním světem Božím se všemi milostmi, kte‐
ré jsou právě vysílány. ....

Nyní jsme společně spojeni. Radost je v našich srdcích, naši milí 
sourozenci, veliká! Teď se stáhneme ve velké rados , že jsme vás směli 
připravit na naši milovanou Matku Marii. Ona si nyní vezme slovo.
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„Mír, mír, mír s vámi, moje vroucně milované dě ! Jsem plna 
vděčnos  a rados , že smím být zase u vás. Jako vaše Matka jsem 
vděčná, že vás v této milos plné hodině vánočních oslav můžu záso‐
bovat velkou silou a láskou.

Nyní chvalme a velebme milujícího nebeského Otce za Jeho lásku, 
milosrdenství, dobrotu, prosme, abychom se v Jeho vůli společně 
sjedno li a my vás zásobovali duchovní potravou….

Velmi děkuji mému milovanému pozemskému synu Ježíši Kristu, že 
smím sloužit a starat se o vás jako jeho duchovní pomocnice, jako 
Matka, jako vaše pozemská Matka. Dostávám na to velikou sílu, takže 
vás můžu ve spojení s vysokým nebeským knížetem Josefem z N. záso‐
bovat vnitřní rados . Řekl, že je pro něj důležité a radostné, že smí při 
velikonočních a vánočních oslavách s povolením Krista být u vás jako 
spolupracovník, služebník a zářič.

Jsme sjednoceni v jedné velké duchovní rodině, to si v sobě ukotvě‐
te, rodinou jste drženi, podporováni a chráněni a můžete se kdykoliv 
obrá t na duchovní svět Boží, na vaše duchovní průvodce, na Marii 
Magdalénu, Fran ška z A. a mnoho neúnavně pracujících Božích poslů. 
Kristus všechny dary milos , všechnu lásku obdržel od Otce s m, 
abychom je my předali dál. 

Ráda vám také vyřizuji, že vás podporují , co z vašeho společenství 
odešli na druhý břeh. Mnozí jsou teď u vás.

Ubohé duše
Vysílejte, prosím, mým milovaným dětem, vy je nazýváte ubohé du‐

še, mnoho síly, lásky, modliteb a světla. Smíte je po mém boku jako po‐
mocníci Krista zásobovat milujícím teplem, neboť oni po lásce a teple 
hladoví. 

Rovněž jsou k nim vysílány misionářské bytos  a strážní andělé, aby 
u nich pověřením a silou Ježíše Krista zněla slova lásky. Tím získají posi‐
lu, aby jim mohlo být také v této milos plné hodině vánoční oslavy  
předáno světlo. Je veliká radost se společně s vámi o tyto dušičky nyní 
postarat! … 
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Koloběh Stvořitelovy lásky
Děkujeme za vaše působení, za vysílanou duchovní sílu a za pře‐

dávání duchovního jmění. V Kristově sí  existuje průtok lásky Stvořite‐
le, prochází nejprve Kristem, potom všemi milujícími, sloužícími srdci 
jeho pozemských pomocníků. Vy pak buďte přichystáni zásobovat tou‐
to láskou ty, kteří jsou připraveni a projevují dobrou vůli. Toto je ukot‐
veno ve vašich duchovních srdcích, která se zde stále více otevírají. Je 
to v této nesnadné, náročné době potřebné.

Vánoční požehnání Kristovým paprskem
Nyní vám chci zprostředkovat přes Kristův paprsek jeho vánoční 

požehnání. Je vyzařován přes nebeského knížete Josefa z N., přese mě 
a mnoho Božích poslů. Velké jsou, a to mi věřte, Kristovy duchovní dary 
lásky v této hodině oslav! Jste teď touto silou prozařováni a ona je 
spolu s duchovní potravou ve vás ukotvena. Takže dostáváte chléb živo‐
ta, po němž hladovíte, a ještě v hojnos  velké vánoční požehnání. Kaž‐
dý je obdarován dary, které je schopen přijmout, aby se rozvíjel 
a duchovně vyvíjel. Vánoční požehnání chci také vyslat k mým mi‐
lovaným dětem do sousední země, do České republiky. Kéž bohatě září 
do všech mých vroucně milovaných dě  tohoto velkého společenství!

Kristův paprsek milosti pro celý svět
Vězte ale, moji milí, že já jako pozemská Matka všech dě  chci, aby 

požehnaný Kristův paprsek proudil ke všem. Nechť se rozšíří do pozem‐
ského stvoření, neboť máte vědět, že tento paprsek Kristovy milos  při‐
náší všezahrnující povznesení celého lidstva. Je také vysílán Matce 
Zemi, protože je vyčerpaná. Vaší planetě je přiváděno mnoho síly.

Další šíření Kristova světla přes požehnané svíce
Vím a vidím, že jste si v pozemském domově přichystali nejrůznější, 

pro vás důležité věci, jež vám pomáhají se duchovně povznést. Také do 
nich je nyní přiváděn Kristův paprsek, ale zejména do vašich těl. Kristův 
paprsek je v této chvíli vyzařován do svíček, takže pokaždé, když je za‐
pálíte, se duchovní světlo bude šířit dál. Neustále je také vysíláno přes 
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planetu, je to síla požehnání, která se předává dál až do vesmíru. Vězte, 
že každé světlo této zapálené svíčky znásobuje sílu Kristova světla.

Mír, mír, mír s vámi, moje vroucně milované dě ! 

Matka Marie

Také my, Boží poslové, vám zasíláme pod patronátem Matky Marie 
s největší silou a láskou vánoční požehnání do vašich duší. Vaše Matka 
vás svým milujícím srdcem zásobuje silou lásky. Vizualizujte si tento 
proces. Také nebeský kníže Josef z N. nechává pro vás zářit své milující 
srdce. Jste duch a duše v lidském oděvu a z této pravdy čerpáte nezmě‐
řitelnou sílu myšlenek. Umožňují vám se povznést do vyššího stavu vě‐
domí, můžete se tedy hodně, hodně rozvíjet, neboť vše je ve vás. 
S pomocí vašich duchovních průvodců vám můžeme pomoci rozvinout 
vnitřní sílu lásky. 

Milí sourozenci, jsme šťastni, že jsme směli v tomto milos plném 
vánočním čase k vám promluvit a poslat, upevnit a zakotvit ve vás sílu 
vánočního požehnání. Pomůže vám zůstat v této pokročilé, náročné, 
očistné době ve stopách Ježíše Krista. Všichni jsme skrze našeho Spasi‐
tele spojeni láskou. Skrze jeho dary, jeho rozšiřující se síť lásky se pak 
světlo Kristovy lásky rozlévá do temnoty, až nakonec vše osvětlí, neboť 
Kristus, náš milý Spasitel, Ježíš Kristus je vítěz!

V této hutné době smíte být již sběratelé, shromažďovat a spojovat 
se na duchovní cestě k Bohu. Pamatujte, vše, co použijete z lásky, při‐
nese dobré ovoce. To mějte vždy na mysli!

Děkujeme drahému Tvůrci za milos , které se přes tyto lidské dě  
hojně v této vánoční hodině svátku lásky a pokoje vylévají do celého 
světa. Upřímný dík patří i tobě, milý Spasiteli, že zažíváme pospolitost 
duchovní rodiny. Děkujeme mnoha Božím poslům i pomáhajícím 
duchovním průvodcům za jejich neúnavnou oddanost. Děkujeme vám 
za to, že se začínáte osvědčovat v tomto pozemském životě.



ŽÍT V HARMONII

Všemohoucí Pane a Mistře, daruj jim čas setkání naplněný láskou 
a harmonií! Celý svět je nemocný, protože se rozšířilo a stále šíří tolik 
disharmonie.

Milé dě , vy ale žijte v harmonii! Je to velmi těžké, to víme všichni, 
kteří vás vedeme, chráníme a směrujeme. A právě proto vám musíme 
pevně uložit do srdce: Dě  Boží, žijte v harmonii!

Jsou lidé, kteří ve svých rodinách prožívají jen disharmonii a kteří pak, 
přestože se už dostali do harmonie, byli znovu lapeni „bacilem disharmo‐
nie“ a harmonič  už nedokážou být. Neumí již kompenzovat, chybí jim na 
to síla, ačkoliv by to bylo nezbytně nutné. A co se stane pak? Onemocní 
na duši i těle. Disharmonie nahlodává, sžírá, svírá duši, atakuje tělo, až je 
poškozené. Rozervaná je celá duchovní bytost, Boží dítě už nemá pocit, 
že je pod ochranou Otce, že se nachází v Jeho síle a Lásce.

Teprve pak si někteří uvědomí, že je nezbytné odhodit stranou vše 
disharmonické. Disharmonie náleží temnu a nega vní síly chtějí lidstvo 
zničit, duše lidí vyždímat, veškerou spásu a vše dobré jim sebrat.

Moje milované dě , je hrozné, když vidíme ve vašich rodinách, že 
lidé už nedokážou najít harmonii, jednotu, pouto lásky. Co vás má vzá‐
jemně držet? Pocit, že jste Boží dě , a vzájemná láska! I když si toho 
nejste vždy vědomi, je kolem vás ovinuté pouto lásky a patříte k sobě. 
Patříte i k nám, pokud to chcete. A my chceme stát po vašem boku 
a podporovat vás. Proto nás tak tvrdě zasahuje, když vnímáme, že se 
někdo z vás trápí právě disharmonií.

Co máte v takovém případě dělat? Vaši lásku, vaši harmonii stále 
posílat tam, kde víte nebo cí te, že je třeba zakročit. Protože když 
člověk onemocní – bez ohledu na to, zda jde o tělo či duši ‐, je tak 
oslaben, že sám u sebe už pomoc nehledá. Je mu bráněno upnout se 
na tuto podporu, jít tam, kde může čerpat pomoc a sílu, směrovat své 
myšlenky tam, odkud stéká síla a láska. A vy ostatní, kteří jste v tuto chvíli 
silní, myslete především na to, že se můžete zapojit. Máte nyní povinnost 
udělat maximum pro svého bratra, svou sestru, poskytnout jim oporu, 
protože nevíte, kdy budete na řadě a budete ji potřebovat vy.
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Takže by vás mělo napadnout pomáhat druhému… Ano, bývá to 
tak, že když jste na pochybách nebo zmatení, často vás nenapadne po‐
moci ani sobě. A to už dlouho kráčíte touto cestou. A tak opakuji: Mys‐
lete vždy na to, že si sami můžete pomoci! Nedovolte se propadnout 
do velké disharmonie, kdy už sami nedokážete najít cestu ven. Máte 
v sobě sílu, jste dě  Boží! Jste spojeni s Jeho láskou, s Jeho silou! Osvo‐
boďte se od zla! Chci vás těmito slovy posílit. Takže pamatujte, že 
dostáváte síly seshora, pokud vztáhnete ruce, když o to prosíte.

Na tomto světě proběhly již událos , kdy se svět bál o některé lidi, 
o Boží dě . Prosby a modlitby byly tehdy rozhodujícím faktorem, že se 
vše změnilo k lepšímu. Nezapomínejte na to. Budete z naší strany neu‐
stále dostávat příklady, abyste znovu uvěřili, stali se pevnější ve své víře 
a nezapomínali tak rychle.

Ještě jedno chci připomenout: Nesmíte si myslet, že lidé, když jsou 
tělesně oslabení, mají nega vní vyzařování. Můžu vám říct, že byli 
a jsou lidé, kteří ve svém velkém utrpení a velkých bolestech měli a mají 
úžasné vyzařování. Proč? Oni sami se díky svým myšlenkám dopracovali 
k harmonii a poznali, že něco splácí pro své vlastní dobro. To jsou skuteční 
hrdinové. Své utrpení a po že nesou s vyrovnanos  s ohledem na to, 
čeho m dosáhnou. Existují lidé, kteří dese le  leží ochrnu  na svých 
lůžkách, ale ani minutu nelamentují na svůj osud, ani minutu nepo‐
chybují o tom, že jsou dětmi Božími a nachází se v Jeho ochraně.

