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ÚVOD
Víme, že nyní probíhá přeměna Země. Přeměnu hrubohmotné
materie provázejí katastrofy – jedná se o situaci, kterou nyní
prožíváme – jsou to vlastně vesmírné událos , které musí přejít přes
naši Zemi, aby se její vibrace změnila a hmota Matky Země dostala
nové vibrační číslo. Tyto děje jsou naplánovány v zákoně eónů
i v zákoně čísel. Takže: Bůh katastrofy připouš , lidé však netuší, že
z největší čás k tomu přispěli sami, to ž svým špatným životním
stylem a nezájmem o duchovní zákony. Způsobují m pohyb
v pro směru a ten kupí překážky, které musí být odklizeny. A lidstvo je
nazývá katastrofy! Kdyby toto lidstvo během předchozích dvou síc let
pochopilo a duchovně rostlo, došlo by k přeměně a navýšení vibrací
plynule bez takových výkyvů a katastrof. Ale nyní si musíme následky
nést sami.
Proto je pro nás důležité, abychom to zvládli. Naším úkolem je co
nejvíce se produchovňovat, zdokonalovat.
Zákon zdokonalování je založen na vědomí: Každý dobrý skutek,
myšlenka či pocit, který vyzařujeme, vyvolává echo – vrací se k nám
to ž jako drobné zdokonalení. Posilují nás i naše ctnos . Dále tu
funguje zákon spravedlnos – zde pla : „Všem bytostem dělej to, co
by sis přál, aby oni tobě činili.“ Další zákon odpuštění říká, že je
povinnos či nutnos každému člověku odpus t. Kdo tak nečiní,
nemůže očekávat ani odpuštění od Boha. Bůh je láska, proto
i odpuštění je jejím projevem. Abychom se stali láskou, lásku projevili,
musíme odpus t. Odpuštění je tedy projevem lásky. Dokážeme
odpus t každému?
Pracujme na tom!!!
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MÍR V PŘÍBUZENSTVU
Mnohdy je těžké nenechat se vtáhnout do problému, často to
právě bývá, jedná‐li se o rodinu či příbuzné. Toho využívají nega vní sí‐
ly, nevynechají jedinou příležitost, aby nastražili past. S velkou vážnos
nám duchovní učitelé kladou na srdce:
„Od této hodiny začněte ve svých rodinách zasévat a udržovat
mír!“ Ne že si řekneme: „Ale s ním nic nesvedu!" Kdepak, dostali jsme
se na stupeň, na němž je třeba se všemi členy rodiny žít v míru, har‐
monii a lásce! Nyní mnozí namítnou: „Jenže s ním to nejde! Nejradši
bych ho ani neviděl!"
Pokud někoho takové myšlenky napadnou, pak je hned máme
položit svému Spasiteli k nohám a z celého srdce prosit, aby si je vzal
‐ a nám daroval smíření s mto člověkem. Že jsme si dobře vědomi
toho, že sami onoho souladu nedokážeme dosáhnout, pouze Pán
nám ho může dát! Celou svou duší máme vložit prosbu do modlitby:
„Pane, daruj mi harmonii s mto člověkem!"
V některých případech může trvat mnoho let, než se tak stane.
Duchovní průvodci to zažili, viděli to. Ale dnes už není čas! Proto je dů‐
ležité, abychom se upřímnou modlitbou snažili dosáhnout míru s kaž‐
dým z našich členů rodiny. Důležité je: udělat první krok k bližnímu!
Nemyslet si: „Vždyť může přijít on! Má přijít on!“ Problém je, že člověk
moc očekává, jenže samotné očekávání nikoho neposune, znamená
nečinnost. Musíme si uvědomit, že tento člověk se ještě nenaučil
dávat dary lásky, rados nebo třeba jen nepatrně. My však máme zod‐
povědnost. Jsme zásobováni velkou silou a láskou a dalšími dary světla.
