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KRIZE JAKO ŠANCE

přednáška M. Zelenka v listopadu 2010

na světové

na úrovni státu
v životě jedince

Vše-
dobrotivý Otče, prosím Tě jejich jménem o Tvé požehnání, o sílu, důvěru 
a jasný pohled. Ať nazřou pravdu, pravdu přijmou, pochopí a dokážou předat 
dál.

Spasiteli, spas Zemi s celým stvořením! Prosíme společně o Tvé veliko-
noční požehnání. Prosíme o sílu, abychom mohli vše přestát. Matko Marie, 
spoluspasitelko, prosíme i Tebe o požehnání a Tvé zprostředkování. Předávej, 
Matko Marie, prosby, které lidé pronášejí, odevzdej je prosím dál Tvému svatému 
synovi a nekonečnému majestátu Otce!

Radost Velikonoc nechť zaleje vás a vaše rodiny, všechen lid, který jde za 
světlem, všechny hledající. Mnoho síly a trpělivosti a hodně požehnání těm, 
kteří jdou ještě tmou! Světlo ať jim zesíleně svítí v této době, ať ho dokáží při-
jmout.

Velikonoce přicházejí, Velikonoce! Vzkříšení! Světlo lidem na Zemi! Amen.
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Světová hospodářská krize 

Energetická krize

Osobní krize
V. Frankl

P. Eberhart











1. Silná vůle vynakládaná správným směrem

2. Pravá nezištnost a obětavost

3. Znalost duchovních souvislostí



4. Víra

5. Bezpodmínečná důvěra v Boha, oddanost Bohu

a) Zákonité zkoušky



b) Přitahované zkoušky
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ODDANOST BOHU



Boží láska je silnější než moc temnoty, silnější než všechny hří-
chy a omyly minulosti, než každý odpad Jeho dětí. Láska Boží vše pro-
září a děti své osvobodí. Bůh skrze Krista vám posvítí a povede tam, 
kde už nejsou slzy, těžkosti a lidé své bytí prožívají plni dobré vůle 
a oddanosti Bohu. Amen.
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ZE ŽIVOTA RAKOUSKÝCH PŘÁTEL

sděleno v listopadu 2012
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LIDSKÁ PŘITAŽLIVOST

Dell
Textové pole



Dell
Textové pole



ROZHOVOR S NEVĚDOMÝM PYTLÁKEM













Nejsv tější Otče, skrze Krista  našeho Pána  Tě milujeme. Kriste, 
Tebe miluji víc než sebe a skrze Tebe nekonečně milujeme našeho ne-
beského Otce, Stvořitele. Lidskými slovy to jinak neumíme vyjádřit 
než slovem nekonečně.

Děkujeme Ti za Tvoji nekonečnou lásku, milosrdenství a pomoc, 
za to, že nám stále sesíláš své posly. Pomáháš lidem, ubohým duším, 
každé kreatuře, všemu, co trpí. Otče lásky, vylij na zde přítomné své 
požehnání a sílu lásky. Smiluj se nad těmi, kteří jsou od Tvé lásky 
vzdáleni. My ale s nimi chceme Tvoji lásku sdílet, vždyť jsou naši sou-
rozenci. Požehnej jim, aby si uvědomili, že mají svobodnou vůli, lásku 
a inteligenci, tak jsi nás stvořil od nepaměti.

Děkujeme Ti za mistrovské Stvoření, ani ho nedokážeme obsáh-
nout. Přesto pevně říkáme: Otče, společně s Tebou skrze Krista k cíli 
– dokonalosti ve věčnosti. Děkujeme Ti, že to víme  a usilujeme o to. 
Prosím, dej nám sílu, odvahu, vytrvalost a další poznání, abychom 
Tvojí cestou šli i nadále k vlastnímu štěstí a bytí. Amen.

Vnitřní klid nechť je s vámi, také síla a moc, kterou jsem vám přine-
sl ze své domoviny. Běžte v míru a mír si co nejdéle v sobě uchovejte.
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NEBEZPEČÍ PRO DUCHOVNÍ BADATELE

předáno písemně v listopadu a prosinci 2012
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KONEČNÁ DOBA

sdlěleno 16. 12. 2012
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Vyprošuji u našeho Pána, Ježíše Krista, milost pro nemocné, trpící 
a ty, co hledají pomoc. Otče lásky, prosviť vše, co sem v dětské důvěři-
vosti přinesli a hlavně v nich probuď Boží jiskru. A všechny duchovní 
rodiče prosím, aby jim dali v jejich vysvobození jinou formu – nád-
herné astrální tělo a zářivé světlo. Pak poznají, co jsem jim dnes sdě-
loval: Láska je největší síla, která nikdy nezanikne, neboť Stvořitel je 
věčný. Nebojte se, pokud jste dobré vůle, je o vás postaráno. Protože 
tehdy dojde ke spojení, jehož vibrace vede vzhůru. Blíž k Tobě, Bože 
můj. Milujte Boha nade vše. On vám dá k tomu sílu. Amen.
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KRÁSA NADZEMSKÝCH SFÉR

předáno písemně v listopadu a prosinci 2012
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MÍSTO PRO KRISTA
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PROVÁZENÍ MAMINKY NA DRUHÝ BŘEH

proslov na pohřební hostině v Sedlčanech
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Z NAŠEHO ŽIVOTA
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