Vím, že někteří z vás musí nést těžká břemena, chci vás tedy po‐
zvednout a dodat sílu. Víte, že jste spojeni s vyšším světem. Rozpažte, 
proste a bude vám dáno – ne teď, ne zítra, možná pozítří. A pokud to‐
mu bude třeba až potom, kdy odejdete na druhý břeh, i tehdy buďte 
vděční. Tam poznáte, proč to tak bylo. A budete šťastní, až uvidíte vaše 
po že odpadat a vystoupáte lehce a záříc do příbytku, který vám byl 
připraven.

Jestliže je člověk schopen, a především ochoten nést to, co má 
naloženo, pak začíná zářit, sví t, obsahuje vibraci, kterou cí  i ostatní lidé: 
je v něm dobro, je spojený s Bohem.

Přeji vám z celého srdce, abyste zažili, jak bližní o vás říká: Ten se ale 
změnil/změnila. Už si nestěžuje, nenaříká, není nespokojený ani 
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netrpělivý. Co se to jen s ním stalo? To si dejte za cíl, to mějte neustále 
před očima. A pokud chcete, pak se vaše síla a vaše vůle dese násobně 
a stonásobně zvýší. A proto teď prosíme:

Všemohoucí Pane a Mistře, buď milosrdný k tomuto společenství 
a dej jim sílu se povznést do oblas , která již sahá do světelných říší. 
Spasiteli, dal jsi příklad celému lidstvu. Vzal jsi na sebe utrpení, bolest, 
abys je mohl vysvobodit. Ve své prozíravos  jsi viděl, jak těžké bude pro 
lidstvo život snášet, neboť nepřijímá tvé světlo. Spasiteli, toto společen‐
ství je však ochotné ve tvém světle žít! Dej jim sílu, aby vytrvali, dosáhli 
toho, co si ve světlých okamžicích předsevzali. Tys řekl, že pošleš Utěši‐
tele a oni by si toho měli být stále vědomi. Dej jim sílu a milost! Amen.

*

Cvič své smysly v poznání k trpělivé službě! Staň se citlivý k duševní‐
mu a tělesnému utrpení bližního! Toto používání zbraní světla vede na 
cestu následování Ježíše Krista.
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LÁSKOU PŘISPĚT K ZÁCHRANĚ DUŠÍ

Protože k vám nyní na vaší pozemské scéně stále častěji přichází 
mnohé v nejrůznějších náročných výzvách, můžete s pomocí duchovních 
průvodců využívat své vědomos  k jejich zvládnu . Řešit je tak, abyste 
své sourozence přivedli k Ježíši Kristu. Vždyť jeho síla lásky vyzařuje skrze 
Kristovu síť, aby pomohla těm, kteří jsou rozrušeni anebo slabí. Za sou‐
časných zlomových, velmi těžkých životních situací jich bude přibývat, 
budou trpět v důsledku životních otřesů. Pamatujte, že náš lékařský tým 
je připraven pomáhat při šířícím se masivním duševním strádání, ovšem 
příčiny nosí to sourozenci hluboce zakořeněné v sobě!

Buďte si vědomi síly, která k vám bude proudit, když s láskou a s po‐
mocí duchovních pravd, jež vám byly dány, budete mírnit jejich duševní 
strádání. S pomocí svých duchovních průvodců se pak budou schopni 
duchovně posunout.

Naši milí, díky vlastnímu duchovnímu vývoji – každý na své úrovni 
vědomí – se dáváte k dispozici, abyste duše zachránili a vedli domů. 
K tomu vás inspirují vaši průvodci. Dostala se vám intenzivní přípravná 
opatření podporující zvýšení vědomí, neochvějnost a vytrvalost, jste tu‐
díž duchovně vybaveni.

Stejně bychom vám však rádi připomněli:  Cvičte se v očistě nitra 
a buďte si vždy vědomi základního duchovního postoje při pomoci 
druhým: „Náš milující nebeský Otče, učiň mě nástrojem Tvé vůle! Tvá 
vůle se staň ve jménu a z pověření našeho drahého Pána Ježíše Kris‐
ta!“ Tehdy pro osvobození a duchovní záchranu sourozenců na cestě do 
světlých nadzemských sfér používáte vůli sladěnou s tou Boží, také čis‐
tou mysl a uplatňujete učení lásky.
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DARY SVĚTLA

Jsme vděční, že vám smíme v tomto již velmi znepokojivém období 
poskytovat duchovní potravu podporující váš vývoj.

Děkujeme za vaše neúnavné úsilí v duchovním studiu i za postoj za‐
ložený na lásce. S láskou připomínám, že díky píli a horoucnos  jsou 
vaše hlavy zdobeny „vavřínovými věnci“.

Na toto stras plné období jste byli intenzivně připravováni a záso‐
bováni velkou silou lásky, takže vše, co je ve vás uloženo, se může postupně 
vynořovat. A ještě to můžete s pomocí duchovních průvodců rozvíjet. Ale 
buďte v této živé době Země bdělí, držte se cesty Ježíše Krista! Zůstaňte 
pevní, abyste v bezpečí zůstali na nastoupené duchovní cestě.

Kdyby se jen někteří modlili
Milí sourozenci, věděli jste a již také cí te na osobní i kolek vní 

úrovni, že po celém světě se v narůstající mohutnos  odehrávají zkouš‐
ky. Jsou plánované a mají sloužit duchovnímu probuzení.

Proto se zapojujete, a my vám za to děkujeme, svými přímluvami, 
modlitbami a vyzařováním ódu. Vzpomínáte? „Kdyby jen dva či hrstka 
lidí prosili a modlili se k Bohu za toto město, bylo by zůstalo ušet‐
řeno.“ Znamená to, že milující nebeský Otec navyšuje a zvětšuje neso‐
becké skutky lásky, aby dary světla byly láskyplně a spravedlivě rozděleny 
v Jeho božském řádu skrze Krista a jeho síť.

Milí bratři a sestry, tato těžká, otřesná a vyhrocená situace na Zemi 
vyžaduje pevně ukotvenou důvěru v Otce a pevnou neotřesitelnou víru. 
Pak jste duchovně ukotveni k nám, Božím bytostem světla. Jako magne‐
ty vás vyzdvihujeme a vineme k sobě. Naše vzájemně propojující vyza‐
řování lásky v Kristově sí  lásky je pro celé lidstvo ukazatelem a bude 
stále zjevnější.
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POSELSTVÍ KRISTA 
PRO JEHO POMOCNÍKY NA ZEMI

Máme vám v této velmi, velmi pokročilé časové epoše vložit do srd‐
cí lásku, protože bude zdrojem síly, odvahy, spolehlivos  a také od‐
danos  milému Spasiteli. 

Na planetě Zemi se chystají vážné globální výzvy, však jste byli na ně 
mnoho dese le  připravováni m, že jste byli zásobováni duchovními 
pravdami a duchovní potravou.

Drahý Spasitel vás zná stejně dobře jako Matka Marie anebo my. Je‐
ho následující slova vám mají navodit pocit bezpečí, jenže vy v sobě ne‐
sete nejrozmanitější druhy nectnos . Dosud jste je všechny 
neodstranili, takže existuje nebezpečí, že se necháte strhnout obavami 
malého já. Ovšem následující útok nega vních sil vašemu vzestupu ne‐
poslouží.

Proč na to upozorňuji? Na co byste ještě měli čekat? Náročné udá‐
los  nemůže nikdo přehlížet ‐ národ, vaši bratři a sestry, tuší, že něco na 
lidstvo přijde. Vy, kteří již víte o událostech, jež se chystají, se můžete 
držet dobrého pastýře v důvěře, víře, jistotě a hluboké lásce. Ve světě 
panuje neudržitelné napě , to nezatajujeme. Vy se však máte jako 
duchovní křesťané kráčící ve stopách Ježíše Krista svým duchovním 
světlem povznést a také posílit silou společenství původních křesťanů!

Tato slova vás mají stabilizovat, přestože se nega vní síly zuřivě 
vzpínají. Ale člověk je později nechává upadnout do zapomnění, odsou‐
vá studium, nebere ho vážně. Pamatujte na temné bytos  s velmi níz‐
kou vibrací, často mívaly vysoké postavení dříve, než padly. Právě ony 
využívají energie pro ničení.

 „Moji milovaní, jsem u vás! To vás má v této vážné, napjaté pozem‐
ské době utěšit. S láskou jsem při vás! Mějte na pamě , že máte Boží 
jiskru obalenou mým světlem. A buďte si vědomi, že jsem po všechny 
dny až do konce tohoto časového období u vás, vezmu vás všechny za 
ruce, když je dobrovolně vložíte do mých. Neboť jako váš milující dobrý 
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pastýř se snažím vás a vaše bratry a sestry vyzvednout do nebeských 
sfér, každého tam, kam se vlastní pílí a nasazením dopracoval. 

Obrat jedince je možný, každý může změnit postoj a s láskou půso‐
bit. Pokud lásku darujete druhému, mně jste ji dali. Tak tedy rozdávejte 
s nasazením a odvahou těm, kteří potřebují pomoc! Vše se děje pro 
obnovu a produchovnění milých bratrů a sester, tedy pro jejich dobro, 
ale také pro léčivou očistu vaší Matky Země.

To jsou aktuální skutečnos , které vám předávám, nezadržujeme 
nic, co slouží vašemu duchovnímu vývoji. Chci vás vybavit svou silou lás‐
ky a silou vítězství, neboť víme, že i na vás jako lidské dě  přijde strach. 
Ale zachováte‐li klid s pomocí síly, kterou dostáváte, vaší vůle, důvěry 
a víry, nebude vám zkřiven ani jediný vlásek – to vám také bylo 
mnohokrát řečeno. Takže je o vás jako mé pomocníky na Zemi posta‐
ráno, pamatujte na tuto milost!

Moji milovaní, zahaluji vás velkou láskou z pramene našeho Otce! 
Chci se starat o to, abych pozvedl vás, kteří jste svým nesobeckým po‐
stojem lásky věrnými pomocníky, a pokud se pokorně oddáte a prosíte 
o odpuštění, dostanete ho. Velká láska je vám dána s milosrdenstvím 
a dobrotou – abyste vibraci lásky, dobra, milosrdenství a požehnání pře‐
dávali dál k osvobození svých milých sourozenců. 

Tento balíček lásky je připraven pro každého, protože čas časů nade‐
šel. To je ona vytoužená výzbroj. Neztrácejte se v myšlenkách typu: 
„Kdy to bude? Jaké to bude? Kde to bude?“ To by vás neposunulo. 

Důvěřujte, moji milovaní, v lásku a milosrdenství, ve všeobjímající 
lásku Boží a božský řád! Ve velké lásce a s poděkováním za vaši věrnost 
jako mých pozemských pomocníků vkládám do vašich srdcí plamínek síly 
požehnání. 

Zůstávejte v důvěře a víře! Ať proudí mír, láska a radost do vašich 
srdcí. Je o vás postaráno jako o duchovní křesťany, služebníky a moje 
pomocníky.“
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ZŮSTÁVAT VE STOPĚ SÍLY LÁSKY 
JEŽÍŠE KRISTA

Máme velkou radost a děkujeme, že vás smíme opět zásobovat 
duchovními pravdami a duchovní potravou. Kéž se milost uvnitřnit na‐
chází ve vašem srdci. 

Těší nás, že jsme u vás a děkujeme za vaše láskyplná srdce, která 
k nám vyzařují. Vidíme je, známe vás a radujeme se z vašeho postoje 
lásky. To je vibrace, kterou společenství potřebuje.

Využít tento krátký čas na Zemi k duchovnímu rozvoji
Již víte o Duchovním prostoru, do kterého se snažíte pozvednout, 

aby o vás bylo co nejláskyplněji pečováno. Ale o to musíte usilovat 
a mít odstraněné neduhy. My však vidíme, že se tak dosud u některých 
nestalo. Chceme plnit vaše prosby, těšíme se na ně a jsme za ně vděční.

Námi zřízený Duchovní prostor má působit jako útočiště, kde je 
o vás dobře postaráno a kde jste chráněni. V něm se stále více svým 
vědomím odtahujete od hmoty. Samozřejmě si nemáte myslet, že 
o ty z vás, kteří se cí  indisponovaní nebo se někdy nepřipojí, se ne‐
staráme. Jen na vás ale záleží, jak na všech vašich vývojových 
stupních tento krátký pozemský čas využijete.