Samozřejmě že máme svobodnou vůli, ale přinese nám to volnost,
duchovní svobodu, osvobodí nás to od útrap, nesnází, sporů, nepoho‐
dy, protože jsme byli ochotni pomoci bližnímu v plné lásce. Oče‐
káváním se blokujeme. Vlivem zaslepení nevidíme další dary lásky,
nedokážeme je tedy přijmout. Radost z předávání darů lásky nám
navýší vibrace. Každá nesobecká láska k bližnímu má dopad v celém
vesmíru. Vzniká takzvaná síť Kristovy lásky.
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Nyní je tu krásná výzva: „V této naléhavé době se odděluje zrno od
plev. Pomozte druhému s láskou zavlažit ornou půdu v jeho okolí.
Pokud osadíte vaše pole rostlinkami lásky a budete je vytrvale zavla‐
žovat a pak duchovní chléb života podávat dál, rozkvetete Kristovým
světlem a Boží láskou. Tento pocit ve vás zakotví a vy uplatňováním zá‐
konů lásky a Božích přikázání budete stále víc a více stoupat na cestě
ke Kristu.“
Co je důležité vědět: Naším úkolem není hledět do dáli a naříkat:
„Kdybych tak uměl léčit! Kéž byl médiem! Chtěl bych být
jasnovidný!" Máme raději pracovat na tom, abychom žili v míru se
svou rodinou! Důrazně nám říkají: „Neusilujte o nic vyššího! Výcho‐
zím bodem jsou vaše vibrace míru, harmonie a rovněž pokora. Ty vás
povedou vzhůru do světlých světů, do blízkos Boha.“
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MÍR V NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ
Až toto zvládneme, máme nahlédnout do kruhu přátel: Je někde
spor? Neříkat si: „On má za mnou přijít!" Kdepak, my ho máme
oslovit! To není ponižující cesta pokání. Je pracné nastolit smír, ale je
to stejně důležité jako modlitba za mír.
Poté se máme porozhlédnout u svých sousedů, dále u lidí, s nimiž
se denně setkáváme ‐ to může být i např. pokladní v supermarketu,
kterou každý den vídáme ‐ a přemýšlet, zda k ní vždy přistupujeme
v klidu a přátelsky, nebo jsme nazlobení, nevlídní, a m jí ztěžujeme
její nelehký život.
A proto nás Boží poslové vyzývají, abychom udržovali mír ve svých
rodinách i ve svém okolí! Pak vstoupí do našich srdcí radost, ba dokon‐
ce blaženost.
Je zajímavé, jak nás mají Boží poslové přečtené: jeden příklad
hovořící za vše, a to k významu duchovního společenství, zde se to tý‐
kalo rakouského. Myslím si, že to pla pro všechna společenství.
Přestaňte od dnešního dne s kri kou sourozenců! Tato duchovní
rodina se má stát v nadcházejících časech hradbou síly, míru a síly
přicházející od Pána. Chcete přece všichni kráčet výš, být duchovně
významnými spolupracovníky. A tak se vzchopte a seberte veškerou
svoji sílu, koncentraci a lásku!
A přišla další výzva: Rozhlédněte se nyní, kdo sedí vedle vás, a uvě‐
domte si, zda jste s ním v míru! Potom se podívejte, kdo sedí před vá‐
mi a za vámi, pokud jste tak již v úvodu neučinili. Položte si otázku:
Znáte ho dobře, máte k němu láskyplné myšlenky ‐ nebo jste se s ním
třeba pohádali o místo? Pak vyšlete mír a lásku doleva, doprava, do‐
předu a dozadu. Zvykněte si tak činit! Ať se stane vaším dobrým
pravidlem po příchodu do sálu setkat se s bližním v klidu a míru. Mys‐
lím, že takový kra čký okamžik může být dobrou příležitos ke cvičení.