My z Božího duchovního světa máme radost, když díky vaší od‐
danos  dosahujete velkého duchovního pokroku. K tomu je třeba po‐
znání, jenže lidé často lpí na svých nevhodných návycích, které jim 
berou čas. „Vždyť to děláme tak dlouho a je to potřeba.“ 

Jenže doba pokročila a tomu je třeba učinit přítrž. Doba je v této 
těžké fázi vlivem vládnoucích mocenských struktur velmi výbušná. Ale 
připomínáme: Tento čas vám byl darován!
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Dominový efekt současnosti
Ke každé myšlence, u níž si uvědomíte, že vás vede na špatnou ces‐

tu, se budou postupně rychle přiřazovat další a další myšlenky. Však 
znáte domino. Tehdy událost pochopíte pomocí přiřazené pravdy. To 
jsou současné milos  urychleného poznávání. Proto nyní na Zemi bu‐
dete postupovat 600 – 800krát rychleji. Proto využijte každičký den! 
A každý den přinese to své. Pokud se svou silou poznání, pokorou a lí‐
tos  snažíte u všeho, od čeho byste se chtěli osvobodit, věřte, že bude‐
te úspěšní. Takže nic, nic – je to však vaše svobodná vůle ‐, vůbec nic 
neodkládejte!

Vidíme vaše úsilí, upřímné, láskyplné snažení v duchovním spole‐
čenství a děkujeme za něj.

 

Práce v Duchovním prostoru
Někdy jsou s vámi ve velkém počtu v lásce a rados  vaši dříve ode‐

šlí sourozenci a darují vám mnoho další síly lásky. 
Také jsou přiváděny dušičky, které mohou být opět díky nashromáž‐

děné vibraci lásky pozvednuty a přivedeny k poznání. Jsme vděčni za 
vaše modlitby, prosby a vysílání ódu, pak můžeme hodně, hodně po‐
máhat a mnohé mírnit. 

Rozpoznat pozemské zápletky
Na pozemské scéně se nachází velmi nízká vibrace, protože se na 

mnoha místech odehrávají velmi nega vní prak ky podněcované tem‐
nými silami. Samozřejmě lidem škodí, všechny nízké střety bratra s brat‐
rem prožívají velmi intenzivně. My z Božího duchovního světa se 
snažíme vás nabádat, abyste všechno dělali pokorně a s láskou ke všem 
sourozencům. 

Je čas se osvědčit, nastalo období zkoušek. Postupuje to velkou 
rychlos : na všech úrovních se objevují obrovské propletence. Nepro‐
meškejte tuto krátkou lhůtu m, že se necháte vplést do hmoty! Nega‐

vní strana vás žene do pozemských staros , do pozemsko‐hmotných 
sporů, a dokonce vás pomocí vašich nevhodných návyků vhání do níz‐
kých hmotných vibrací, protože jste na ně roky zvyklí.



17

Poznejte milost sloužit a odhalte, kdy jste zapleteni, vázáni 
hmotou! Naslouchejte volání nitra a následujte ho s rados , vděkem 
a láskou ve všech úkolech! Kristus je vám nablízku.

Postup při pomoci bližnímu
‐ Nejprve poproste své duchovní průvodce, aby vám pomohli se po‐

zvednout do svého vyššího já, tedy se naladit na Boží jiskru a Kristovo 
světlo. 

‐ Díky vašemu snažení my pak působíme intenzivně u každé dušič‐
ky, abychom jí pomohli se vyšplhat po zlaté ni , tedy následovat 
duchovní lásku a vnitřní milos plnou inspiraci. 

‐ Vy pocí te radostnost, blaženost, poznáte milos plný pokyn 
a realizujete ho. 

Jen dejte pozor, aby vás nega vní síly příliš snadno neoklamaly ve 
hmotě, v nízkých strukturách, protože usilují držet vás ve zvyklostech, 
však znají vaše nejskrytější pohnutky.

Podmínka pro objevení navyklého vzorce a pole zvyklostí
Nejprve se zastavte, abyste nejednali ve spěchu, aniž byste se na‐

dechli. Často to ž býváte v nejrůznějších záležitostech ovlivněni nízký‐
mi sugescemi a vy najedete na navyklý způsob chování. Pak ovšem nám 
vaši duchovní průvodci hlásí, že se ve vás hromadí vnitřní tlak, smutek 
a bolest. Často jsme vám s duchovními lékaři velmi blízko, chceme vám 
pomáhat uvolnit vzniklé vibrace z vaší duše, protože potom jste 
schopni si své nevhodné návyky uvědomit. S pomocí svého duchovního 
průvodce držíte své malé já na uzdě a hledáte v sobě navyklé vzorce, 
tzv. pole zvyklos , jelikož zátěž zdrcujícím způsobem hlodá. A my se vás 
snažíme vést a předávat duchovní pravdy, takže vaše vibrace rostou, ta‐
ké síla lásky a vůle kráčet vzhůru na cestě Ježíše Krista, blíž k Tobě, Bože 
můj.

Buďte bdělí, pozorujte své myšlenky a pocity! Pak poznáte, když to 
ve vaší duši tlačí, protože vás nízké myšlenky a pocity zavedly do tem‐
ných slepých uliček. Buďte bdělí, pozorujte svá slova a činy! Máte přece 
jistotu pomoci svého duchovního průvodce, máte možnost uniknout 
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velkou silou lásky. Však milovaná Matka Marie často říká: „Láska vše 
překoná!“

Láska je motorem síly celé vaší bytos . Ve stopě lásky na cestě Ježí‐
še Krista jste obklopeni jeho silou. Kristova láskyplná mise, vaše dědic‐
tví, je vydlážděna, abyste se snáze povznesli jeho vibrací lásky, kterou 
dle Boží vůle, jste‐li pokorní a nezištní, smíte využívat. Usilujte tedy 
o směr vzhůru z nejnižších vibrací. Váš duchovní průvodce, váš strážný 
anděl, vás vede za ruku.

Využijte svůj krátký pozemský čas! Již víte, jak se věci na této scéně 
mají, a vy náš balíček lásky a dary milos  smíte v hojnos  používat, a to 
stále více a více. Již neexistuje stav klidu, na pozemském jeviš  se ob‐
jevují nepřetržitě problémy spojené se zaplétáním se. Ovšem vy díky 
probuzené síle lásky tomu neustále unikáte a kráčíte vzhůru. 

Jsme šťastní, že vás můžeme podporovat, pomáhat se povznést do 
duchovní říše, připravovat se na život na druhém břehu, poznat a kou‐
sek po kousku čis t zapletení a kráčet cestou Ježíše Krista.

Buďte pevně duchovně ukotvení, zůstávejte jako pomocníci Krista 
na Zemi v jeho lásce a jeho stopě lásky!

Tvůj pozemský život je jako stanice na cestě do věčnos , cenný ve 
všech okamžicích života, dost dlouhý, abys splnil svůj předem na‐
plánovaný běh života.

Všechno se produchovňuje, vše se vrací domů. K výchozímu bodu, 
k Bohu, jenž je Otcem nás všech. 

Boží poslové mají pověření Krista všem, kteří v něj věří a následují 
ho, poskytnout vnitřní sílu, aby stáli pevně v Kristu, a to až do 
posledního výdechu zde na Zemi!
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PŮSOBENÍ DUCHOVNÍCH LÉKAŘŮ 
KE ZVÝŠENÍ CELKOVÉ VIBRACE

Naši milovaní sourozenci, jsme vděční a plni rados , že o vás ve 
vašem duchovním společenství můžeme neustále pečovat, protože tato 
časová epocha pokročila rychlým tempem a výzvy přicházejí jedna za 
druhou. Je těžké je ustát, jelikož je to velmi rychlé. Ale mějte na pamě , 
že vše, co jste se po dese le  učili, je teď třeba dobrovolně a intenzivně 
používat, neboť mnohé se ve vás bude otevírat. A nízké hmotné vibrace 
vás často navíc dostanou do problémů.

Jenže my, duchovní lékaři, se o vás láskyplně staráme! Volejte nás 
přes své duchovní průvodce, vždyť víte, že spolupracují že spolupracují 
s vysokými duchovními bytostmi. Udržujte si ve společenství dobrou 
vibraci a stále se povzbuzujte k jejímu navyšování. Obracejte se často 
na našeho Tvůrce, neboť vysílá ze Svého zdroje proudy energie, které 
jsou pak přes Krista na každého kvantově směrovány. Jsou mu přizpů‐
sobené, aby se dokázal vlastním úsilím duchovně pozvednout.

Svoji celkovou duchovní vibraci vyzařujete ke svým sourozencům,  
ji zachycují, protože byli svými duchovními průvodci připraveni ji při‐
jmout. Pak se díky Kristově lásce mohou měnit tak, jak si přeje Bůh. 
Díky této vzájemnos , vašim modlitbám, vyzařování a prosbám zase 
Tvůrce posiluje pole působnos  Kristovy sítě lásky. Potom jako spěšná 
pošta, tedy co nejrychleji, z ní putují kvanta lásky do lidských srdcí. Ne‐
boť na Zemi se vše zrychlilo a při tomto kalupu máte mnohdy co dělat, 
abyste popadli dech.

V této těžké době vám vkládáme v hluboké lásce požehnání do 
vašich srdcí a těšíme se na shledání. 
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VŠECHNO VĚDĚNÍ MÁ VÉST 
K UVĚDOMĚNÍ A POZNÁNÍ

.

Milovaní bratři a sestry, buďte si vždy vědomi, že vás smíme záso‐
bovat a z našich srdcí k vám vyzařovat pocit štěs . Chválím a vážím si 
našeho láskyplného Otce i Krista, našeho Spasitele, protože vám také 
poskytuje svou vibraci lásky. Ano, děkujeme za to, neboť vděk nemá 
nikdy v srdcích vyprahnout. Vděk je to ž bratrem poznání.

Lidská očekávání a opravdové bohatství
Často si lidé něco přejí, pak to dostanou, ale oni zase touží po ně‐

čem dalším. Jejich oči jsou zavřené před bohatstvím, jež je obklopuje. 
A tak jsou uzavřeni ve smyčce tužeb a nega vní síly to s chu  podněcu‐
jí. Nedovolí jim si uvědomit, že vše, po čem jejich srdce touží, dostávají. 
Ovšem tam venku, ve vnějším světě, nemohou bratři a sestry dost ob‐
držet. Modlete se, aby si uvědomili bohatství, které mají, a sice že tu 
vůbec jsou! Je dar od Boha právě nyní žít ve vibracích milos , které jim 
Otec vysílá. 

A pokud prosíte za vaše bratry a sestry, vyzařujete pro ně, může 
s naší pomocí do nich proudit ještě vibrace probuzení. Pomáháme 
vám s m, na to nikdy nezapomeňte. Máte hodně síly, ale buďte stále 
připojeni „k benzínové pumpě“. Protože kdybyste věřili, že to zvládnete 
sami, životní síla by se rychle vyčerpala.

Síly, které pro ně dostáváte, se shromažďují a koordinují s m, co 
vaši bratříčci a sestřičky potřebují, a samozřejmě s m, co byste jim 
chtěli na žádost dát. Ale pamatujte na: „Otče lásky, Tvá vůle se staň ve 
jménu Ježíše Krista!“ Vždyť váš nebeský Otec ví, co vaši sourozenci 
v této nouzové pozemské situaci potřebují.
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Matka Země
Mnozí si ještě neuvědomili, že Země se nachází ve velmi dezolát‐

ním, nemocném stavu. Lidé Zemi intenzivně vykořisťují, a to naši duši 
bolí. Ve své ziskuch vos  a honbě za mocí mrzačí přírodu mnoha jedy 
a nevědí, že dopad toho osobně pocí . Sami sebe omezují v mi‐
los plném přísunu energie.

Vaše Matka Země potřebuje mnoho modliteb a pomoci, přestože je 
také zásobována a posilována z Kristovy sféry. Neobejde se bez nejrůz‐
nějších posil, aby dokázala sloužit v božském řádu. To bude nadále za‐
chováno. Takže vás co nejupřímněji žádám o mnoho síly požehnání 
a sílu lásky pro vaši milovanou planetu, neboť vidíte, že proces promě‐
ny vlivem mnoha vírů neprobíhá zrovna hladce. V důsledku růstu 
pevně ukotvených nízkých vibrací je již možné poznat zmatek. Z pohle‐
du vašich pozemských vědců to většinou všechno souvisí s oteplováním 
atmosféry, ale to není správné, oni to prostě nevědí.

Země je v pokročilém intenzivním procesu změn, v přípravách, kte‐
ré jsou nutné pro odstranění jejího utrpení. Vše se chystá rozpadnout, 
jak v malém, tak i ve velkém měřítku a je třeba to přijmout. Vibrační 
otřesy na Zemi jsou v plném proudu, to v sobě cí  jak vaše milující 
a vám sloužící Matka Země, tak na ní žijící další tvorové. Připravují se na 
postup této časové epochy, kdy v sobě spus  jakýsi nouzový program 
k udržení života lidstva a dalších pozemských bytos .

Zemi i pozemské tvory silně ovlivňují vyprahlé oblas , a to je velmi 
smutné. Vy si to také uvědomujete. Proto chápete, jak velká je milost 
a milosrdenství našeho nebeského Otce pro Jeho milované dě , že lid‐
stvu, bratrům a sestrám, daruje tolik času. Proto využijte tento krátký 
pozemský čas!

Pravá modlitba
Dlouho jste byli připravováni na toto vážné období. Proto vás s mi‐

lující Matkou Marií opakovaně žádáme o bouře modliteb. Modlitba má 
tedy tryskat z horoucího srdce pomocí síly lásky. Pak bude vedena přes 
vaše duchovní průvodce tam, kde je třeba. Zkrátka nebýt vlažní. Proste 
silou lásky, ohněm lásky, my vám jej pomůžeme zažehnout! Slyšíme, 



22

když říkáte: „Pomozte, prosím, také ve nás stále více rozněcovat tento 
oheň, i my to chceme!“ Ano, nás těší, milovaní bratři a sestry, tuto sílu 
srdce, oheň lásky ve vás zapalovat. Pak jste silnými živiteli předávání 
lásky v Kristově sí .

Duchovní bumerang
Napadl nás pojem duchovní bumerang. Vyšlete nesobeckou lásku 

k bližnímu a láska se k vám vrá , protože budete přijímat mnoho plodů. 
To je pohyb, který jste láskyplně nastartovali, slouží vašemu rozvoji. 
Takže nepolevujte v používání takového bumerangu.

Všechno, co konáte pro svého bližního, činíte pro vibraci celku, to 
je zákon a pla  i pro myšlenky. Nechť jsou tedy láskyplné, neboť právě 
takové pomáhají všem – od nejmenšího až po největší.

Nyní jsme vás napojili rados  a láskou a ještě jste byli krok za 
krokem zásobováni duchovními pravdami a duchovní potravou. To je 
zejména v této době důležité.

Milé Matce Marii ve spojení s milým Josefem z N. nyní darujme 
společný velký dík lásky, kéž naše poděkování spěchá k jejich srdcím. 
Vděčnost je důležitým vnitřním dynamickým motorem, který vám 
umožňuje chápat stále víc a víc, což vás uvede do stálé vnitřní vibrace 
radostnos .

Milí bratři a sestry, posíláme vám požehnání svou silou lásky. Boží 
požehnání a mír našeho Spasitele s vámi! 

.

Vesmír je plný sil, které  chtějí pomáhat. Ovšem mohou tak učinit, 
pokud jsi zralý je používat v souladu s Boží vůlí.

Rozvíjením duchovních sil se rozhodneš odvážně kráčet cestou 
k Bohu. Přestaneš být vlažný a zbabělý, nebude tě zatěžovat materie, 
tvoje pozemské tělo. 
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OÁZA PROSTOUPENÁ LÁSKOU

V těchto dnech, které jsou pro vás již velmi těžké, v tuto pozdní 
hodinu slouží veškerá rozsáhlá a početná zranění vaší Matky Země její 
rychlé očistě. Všechno, jak v malém, tak i ve velkém, vyrůstá ze semí‐
nek. Byla zaseta, aby planetě pomohla se vymanit z ran způsobených 
chybnými činy člověka. Mnoho vzájemně propojených vrstev kar‐
mických spojení a kolek vních polí je nyní prostupováno vylévaným 
očistným proudem milos .

Z vůle nebeského Otce a pověřením mého milovaného pozemského 
syna Ježíše Krista se tak naplňuje prorocké slovo. Je třeba, aby se skrze 
milost Tvůrce a Krista nastolil duchovní řád ve všech nepořádcích, které 
ve světě již delší dobu převládají.

Ovšem vy jste prostoupeni kvanty světla, nepřetržitě do vás vstupují 
a probuzená spiritualita vás formuje, povznáší a vaši duši očišťuje. Také 
my ji vyživujeme. Byli jste a v těchto drama ckých dnech stále jste sy‐
ceni duchovními pravdami. Znáte tedy prorocká slova a naše sdělení. 
Jako věrní pomocníci Ježíše Krista proto vše radostně a odhodlaně pou‐
žívejte pro mé milované dě , které touží po duchovní potravě. Jak řekl 
můj pozemský syn: Pravda vás osvobodí!

Pokud budete používat svou vůli v souladu s tou Boží a budete se 
stále více opírat o učení lásky, k tomu si ještě udržíte skromnost a poko‐
ru, začne vám mysl sloužit jako světelný ukazatel. V Kristově sí  se bu‐
dete stále více opírat o jeho lásku. Již jsem napsala a ráda to zopakuji, 
že díky duchovnímu napojení jste prostoupeni kvanty světla, takže se 
stáváte Kristovými světelnými pomocníky, kteří podpírají svoje bližní. 
Ano, tak vypadá duchovní dílo sloužící stvoření, uskutečňuje se dle 
vůle našeho nebeského Otce a skrze vašeho dobrého pastýře. Takže 
se vytrvale duchovně formujte, pak se můžete stát pro druhé oázou 
prostoupenou nejhlubší láskou.



PASTIČKY JSOU NASTRAŽENY

Milovaní bratři a sestry, v milos  Boží skrze Ježíše Krista, našeho 
dobrého pastýře, vědomě směřujete v duchovní síle lásky a s lás‐
kyplným zápalem domů. Jste pevně zabaleni do lásky, která vás chrání 
a skrze Krista se šíří po celém světě. Chce vás pevně ukotvit, abyste mu 
v těchto časech zmatků dokázali dobrovolně nesobecky sloužit a pomá‐
hat a nesešli ze stopy, kterou pro vás vyšlapal.

Pro klad to ž stále číhá – studuje vaše myšlenky, slova, činy a poci‐
ty, aby si to pojis l a vzní l ve vás neodstraněné nízké stereotypy. Však 
si občas všímáte, že pokud jde o láskyplné chování, zůstává mnohdy jen 
u přání. Taková je realita. 
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Mnoho duchovních pomocníků vytvořilo světelné duchovní ploši‐
ny. Jsou nasycené láskou a pomáhají vám lépe se spojit s mým mi‐
lovaným pozemským synem.

To, co jsme předali, jsou závěry z jednoho našeho většího shromáž‐
dění. Mají vás připravit na stále více se rozšiřující zrychlenou změnu po‐
zemského světa.

Smíme vám toto zapsat světelnými kvanty plamenného písma dle 
Boží vůle a pověřením Ježíše Krista spolu s Božím požehnáním do vašich 
srdcí. 
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Ls vý a rafinovaný pro klad neustále klade pas , dokud se ne‐
chytnete, tedy nevzplanete v nízkých emocích. Často se to stává tehdy, 
když se lidé domnívají, že je nikdo neslyší ani nevidí. Pak ale škodí sobě 
i druhým, protože chování v nízkých vibracích přenášejí na své bratříčky 
a sestřičky. To si Bůh nepřeje.

Proto připomínáme: Nezapomínejte ve své večerní modlitbě také 
zpytovat svědomí, všechny své nedobré emoce. Očišťujte dosud neod‐
straněné skvrnky na své duši a nepořádek ve vás samých. Buďte bdělí 
a pozorní – všímejte si podněcování nega vních sil. A my vám za při‐
spění duchovních průvodců a vašeho duchovního poznání budeme stá‐
le více pomáhat se čis t a odstraňovat za žení.

Když v oněch dobách svůdci přicházeli v pozemském šatu k mým 
bratrům a sestrám a chtěli zasít jed do našeho bratrství, pomohl nám 
Kristus. Protože jsme upřímnými prosbami a modlitbami žádali o vyli  
milos  na tyto sourozence, o pomoc.

Náš milý Spasitel přece řekl: Bohu byste se měli líbit, a ne lidem! 
Obracejte se vždy k dobrému pastýři, k jeho milosrdnému srdci. 

Duchovní Boží svět se vždy snaží pomáhat při myšlenkové a poci‐
tové kontrole. Ano, vím, je to nekončící tvrdá práce, ale vypla  se. Díky 
ní jste schopni v pokoře, kterou jste si po dlouhou dobu boles vě 
a s osvobozující silou lásky vypracovávali, kráčet v milos plných svě‐
telných stopách Ježíše Krista. Jako jeho vždy bdělí a věrní služebníci. Jako 
jeho láskyplní pomocníci na Zemi.

Vyživujte tedy svou silou a ohněm lásky svá srdce na cestě Ježíše 
Krista, blíž k Tobě, Bože můj.

Milí bratři a sestry, již jste si díky získaným duchovním poznatkům 
vědomi své zodpovědnos , takže setba lásky může přinášet bohaté plo‐
dy v myšlenkách, slovech, činech a pocitech. Tímto způsobem můžete 
prokazovat, že jste hodni s pomocí svých duchovních průvodců být po‐
mocníky Krista a v pokoře a nesobecké lásce sloužit bližnímu.

Boží požehnání a mír našeho Spasitele Ježíše Krista s vámi!
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DUCHOVNÍ RADY PRO KAŽDODENNÍ ČINNOST

Situace, kdy se neklid šíří po celém světě, je velmi vážná. Před 
mnoha, mnoha lety vám bylo sděleno, že bude mít silný stresující 
dopad na celou Matku Zemi. Byli jste na tuto situaci připravováni.

Vibrace na vaší planetě jsou velmi, velmi nízké, temné. Proto vám 
dáváme s láskou tyto rady:

Pozvednout se ze všeho nízkého
Nalaďte se každý den na své vyšší já, tedy na Boží jiskru a Kristovo 

světlo v sobě! Pak nebudete vtaženi do nízkých vibrací.

Očistit se od svých zbývajících nectností
‐ aby si pro klad nebyl jistý, že vás stáhne pomocí vaší nízké vibrace 

do nedobrého balastu! Vidíme to ž z Božího duchovního světa, jak jste 
vlivem nevhodných myšlenek a pocitů zatahováni do nízkých 
vibračních úrovní. A často nás volají duchovní průvodci, abychom vám 
pomohli.

Zaměřit se na srdce
‐ abyste v myšlenkách, slovech, činech a pocitech s láskou konali 

svou každodenní činnost! Neboť vy jako následovníci Ježíše Krista, jako 
duchovní křesťané můžete vždy s rados  a v pokoře uplatnit učení lásky 
našeho milovaného Spasitele a milosrdenstvím, laskavos  a dalšími 
smysluplnými ak vitami druhého pozvednout. Když tak činíte, 
ak vujete v sobě světlo Kristovy lásky obalující Jiskru. To je akt, který 
jsme vám vložili do srdcí.

Děkujeme za vaši snahu a za nesobecké nasazení lásky, k němuž 
vám dáváme hojně příležitost. 
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Procházet svým dnem pozorně, s radostí, vděkem a v pokoře
Všímejte si soustředěně: „Jsou tohle vůbec moje myšlenky? Kam 

jsem se to jenom dostal!“ Tehdy se můžete stále rychleji odtáhnout 
z proudu nízkých myšlenek a vibrací. Stejné pla  pro vaše pocity. Milí 
sourozenci, to je nutnost, to je třeba dělat stále víc a víc.

Nebýt vlažný, zahálčivý, nepracovat bez myšlenek lásky
Vysíláte vibrace, ať jsou Bohem nechtěné či chtěné. Jestliže však 

vyzařujete myšlenky lásky, slova lásky, činy lásky a láskyplné pocity, 
půjde přes vaši auru mnoho síly lásky také k vašim bližním. Touží po ní, 
takže se s nimi může mnohé udát a mohou být vyvedeni svými 
duchovními průvodci ze své nízkos . Všechno je to ž přitahováno do 
takové míry, v níž setrváváte ve svém vnitřním postoji.

Úkoly lásky a uplatňování lásky v procesu návratu domů
Proto se my, Boží poslové, snažíme poznat a podporovat také vaše 

úsilí, protože situace na Zemi je ve velmi … ‐ je pro mě těžké to vyslovit, 
ale je to skutečnost: Ohniska požáru na planetě se rozšířila a s nimi 
roste nebezpečí. Však jsme vás žádali, abyste se hodně modlili, 
vyzařovali a vroucně prosili za odvracení všech nebezpečných záření 
souvisejících s atomovou energií. Děkujeme tedy za vaše modlitby lásky 
a za vše, za co s láskou prosíte a modlíte se, neboť situace ve světě 
potřebuje hodně síly lásky, mnoho síly vašich srdcí.

Vězte, že mnohé, přemnohé může být odvráceno a zadrženo, ať už 
jde o jednotlivce, skupiny či nebezpečné situace. Proto vám znovu 
klademe na srdce: Proste, modlete se a vyzařujte! Děkujeme za takové 
láskyplné pokorné nasazení.

Milovaní sourozenci, náš Spasitel Ježíš Kristus nad vámi láskyplně 
a ochranitelsky drží ruku. Každá snaha se počítá, každičká oddanost 
bližnímu. Předávejte, prosím, učení lásky, protože proces vést domů 
v obrovském měřítku intenzivně probíhá.

Také mnoho připoutaných duší, mnoho duší vázaných na Zemi je 
díky vaší pomoci osvobozováno, aby se to sourozenci pozvedli do 
vyšší úrovně a mohli pokračovat na své cestě lásky.
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Kristova láska uvádí do pohybu mnoho Božích poslů. Dobrovolně se 
přihlásili. Jsou v enormně velkém nasazení v této stras plné světové 
situaci na vaší neklidné Zemi. Společně slouží, pomáhají svou silou 
lásky, řídí lidstvo, osvobozují jej.

Pro mnoho duší je na prvním místě bezstarostný život v blahobytu. 
Na vaší Matce Zemi ale nevyhnutelně nastoupí v obrovském měřítku 
fáze otřesů! Modlete se a proste za všechny bratry a sestry vzdálené 
od Boha! To je úkol lásky, který můžete plnit, k němu jste z Božího 
duchovního světa svými duchovními průvodci vedeni.

Duchovní základ pro toto zlomové období
Nemůžeme se vyhnout náročným sdělením. Nemají vás ale 

uvrhnout do strachu, naopak, měli byste se ukotvit ve víře a v důvěře. 
A těm, kteří ještě kolísají, radíme: Modlete se a proste o to, aby se vaše 
víra a důvěra posílila tam, kde ještě pokulháváte! To je důležitý základ, 
který budete v blízké době pro toto zlomové období potřebovat. Věřte, 
jste neseni a vedeni! A pozvedávejte se stále víc a častěji do 
Duchovního prostoru! V něm dostáváte mnoho síly lásky.

Milovaní sourozenci, setrvávejte v lásce, zůstávejte v ní! S láskou 
máte sílu a v takovém případě její impuls vysíláte bližním do srdcí. Kéž 
předáte také důvěru svým bratrům a sestrám! Pak se díky vaší pomoci 
mohou probudit.

Děkujeme a žehnáme vám. Jsme vděční, že s vámi tvoříme jednu 
velkou duchovní rodinu, v níž se vzájemně milujeme a podporujeme. 

Máme radost, že jsme u vás mohli být a těšíme se na shledanou. 

Vědět – nedoufat ani nemyslet si, ale vědět! ‐, že Stvořitel vesmíru je 
dobro vý, že my všichni jdeme smysluplnou pouť. Být přesvědčeni 
o tom, že láska ve vědomí a v srdci je to nejvyšší. Za tuto jistotu bychom 
vyměnili všechny ostatní vědomos !
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KRISTŮV PAPRSEK
DUCHOVNÍ SVĚT BOŽÍ VÁS POTŘEBUJE 

JAKO UKAZATELE SVĚTLA LÁSKY

Toto je duchovní poselství, které jsme obdrželi. Sdělení vyšlo ze srd‐
ce Ježíše Krista, bylo předáno naší Matce Marii a my vám ho nyní smí‐
me jako paprsek spojený s láskou Krista poslat do vašich srdcí. 
Činíme tak s velkou rados  a vděčnos . 

Vězte, že pro lidi, kteří nejsou připraveni tak jako vy, se odehrají 
skutečnos , které budou pro jejich duchovní vývoj znamenat ob‐
rovskou výzvu. Aby pochopili to, co se bude dít na pozemské scéně 
a aby své nitro dali do pořádku.

Řadě lidí, kteří si podle jejich názoru žijí spokojeně, neřeší svůj 
duchovní vývoj a neví o potřebě najít cestu vyšlapanou Ježíšem Kristem 
vedoucí blíže k Bohu, se přihodí toto: Vlivem obrovských očistných pro‐
cesů planety i dalších událos  dojde k rozpadu mnoha jejich navyklých 
stereotypů. A vzhledem k jejich velmi nízkému duchovnímu vývoji bude 
pro ně ob žné událos  kvalitně ustát.

A tehdy jste na řadě vy. Můžete jim darovat nesobeckou lásku 
a posloužit tak jejich duchovnímu vývoji, stát se pro ně, ať už v myšlen‐
kách, slovech, činech nebo pocitech, ve všech jejich výzvách ukazate‐
lem světla.

Matka Země si bude dělat prostor a mocnými očistnými vlnami for‐
movat svůj duchovní vývoj. To bude pro lidské dě  Země vážná výzva, 
výzva duchovní. A tehdy můžete svým strádajícím sourozencům pomoci 
svou láskou vyčis t jejich duševní rány. Provázet je v časech zmatků na 
duchovní cestě Ježíše Krista. Kráčet po ní již bude pro každého ne‐
zbytná nutnost.
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Pozemské lidstvo je duchovně připravováno
A už vás napadá otázka: „Jenže, jak to mám udělat?“ Napnout m 

směrem svoji vůli! Duchovní průvodci vám dají slova, která je osloví 
a pomohou jim. A jelikož jste dobrovolní pomocníci Krista, budete 
dostávat duchovní potravu, informace, které vás stabilizují. To se pro ně 
stane duchovním ukazatelem. Protože, přestože se bude na pozemské 
scéně odehrávat ta či ona událost, vaše ruce budou stále připraveny 
dát jim nezbytnou podporu, jinak by to ž pociťovali velké zmatky 
a dělali zbytečné chyby.

V myšlenkách můžete svým milovaným bratrům a sestrám posílat 
upřímnou lásku. Sourozencům, které nemůžete oslovit napřímo, posí‐
lejte láskyplné myšlenky v modlitbách a prosbách. Také vaši duchovní 
průvodci a Boží poslové jim budou stále více pomáhat. Myšlenkami 
tohoto typu vás inspiruje váš duchovní průvodce a vy jste jejich realizá‐
tory. Jsou přenášeny k těm, kteří se nacházejí v jakési přípravě, aby tuto 
mentální potravu přijali prostřednictvím událos  na vaší pozemské scé‐
ně.

Rozervanost sourozenců bude šena velkou silou lásky, kterou jim 
darujete, abyste pomohli jejich vnitřní harmonizaci a vnitřnímu míru. 
Ale věřte mi, neexistuje žádná dušička, která by nějakým způsobem po‐
třebovala to samé. Proto Boží duchovní svět dostane skrze Krista 
impuls Stvořitelovy síly lásky. Ten se spáruje s vaším láskyplným svět‐
lem tak, aby výsledné duchovní záření pomohlo sourozenci v jeho 
konkrétním specifickém stavu vědomí.

Nadcházející duchovní opatření sloužící ke spáse
Mnoho Božích vyslanců bude duchovně pomáhat, dávat se k dispo‐

zici lidstvu, stejně jako poskytovat velkou podporu při otřesech zmítané 
milované Matky Země. Jejich velká podpora bude znamenat milost pro 
lidstvo i planetu. Přichází rostoucí léčivé posvěcení vaší planety Země. 
Také duchovní působení na vaše bratry a sestry bude sloužit duchovní‐
mu vzestupu a bude probíhat skrze Krista v etapách tak, jak to zamýšlí 
Stvořitel. To jsou opatření, s nimiž se vše prostřednictvím Božího 
duchovního světa a vaší pomoci splní.
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Naši milovaní, chtěli bychom rozptýlit jakoukoli formu strachu či úz‐
kos , pamatujte, že vše slouží vašim bratrům a sestrám k duchovnímu 
vývoji na cestě Ježíše Krista blíž k Tobě, Bože můj. Také vaší nemocné 
a velmi zraněné Matce Zemi. Doba, kdy se to bude stále více projevovat, 
již nastala. Postupně budou přicházet další a ještě silnější opatření.

A my jsme z duchovního světa vybízeni, abychom při vás stáli ve 
velké lásce, pokoře a vděčnos . Pamatujte neustále, že vaše milující 
Matka Marie láskyplně rozpros rá svůj modrý ochranný plášť přes vás 
všechny, že je u vás se svou velkou družinou pomocníků – aby vás pod 
svým patronátem vedla domů. Také vysoký nebeský kníže Josef z N. je 
svým neúnavně milujícím srdcem spojen s vámi.

Lidé nejsou během nepokojů rozvážní a k tomu ještě lpí na bezsta‐
rostném životě v blahobytu. Znamení z duchovního světa Božího se 
stanou ve velké míře viditelné kvůli tomu, aby lidé změnili své smýš‐
lení, obrá li se k Bohu a zavnímali poselství lásky ve svém srdci.

Mějte v sobě zakotveno: Jste chráněni, jste vedeni, je o vás posta‐
ráno!

Buďte požehnáni na cestě Ježíše Krista, blíž k Tobě, Bože můj! 
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„Moje milované dě , na vaší pozemské scéně se nyní odvíjejí udá‐

los , na které jsme vás dlouhý čas upozorňovali. Jedná se o závažná ne‐
bezpečí, nejsou to pouhé provokace. Situaci je třeba brát vážně 
s ohledem na její celosvětový nebezpečný rozměr.

To jsou velmi těžká, smutná oznámení a není snadné vám tyto prav‐
dy sdělovat a vložit do srdcí. Ale uvědomte si, že pán temna chce, aby 
se strašné, již tak boles vé válečné konflikty rozšířily po celém světě. 
Do myslí těch, kteří jsou u moci, je stále více vsugerovávána duchovní 
pomatenost. A oni jsou v těchto nízkých vibracích chladnokrevně ovliv‐
ňováni, jejich rozumové myšlení je pro stranou zatemňováno, takže 
„překračují pomyslnou linii“.

Pán temna velmi dobře ví o brzkém konci své vlády na Zemi. Proto 
je mu každý prostředek dobrý k tomu, aby zničil lidské dě  spolu s po‐
zemským stvořením, stejně jako planetu sloužící lidstvu k duchovnímu 
vývoji. Jak můžete vidět, rozdmýchává pekelný oheň, aby , co jsou 
u moci, zasadili těžký, celosvětově zničující atomový úder.

„Důvěřujte, důvěřujte,“ řekl můj milý pozemský syn Ježíš Kristus, 
„držím nad vámi svou ochrannou ruku a jsem vám velmi, velmi blízko!“ 
Tato láskyplná slova vkládá do vašich duší. A jako své věrné pomocníky 
na Zemi vás chce ještě dle vůle nebeského Otce vybavit duchovními ná‐
stroji a rozšířenými milostmi. Z jeho srdce jste posíleni  silou lásky a zá‐
sobeni mnoha kvanty světelných čás c. Stále pla  jeho milující slova: 
„Jsem u vás po všechny dny až do konce tohoto časového období.“

Žádám vás, modlete se, proste a vyzařujte, aby se mnohé odvrá lo 
a zmírnilo! Děkujeme za vaše projevy lásky bližnímu. Vězte, že jste drženi 
poutem lásky a zahaleni do mého modrého ochranného pláště. 
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PROBÍHÁ FÁZE PROBOUZENÍ

Prostřednictvím Ježíše Krista dostáváme pokyny, abychom vám dali 
všechny dary světla a postarali se o vás. Abychom vás povznesli. Kéž ta‐
ké vy o to stále usilujete.

Lidé si nejsou vědomi působení pána temna
Na pozemské scéně se soudržnost, ať v lidech či ve vaší Matce Zemi, 

rozpadla. Velká část lidstva ještě nepochopila, že by měli stoupat vzhů‐
ru k Boží lásce. Může za to mnoho, přemnoho aspektů, které člověka 
přivedly do této situace, jenže každý má prostřednictvím Božích při‐
kázání mnohé ve svých rukou. Víte přece o dobru a zlu. A tak opakuje‐
me: Zkoumejte své nitro, napomůže to práci na vaší změně. 

Lidem se dostala milost, že náš drahý Spasitel šel pozemskou cestu 
lásky a tuto těžkou cestu pro ně vyšlapal. Ovšem ve hmotě, na pozem‐
ské scéně si nejsou vědomi, že pán temna dělá všechno možné, aby je 
udržoval ve zmatku duchovní nestability. To je smutný stav, protože 
způsobuje vnitřní prázdnotu. Oni však usilují jen o vnější blahobyt ve 
hmotě. Tento stav je nyní velmi rozšířený, takže nízké vibrace působí 
s intenzitou, kterou lidstvo dosud neznalo.

To je milost, když se pověřením a v lásce Krista odehrávají na vaší 
pozemské scéně očistná opatření. Slouží k tomu, aby lidstvo vytrhla 
z jeho hlubokého spánku. Další probuzení způsobí Matka Země, pro‐
tože se bude muset intenzivně vyčis t. Je to ž již vnitřně rozervaná, 
zničená.

Poskytovaná láska, která je na Zemi ještě možná, znamená milost 
našeho nebeského Otce a každá dušička má možnost se duchovně 
osvědčit a zvládnout zkoušky. Podaří se to těm, kteří si budou stále uvě‐
domovat, že jsou jimi prověřováni. 

Ano, milovaní sourozenci, jedná se o milost Stvořitele, že může být 
o vás i v těchto sple tých situacích láskyplně pečováno. Jak mnoho po‐
moci však budete schopni přijmout, záleží pouze na každém z vás.

Změna postoje je u všech možná, stejně jako intenzita spolupráce 
s námi jako pomocníky Krista. A vy můžete být pro své sourozence 
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ukazateli světla, vzorem v lásce, v dobrotě a milosrdenství. Máme ra‐
dost, když vidíme, že takoví jste. Rovněž předávaná poselství přinášejí 
ovoce a šíří se dál.

Duchovní pohled do budoucnosti Země 
Na pozemské scéně se odehrává intenzivní a nebezpečná světová 

situace – lidská srdce jsou zamrzlá a zatvrzelá. Pro odvrácení většího 
rozsahu událos  je tak nutné, aby milý Spasitel měl před svým zrakem, 
ostřížím zrakem světovou scénu na očích.

Díky práci jeho pomocníků fáze probouzení Matkou Zemí již probí‐
há. Modlete se během těžkých situací, které se objeví! Srdečními mod‐
litbami, velkým vyzařováním a také silou lásky může být mnohé 
odvráceno, přestože se Matka Země bude otřásat.

Z jejího nitra se uvolní nová silová pole obrovských účinků. Změní 
počasí v intenzitě, jakou pozemská scéna ještě neviděla. Pevninu zasáh‐
nou přívalové lijáky, moře bude bičovat souš ohromnými vlnami a přes 
Matku Zemi prole  vítr rychlos  orkánu.

Lidstvo již poznalo takové extrémy, jenže ke změně smýšlení v jejich srd‐
cích nedošlo. Mnozí se sice i dnes snaží láskyplně předložit poznání druhým, 
to je však v samém počátku mařeno mocenským chováním elit, které věří, že 
všechno mají ve svých rukou. A nega vní síly je v tom podněcují.

Kdy je vaše stabilita posílena
Nemůžeme se těmto informacím vyhnout, pochopení příčiny vás 

má upevnit a stabilizovat.
A pamatujte: Milý pastýř se postará o to, aby vám nebyl zkřiven 

ani vlas! Důvěřujte, důvěřujte dobrému pastýři! On se o své milující po‐
mocníky na Zemi postará.

Toto jsou pravdy, na které jste byli po mnoho dese le  při‐
pravováni, abyste později mohli svým sourozencům – až se na této po‐
zemské scéně ve větším rozměru projeví očistná opatření vaší Matky 
Země – podat ruce. Aby m do jejich srdcí přeskočila jiskra lásky díky 
milosrdenství Tvůrce a našeho drahého Ježíše Krista. Nebojte se, zů‐
stávejte v důvěře a víře!
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Předáváme své požehnání do vašich srdcí, také hodně síly a lásky; 
Loučíme se v pokoře a v nejhlubší lásce. 

Člověk, který je na duchovní cestě, by už neměl mít strach před ni‐
čím. Měl by mnohem více žít v jistotě, že Bůh ho vede a řídí a že prostě 
musí být připraven nechat nad sebou vládnout Boží vůli.

SETBA – ČAS ZRÁNÍ – SKLIZEŇ

Jelikož někteří z nás nikdy nebyli lidmi, připadá nám velmi těžké vcí‐
t se do pozemských zvyků. Přesto se pokusíme nechat se pohnout 

vašimi pocity, někdy jste plní obav, jindy plni srdečnos  a laskavos . 
Jak nám sdělili duchovní průvodci, mnozí z vás jsou smutní, protože 

dospěli k závěru, že většina lidí má za cíl žít bezstarostným hmotným 
životem a v blahobytu. (pozn. red. oznámení pochází z r. 1985) Že 
i dnes ještě stále takhle někteří uvažují, je trápí a nás, duchovní bytos , 
to také velmi mrzí.

Ale Pán řekl: Chceš‐li získat blahobyt v pozemském životě, ztra š 
ten pro věčnost.

Co můžete očekávat? Ne to, co očekává vnější svět, tedy bezsta‐
rostný život v ještě větším blahobytu, nýbrž to, že lidé budou stále více 
porušovat Boží zákony a ještě více klesnou do bahna nemorálnos .

Konec této éry a začátek té nové bude rychlejší, než mnozí tuší. Proto 
nabádáme: Hledejte nejprve Boží království, Jeho lásku a spravedlnost 
a vše ostatní, co k vzestupu potřebujete, vám k tomu bude přidáno.



36

A nyní Matouš 13, 24‐43:
Ježíš vyprávěl lidu, jenž kolem něj byl shromážděn, opět podoben‐

ství. Hovořil k nim jen mto způsobem, nikdy nekázal, aniž by je neza‐
halil do podobenství a pak je nevysvětlil. Tím se naplnilo slovo proroka: 
„Chci k vám hovořit v podobenstvích a chci m odhalit tajemství, která 
byla od založení vesmíru skryta.“

Začneme opět volně podle ducha, ne podle litery: „Pravdu o onom 
světě lze srovnat s mužem, který na svém poli zasel dobré semeno. 
Když všechno spalo, přišel nepřítel, zasel mezi obilí plevel a vzdálil se. 
Když pak setba vzešla a přinesla úrodu, objevil se také plevel. 

Tu přišli služebníci k pánovi a řekli: „Pane, tys nezasadil dobré se‐
meno na svém poli? Odkud pochází ten plevel?“

Pán jim odvě l: ,To udělal nepřítel.‘
Řekli mu: ,Chceš, abychom šli, plevel vytrhali a hodili na jednu hro‐

madu?‘ 
On však odpověděl: ,Ne, nechte všechno růst spolu až do doby 

sklizně. Řeknu pak žencům, aby nejdříve vybrali plevel, svázali ho 
a hodili do ohně, ale obilí přinesli do mé sýpky.‘

Po několika dalších podobenstvích propus l Ježíš své posluchače 
a vydal se do svého příbytku. Ten se nacházel v Kafarnaum a jeho 
učedníci ho tam doprovázeli. 

Jakmile tam došli, položili mu otázku: ,Prosím, vysvětli nám, jak lze 
rozumět podobenství o pleveli na poli?‘

Tu Ježíš začal vysvětlovat: ,Muž, který zasel dobré semeno, je Syn 
člověka. Pole je vesmír. Dobrým semenem jsou  z Boží říše. Plevelem 
jsou následovníci říše zla. Nepřítel, který zasel plevel, je onen temný 
a ženci jsou Boží poslové. Ke svazování a spálení plevele dochází na 
konci každé éry, kdy Syn člověka pošle své posly a ze svého království 
oddělí vše, co dalo podnět k hříchu, tedy zločince a podvodníky, kteří 
svedli lid. Ti budou z jeho říše vyjmu , aby se budoucí generace, pokud 
budou dobré vůle, dočkaly spásy. Ale spravedliví budou nádherně jako 
slunce zářit v domě svého Otce. Kdo tato slova pochopil, nechť si je 
dobře zapamatuje.“ 
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Tolik naše zpráva, tolik vysvětlení Ježíše na otázku jeho učedníků. Je 
velmi důležité.

Někteří z vás se pozastavili nad m, že jsme řekli, že Ježíš šel do své‐
ho příbytku v Kafarnaum. Je to pravda. On měl skutečně příbytek, který 
však nemůžete srovnávat s obydlím dnešní doby. Měl domov, místo po‐
bytu, místo, kde se mohl setkávat se svými učedníky. Tam jim vysvět‐
loval podobenství, mo vy, Boží říši, vše, co nemohli pochopit.

Odkazujeme na Jana, 1. kapitola, verše 38‐39, kdy se Ondřej a další 
učedník zeptal na Ježíšův příbytek: „Rabbuni, kde bydlíš?“ Ježíš jim řekl: 
„Pojďte a podívejte se.“ A je psáno: Zůstali u něho celý další den.

Evangelista Jan byl, jak je uvedeno na konci jeho zprávy, očitým 
svědkem, který všechno osobně slyšel. Proto se duchovní svět odvolává 
na něho. U Matouše je to také dobře popsané, ovšem Matouš si své 
poznámky dělal mnohem později na základě vyprávění druhých.

Nyní k další myšlence, která nás přivedla na něco, co je napsáno na 
mnoha místech, ale ještě vám to nebylo správně vysvětleno. V dnešním 
vyprávění jsme to vynechali a rádi bychom to dodatečně doplnili. Pán 
řekl: „Tam bude pláč a skřípění zubů.“ – a sice mezi provinilci a svedený‐
mi na konci epochy, kdy Pán přijde a vyšle své posly. Proč?

Zcela jednoduše, protože  klamaní, zaměření hmotně, následovali 
toho, kdo si je teď smí vzít s sebou do svého panství jako zástavu. Tam 
budou, jak říká Pán, naříkat kvůli promarněným příležitostem, kvůli 
obalamutění, jemuž podlehli.

Skřípět zuby budou , co poznají, že jsou pro  Boží moci bezmocní. 
Budou sice skřípat zuby, ale budou na eon uvězněni.

Pak může být duchovní Země pod Kristovým vedením přivedena 
k takovému rozkvětu, aby lidé, až později bude pro vník opět volný, 
měli kvalitní pevný duchovní stav, aby, pokud to již nebudou ch t, ne‐
museli podlehnout jeho útokům. Protože zkoušky přijdou znovu.

A tak říkám s Pánem: „Kdo moje slova pochopil a následuje je, ten 
bude žít navěky.“
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VĚK VODNÁŘE

Duchovně a kosmicky viděno jsme všichni dě  univerza. Ano, také 
my, protože univerzum není pouze to, co můžete vidět nebo čeho se 
můžete dotknout. Řekl jsem „duchovně a kosmicky“, a to zahrnuje 
i převeliký počet duchovních světů.

Jako lidé podléháte mnoha proměnám a změnám, např. během 
roku střídání čtyř ročních období nebo každodenní rotaci Země kolem 
své osy a s m související změnou, kterou označujete jako den a noc. 
Podléháte proměně z duchovní bytos  na člověka, postupně ve formě 
embrya, miminka, batolete, adolescenta, dospělého na vrcholu, sestu‐
pu, stáří, odložení těla a opět se měníte na duchovní bytost. Jste tedy 
vystaveni mnoha změnám. Většina lidí toto neví, nebo se o to nezajímá.

Jste dě  vesmíru, v současné době inkarnované do hmoty, dostali 
jste tak šanci se zlepšit. Vaše Matka Země vibruje se svou Matkou, Slun‐
cem, skrze adekvátní vesmír a nyní vstoupila do nového věku, do 
duchovního věku Vodnáře.

Věk Ryb skončil. Trval od roku 150 před naším letopočtem do roku 
1950 našeho letopočtu. Vyvrcholil příchodem Osvoboditele, Krista. 

Duchovní věk Vodnáře trvá podle vašeho počítání od roku 1950 do 
roku 4050 a vrcholem bude opět zjevení Krista, ale tentokrát – jak by to 
mohlo být jinak, mluvíme‐li o duchovním věku – v duchovní, a ne v lid‐
ské podobě. 

On pak všechno duchovně změní, Zemi též duchovně obnoví, však 
také Vodnář je charakterizován znamením duchovní přestavby a pře‐
měny.

Příslušná přidružená planeta je Uran. Uran Zemi duchovně přetvoří, 
použije na to svoji sílu spojenou s těmi vyššími. Tak se zrodí Nová Země. 
Kristus bude jejím duchovním tvůrcem a také tvůrcem nového 
duchovního věku Vodnáře. 

Intenzivně vás školíme, abyste později, až budete odkázáni sami na 
sebe, byli připraveni. Potom vám můžeme více duchovně pomáhat, 
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ovšem hmotně prostřednictvím vy štěných sdělení již ne. Nebude to ž 
možné pracovat přes prostředníka.

Rozumíte tedy, proč máte svůj čas využít? Materiální má být druho‐
řadé, za mco duchovní má být postaveno do centra vaší existence. 

Bůh je dárcem veškerého života, je také m, kdo chce Své dě  vést 
v Jeho řádu, pokud ovšem žijí podle Jeho zákonů. Proto nám tak leží na 
srdci, abyste pochopili, co Bůh pro vás a spásu vaší duše chce. Abyste 
nemohli být staženi do říše temna.

Ale to Jeho pozemské dě  nechápou, lpí na mamonu, na hmotném 
životě a snaží si zajis t pohodlný pozemský život. Jenže Ježíš řekl: „Kdo 
se zaměří na pozemský život, ten ztra  srdce a život.“ Ztraceným živo‐
tem mínil existenci mimo hmotu, tedy život duchovní. 

Abyste mohli jít všemi vašimi individuálními cestami, posílá Kristus 
nás. Ten, kdo jen občas myslí na to začít kráčet po cestě k Bohu, ten 
v čase, který je vám dán ještě k dispozici, cesty do výšin nedosáhne. 
Kdo se však stále vytrvale snaží, ten bude úspěšný. Jeho cesta je sice 
plná serpen n, ale směřuje do světlých nadzemských sfér. Zažije v nich 
radost a blaženost, ale také soucit s těmi, kteří to opět nezvládli.

Kdo dokáže projevit více lásky, kdo je tedy vyspělejší, ten má sloužit 
tomu níže rozvinutému. Bůh vám slouží v Boží službě, protože má nej‐
větší lásku, také my z pověření Krista dáváme to nejlepší, co vám smíme 
v lásce darovat. 

Na klika cí se stezce do výšin jsou přemnohé překážky, problémy, 
slepé cesty, také otřesy, zavádějící myšlenky. Všechno vám přijde do 
cesty, ba ještě mnohem víc. Existují překážky nejrůznějšího druhu, po ‐
že v rodině, ve vlastním jasném uvažování, v cítění a směrování, zábra‐
ny při uplatňování svobodné vůle a mnoho dalšího. Vnějším světem 
budete smýkáni, objeví se trhliny a mnohé, co nemůžeme vyjádřit, 
k vám teprve přijde.

Někteří se teď ptají: „A bude tady vůbec někdo schopný obstát? Vždyť 
přece  neexistuje žádný kouzelný prostředek!“ Ne, neexistuje, jenže na‐
še poučení jsou směrována tak, abyste v bouřích svého života dokázali 
obstát a ustáli je.
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Vyrovnanost a fatalismus
Existuje jedna potřebná vlastnost – vyrovnanost. Ve všech bouřích 

života, ve všech zmatcích a na všech pomýlených cestách byste měli zů‐
stat vyrovnaní!

Teď, prosím, dávejte dobrý pozor, nezaměňujte vyrovnanost s ode‐
vzdanos  v určený a nezměnitelný osud, tedy s fatalismem (pozn. red. 
to je životní postoj založený na přesvědčení, že všechno důležité v živo‐
tě a ve světě je předurčeno a člověk to nemůže ovlivnit). Tak se to to ž 
učí v některých náboženských společenstvích ovlivněných pánem tem‐
na.

Jenže tak to není! To nemůže být pravda, to by byl přesný opak 
pravdy. K čemu by nám pak dala Boží láska svobodnou vůli?

Školeni už jste byli dost! Svobodnou vůlí zaséváte, pak ovšem musí‐
te! svoji setbu sklidit. Samozřejmě jste nuceni sklízet to, co jste zaseli, 
ale nemuselo k tomu nutně dojít, protože máte svobodnou vůli, takže 
můžete zasévat, co chcete. Vždy ale setba vzejde!

Nyní si někteří z vás myslí: „Ach ano, tehdy jsem zasel a teď jsem 
v téhle svízelné situaci!“ Částečně je to správně, když tak uvažujete, ale 
přitom jste zapomněli na Boží milosrdenství a lásku. Neboť jen v těch 
nejzávažnějších případech, tedy když jste se prohřešili pro  Bohu a ji‐
ným zabránili ve vzestupu k Bohu, Boží mlýny melou zcela vytříbeně 
a vy jste nuceni zažít sklizeň své setby tak, jak jste zaseli. To jsou 
duchovní zákony. 

I když jste však nyní těžce nemocní, narodili se třeba pos žení nebo 
máte jiné po že, i pak existuje naděje, protože Bůh je Bohem milosr‐
denství a lásky. Pochopte to konečně.

Dokud jste si však ještě neuvědomili, co máte v sobě změnit, nemů‐
že nic změnit ani Bůh, protože by to nebylo k užitku. Máte chybu ob‐
jevit a ch t ji napravit. Proto vás život ží – vaše pochybení, vaše 
sklizeň. Jaká setba, taková sklizeň. Takže opakuji: Fatalismus zasel Satan 
do některých náboženských směrů.

V okamžiku, kdy jste si uvědomili své pochybení, můžete se měnit. 
A nepotřebujete žádného prostředníka mezi sebou a vaším Otcem, 
o tom už jste slyšeli dost.
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A vyrovnanost? Není nic jiného než odvaha zůstat pevný tváří tvář 
životním bouřím. Chápete situaci jasnými smysly a zůstáváte klidní. 
Samozřejmě máte všechno, co k vám přichází, kontrolovat čistou myslí, 
svobodnou vůlí, myšlenkovou a pocitovou kontrolou.

Nemáte se nechat rozdr t, semlít vnějším světem! Kdo však uvažu‐
je rozumově a je přesvědčen, že si musí tento život užít naplno a využít 
svůj čas k životu v blahobytu, ten bude trpět drama ckými situacemi, 
hádkami, bude v neustálém poklusu. Nepozná, o co v jeho pozemském 
životě jde.

Ovšem ten, kdo chce zdolávat serpen ny horských cest, stoupat do 
výšin, ten se bude umět pevně postavit pro  jakémukoli útoku na něj, 
jakékoli zkoušce či pokušení, protože si uvědomí, že to byla jeho setba, 
kterou je nyní nucen sklízet.

Ale nebude na to sám, neztra  hlavu, „nepoleze mu to na nervy,“ 
nenechá se ovlivnit temnými silami. Bude vyrovnaný a uvědomovat si, 
že se probouzí. 

Čtvrtá dimenze – volání duše
Vnitřní probuzení budete všichni velmi nutně potřebovat! Napadne 

vás mnoho otázek: Kdo jsem? Co jsem? Proč žiji? Proč jsem na Zemi? 
Co je mým úkolem zde na Zemi? Co dělám den za dnem? Vidíte, tolika 
otázkami se budete v každodenním životě zabývat. Pokud si kladete ta‐
kové dotazy a hledáte na ně vážně míněné odpovědi, pak se v nitru 
probouzíte. Již nežijete na trojrozměrné úrovni délky, šířky a výšky, ale 
pociťujete ve svém nitru čtvrtou dimenzi: volání duše.

Tehdy poznáte: Žiji vícevrstevně, a proto mě jednotlivé zmatky ne‐
srážejí. Jsem vyrovnaný, protože vím, kdo jsem: Jsem dítě Boží zcela ne‐
zničitelné povahy. V tomto pozemském životě jsem si dal za úkol zlepšit 
své šance na svůj budoucí život a chci pomáhat dalším sourozencům. 
To všechno ve mně pracuje, to znamená duchovní probuzení.

Jsem opravdu ten, koho vidím v zrcadle, kdo věří, že v tomto po‐
zemském životě ještě může těžit z pochybení vůči druhým, nebo se mý‐
lím? Propadl jsem tu omylu? Nebo myslím vždy pozi vně, v souladu 
s vůlí Otce, bez jakýchkoli postranních úmyslů ublížit bratrovi, sestře?
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Takový je vnitřní život v nízkých dimenzích. Ale je pryč, když se za‐
čne projevovat duše. Éterické tělo, matrice fyzického těla, se čis  
a prostřednictvím této změny, z této vyrovnanos  se rodí harmonie 
a zdraví. Vnitřně se probouzím, éterické tělo nabývá duchovnější formy, 
protože já, Boží dítě, se chci stávat duchovně krásnější, čistší, harmonič‐
tější.

Stejně tak astrální a mentální tělo vytvářejí krásnější obaly, protože 
produkuji e čtější myšlenky a cí m se více v harmonii. Vidím v bližním 
vždy jen bratra, sestru a nepovažuji ho za nenáviděného rivala. Žiji tak 
v jiných úrovních, a přestože přijdou osudové rány, jsem Bohu vděčný, 
že je smím snášet ve vyrovnanos  a harmonii, protože mě nesrážejí, ale 
dělají silnějšího a odolnějšího.

To jsou nové úrovně, v nichž máte žít až do duchovního návratu 
Krista. Máte si je v sobě uvědomovat, protože bez nich nebudete moci 
obstát.

Pátá dimenze
Mluvíme teď o přechodu z tře  dimenze, úrovně, do čtvrté. 

Nemůžeme ještě vůbec mluvit o páté, kde pak vše pozorujete skrze 
Boží jiskru neboli přes „Já jsem“ a impulzy vycházejí jen z ní.

To jsou duchovní skutečnos , které k vám přicházejí. Buď se s m 
vážně vypořádáte a začnete ihned, nebo nebudete na bouře života, na 
budoucnost, která se objeví, připraveni.

V takovém případě vám dáme dobrou radu: Neberte pozemské za 
důležité, dejte to na druhé nebo tře  místo! Transformace už přijde br‐
zy a budete litovat, pokud jste se neočis li ve vícevrstevném životě du‐
še. A naším úkolem a povinnos  je vám s m pomoci.

Chceme vám nyní předat vnitřní klid a mír, onu duchovní sílu 
a plnost, kterou potřebujete, abyste budoucí život zcela podřídili kont‐
role svých budoucích činů. Máte to ž v ruce klíč k tomu, aby se váš bu‐
doucí život utvářel harmonicky a šťastně.

Když to musí být, čeká Bůh na Své dě  eony, eony, eony.



43

PODĚKOVÁNÍ

Velmi se raduji, že jsem mohla být u vás. Děkuji a chválím Boha a Krista 
za jejich velkou milosrdnou lásku k mým dětem, kterou i já jim smím in‐
tenzivně poskytovat. Také Josef z N. má radost z našeho společného půso‐
bení. Nyní vysílá své vánoční požehnání do vašich srdcí, bohaté je jeho 
světlo darů, neboť láska je velká k vám a všemu lidstvu. ...

Děkuji také cherubínům a archandělům, kteří toto velké společen‐
ství zaš ťují. Po celý rok vás chrání, předávají energii lásky, jíž jste 
duchovně prozařováni.

Také děkujeme duchovním lékařům a jejich početnému týmu, kteří 
neúnavně v tomto společenství působí, zabezpečují vás, pomáhají a po‐
vznášejí. Chtějí vám odejmout hodně zátěže, abyste se na cestě blíž 
k Bohu stávali lehčími. Buďte si toho vědomi.

Velký dík patří také duchovním pomocníkům, mnoho se jich při‐
hlásilo z galaxie, další z vesmíru, aby se postavili za Matku Zemi 
a společně působili svou silou lásky a stáli při lidstvu. Na to byste ne‐
měli ve svých výzvách nikdy zapomínat, neboť, jak jsem řekla, mnohé 
se bude často nečekaně lámat. Tehdy volejte Boží duchovní svět. Pama‐
tujte, že jste neseni, vedeni a je o vás postaráno!

Děkujeme také prodlouženým rukám Krista – milým duchovním 
průvodcům, kteří se neúnavně snaží, abyste rostli a zráli. Spolupracujte 
s nimi ve všem, co vámi v pozemském i duchovním hýbe.

Velmi děkuji i vám, že jste ochotni společně působit v této náročné, 
stále více se lámající době. Poskytuji vám hodně mateřského tepla, za‐
haluji do svého modrého hvězdného pláště Matky. Pamatujte, že člověk 
snadno klopýtne, když nemá důvěru a víru. Ty budeme u vás všech 
neúnavně posilovat. 

Velmi děkujeme, že společně slavíme v tomto milos plném 
vánočním čase! Hluboce vás miluji a loučím se velkým požehnáním, 
vkládám ho do vašich srdcí. Láska vám pomůže se produchovnit. Nechť 
s ní vstoupí do celého vašeho by  vánoční klid a mír, ať ve vás zako‐
ření! 
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VYSLYŠENÉ MODLITBY A DUCHOVNÍ VEDENÍ

Ztráta sluchu
Během mého vysílání světla jsem náhle uslyšel pískání a potom 

i hučení v levém uchu. Snažil jsem se to ignorovat, ale zvuky byly stále 
silnější, až jsem na ucho téměř neslyšel. Protože hučení a pocit hlucho‐
ty přetrvávaly, rozhodl jsem se, že ráno navš vím svou lékařku z ORL. 
Po několika vyšetřeních paní doktorka stanovila náhlou ztrátu sluchu.

Požádal jsem některé bratry a sestry z našeho společenství o pomoc 
modlitbou. Také sám jsem se modlil, abych byl schopen iden fikovat 
příčinu tohoto problému a mohl pracovat na jeho odstranění. 

Zanedlouho jsem opět slyšel a zvuky v uchu byly stále šší. Neztra‐
ly se však úplně. Vždy, když jsem vysílal světlo, objevily se znovu. 

Najednou se ve mně probudila intuice: Zvuky přicházejí, protože jsem 
správně neuzavřel svou auru. Když jsem toto provedl, zmizely úplně.

Z pohledu klasické medicíny lze považovat rychlé uzdravení za zá‐
zrak. Dále mi to ukázalo, jak důležité je iden fikovat příčinu každého 
zdravotního problému, což není vždy snadné. O to víc jsem vděčný, že 
mi toto bylo dáno a že jsem se po odstranění své chyby zcela uzdravil. 

Z celého srdce děkuji všem duchovním pomocníkům, kteří se zapo‐
jili, a drahým bratrům a sestrám z naší skupiny, kteří se za mě modlili.

Uzdravení na setkání
Už měsíce jsem měla křeče v rukách a v nohách. Proto jsem se roz‐

hodla, že navš vím lékaře, aby zjis l příčinu. Než jsem tak učinila, měli 
jsme setkání. Během modlitby jsem poprosila duchovní lékaře, aby mě 
těchto po ží zbavili. Poté jsem začala cí t silné boles  nohou a rukou. 
Bylo mi hned jasné, že se na mně pracuje a něco se upravuje. Věřila 
jsem, že tento stav brzy pomine, a tak se také stalo. Boles  se ztra ly 
a už se nevrá ly.

Z celého srdce děkuji našim milým duchovním lékařům za jejich ne‐
zištnou práci. Je úžasné, jak nám pomáhají, když se na ně s důvěrou ob‐
rá me. Dokonce přichází i úplné uzdravení, pokud je to Boží vůle. 
Děkuji, děkuji, děkuji!
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Svíčka neubyla
Tato událost se stala před několika lety. Stále s hlubokou vděčnos  

myslím na pomoc našeho milého Božího duchovního světa.
Několikrát jsem navš vila sestru z naší skupiny, abychom se ráno 

i večer společně modlily a vysílaly světlo. To ráno jsme zapálily pár sví‐
ček a pak přes den byly na cestách. Když jsme se večer opět sešly při 
vysílání světla, uvědomily jsme si, že jsme svíčky zapomněly zhasnout. 
„Jako zázrakem“ vypadaly, jako bychom je právě zapálily. Stály na 
dřevěné komodě a nedovedu si představit, co by se bývalo mohlo stát!

Chvála Bohu a díky za úžasnou pomoc!

Událost v lese
Byl jsem na cestě na naše setkání, ovšem měl trochu zpoždění. 

Chtěl jsem to proto vzít zkratkou přes les. Jenže tentokrát sněžilo a lesní 
cesta nebyla odklizená. Toho jsem si ale všiml příliš pozdě a už se 
nemohl vrá t. Jel jsem proto dále a začal se modlit. Když jsem vyjížděl 
po rovné cestě z lesa, uvízl jsem v závěji. Pomalu se začalo stmívat 
a v lese nebyl telefonní signál. Usilovně jsem se modlil o pomoc shora.

Najednou jsem uviděl v dálce projíždět auto. Jelo po jiné silnici, kte‐
rá lesní cestu křižuje. Vystoupil jsem z auta a začal mávat. Řidič už od‐
bočku na lesní cestu přejel, ale když si všiml mého mávání, otočil se 
a díky Bohu mi přišel na pomoc. Jak se ukázalo, byl to lesník a měl s se‐
bou i tažné lano. S velkou námahou a pomocí shora se mu skutečně 
podařilo vypros t mé auto ze sněhu.

Slovy nedokážu vyjádřit, jak jsem vděčný za to, že mi bylo tak zá‐
zračně pomoženo.

Byl to anděl?
Na cestě na setkání jsem přestupovala na rušném vídeňském le š  

do vlaku. Najednou jsem uslyšela, jak klapl magne cký uzávěr u mé 
kabelky. Okamžitě jsem do ní sáhla a zjis la, že mi chybí peněženka. 
Hlasitě jsem to dala všem ve vagónu na vědomí. Přitom jsem si všimla 
neznámých žen, jak chvátají do dalšího vagonu. Nikdo z cestujících ne‐
zareagoval a já jsem se začala v nitru modlit.
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Najednou se vedle mě objevila žena a řekla: „Možná jste ztra la 
peněženku, když jste nastupovala.“ Šla ke vchodu, sklonila se a podáva‐
la mi ji. Moc se mi ulevilo. Zjis la jsem, že nic nechybí. Stejně rychle, jak 
se žena objevila, tak se také ztra la, ani jsem jí nes hla poděkovat. Po 
chvíli jsem zaslechla, že anglicky mluvícímu páru se také peněženka 
ztra la.

Znovu a znovu děkuji našemu duchovnímu světu za velkou pomoc.

Rychlé uzdravení
Mé drahé tetě zjis li trhlinu ve stěně aorty, a proto musela jít na 

těžkou operaci. Z tohoto důvodu jsem se naléhavě modlil za její uzdra‐
vení. Po operaci se překvapivě rychle zotavila a opět se vrá la do své 
původní fyzické kondice.

Můj velký dík za to našemu milovanému Otci a jeho Božím poslům! 
Kromě toho bych chtěl srdečně poděkovat milým bratrům a sestrám ze 
skupiny, že ji ochotně podporovali svými modlitbami.

Těžká váza
Již několik dese le  kráčím duchovní cestou plná důvěry a každý 

den prosím o duchovní ochranu a vedení.
Jenže delší dobu trpím poruchami rovnováhy, pravděpodobně kvůli 

svému věku, také jsem již několikrát upadla. Pokaždé to však byl lehký 
pád – jemně jsem přistála a lehce vstala, za což vděčím starostlivé 
a obezřetné péči svého milého duchovního průvodce. Při jednom 
z těchto pádů jsem dokonce upadla na velkou těžkou vázu v rohu 
místnos , která se sice rozbila, ale nezpůsobila mi sebemenší řeznou 
ránu nebo pohmožděninu.

Od té doby, co jsem vnitřně požádala Matku Marii, která před více 
než dvěma lety převzala patronát nad naším společenstvím, aby mě 
i nadále chránila před vážnými pády, jsem ani jednou neupadla!

Děkuji naší drahé patronce a jejím pomocníkům nejen za tuto 
pomoc, ale i za všechno prokázané dobrodiní, které jsem již zažila. 
Mám obrovskou radost z toho, že jsou nám i nadále tak dlouho 
poskytovány duchovní pravdy.
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Židle dosloužila
Děkuji mému milovanému duchovnímu průvodci, že mi byl během 

tohoto zážitku velmi nablízku a nějakým způsobem mě zachy l.
Asi před třemi týdny jsem si jako obvykle chtěla sednout ke svému 

kuchyňskému stolu. Už 60 let mám stejné skládací židle, které však mu‐
sely být čas od času vyměněny, když už jejich oprava nebyla možná. 
Nejsou prostě vyrobeny „na věky“. Toho dne jsem se posadila na židli, 
když tu najednou, aniž bych to nějak tušila nebo zpozorovala, přepadla 
jsem dozadu na dlážděnou podlahu. Vím jen to, že jsem se okamžitě, 
bez přemýšlení, stočila na pravý bok. Nic mě nebolelo, dokázala jsem se 
postavit. Pak jsem mohla  znovu začít uvažovat a moje první myšlenka 
byla: Tak to musí vypadat, když náhle bez varování upadnete nebo vás 
zastřelí a vy vstanete na onom světě a ani nevíte, co se stalo. Samozřej‐
mě jsem hned poděkovala svému duchovnímu průvodci, který mě tak 
láskyplně zachy l, a také všem duchovním bytostem, které mi pomoh‐
ly! Ani později jsem neměla žádné boles .

Jsem neskutečně vděčná našemu nebeskému Otci, milovanému Spasi‐
teli a Matce Marii, že jsem tuto mimořádnou zkušenost ve zdraví přežila.

Teplé světlo
Snažím se upřímně myslet, mluvit a jednat dle Boží vůle. Není to 

vždy snadné a někdy jsem se sebou a svým duchovním pokrokem ne‐
spokojen.

Na Štědrý večer jsem však prožil zážitek, který mě nejen hluboce 
zasáhl, ale i posílil v pokračování nastoupené duchovní cesty, abych se 
nevzdával naděje v duchovní pokrok a nechal růst svou důvěru: Když 
jsme zapálili svíčky na vánočním stromku, ozdobený stromeček ve své 
kráse najednou zazářil v nádherném teplém světle, ve zcela nepopsa‐
telném krásném světle! Nebylo to pozemské, nýbrž nadpozemské svět‐
lo, to byl vánoční zázrak!

Toto světlo – a to jsem hluboce cí l – mě chtělo utěšit a dodat od‐
vahy, abych prostě pokračoval v následování Ježíše Krista, i když je to 
někdy namáhavé. A pokud občas ztra m orientaci, tak tu jsou milí sou‐
rozenci, které můžu poprosit o radu a pomoc. 