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MÍR VE VLASTNÍM SRDCI
A vrá m se zase na začátek: Máme provádět večerní kontrolu
a rovněž vícekrát denně kontrolovat své myšlenky – obzvláště nyní –
zda jsou pokojné, či opačného charakteru.
Boží poslové s námi mluví takto jasně a trochu i důrazně, aby se to,
co říkají, opravdu dotklo našich srdcí: Jestliže ve svém srdci nemáte
klid, pak už nemusíte usilovat vůbec o nic dalšího! Nejprve je třeba mít
to ž mír v srdci. Mír, mír a znovu mír! Nesmíme to odbýt, vší silou pra‐
covat na jeho získání a pak žít v neustálé harmonii!
Ať vidím hojnost, ve které žiji.
Ať vidím lásku, která kolem mne je.
Ať dokážu vyloudit úsměv a potěšit druhé.
Ať se netrápím m, co nemohu ovlivnit,
ale raduji se jen z toho, co ovlivnit můžu.
Ať si stále uvědomuji svou moc učinit své nejbližší šťastnými.
Ať své odhodlání dělat svět kolem sebe lepším pocí ,
kteří jsou mi nejblíže.
Ať nikdy nezapomenu, že mám schopnos pomáhat druhým,
byť jen úsměvem.
Ať dokážu opus t to, co mi neprospívá a v čem mi není dobře.
Ať umím poslechnout své srdce a jít za jeho hlasem.
Ať se neobviňuji, když se mi něco nepovede,
ať se mám rád i s chybami.
Ať mám sílu soustředit se na věci kolem mne, které mohu změnit,
a ať mám sílu je měnit.
Ať vím, že já a všechno kolem mne je v pořádku
a není třeba se trápit ani zlobit.
Ať nezapomínám, že jsem duchovní bytost,
které se nemůže nic špatného stát.
Ať si dokážu život se vším, co přináší, užívat v rados a přije a lásce.
Protože láska jsem já.
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Představím vám nádherný text a zpověď Jana od Kříže (Španělský
mnich z řádu „bosých“ karmelitánů, vězněný „obutými“ karmelitány,
podařilo se mu utéci z vězení. Básník, jehož básně tvoří vrchol
křesťanské mys ky. Žil v 2. pol. 16. st.)
„Milí přátelé! Každý si neseme životem svůj kříž, vytesaný z našich
dosavadních životních cest. Ani jeden není příliš lehký nebo těžký, ma‐
lý či velký. Je vyrobený, správně vyrobený, specielně pro nás a žádný se
nedá porovnávat s křížem druhého. Poprosím vás, abyste se zaposlou‐
chali do svého nitra a zaslechli tam chý hlas vašeho duchovního prů‐
vodce a mohli spatřit svůj kříž.
Díváteli se zpětně na svůj život, vidíte hezké i smutné zážitky,
někdy si i myslíte, že se už nemůžete ze života radovat. A přesto! Vězte,
že v těchto boles vých chvílích vás doprovázel ten, jenž fyzicky nesl
kříž a zemřel pozemskou smr . Přiložil láskyplně ruce na vaše tělo, na‐
plnil vás svou silou lásky tak, abyste se dokázali vzchopit a radovat
navzdory vašemu utrpení.
Řeknu vám svůj příběh, kdy jsem jednou pln boles a osamocený
seděl v temnotě a domníval se, že světlo deﬁni vně zhaslo. Tu ke mně
promluvil anděl Pána a řekl: „Jane, zapamatuj si slova, která nyní Pán
dá! Uchovej je v srdci do doby, kdy je budeš moci a ch t zapsat!" Posí‐
lila mě natolik, že jsem s ním mohl sdílet jeho boles a část temnoty,
kterou tehdy, před dvěma síci lety, prožíval. A světlo, které se ve mně
rozlilo, proudilo k lidem, nemocným a všem, kteří potřebovali pomoc.
Byl jsem transformátorem pro léčivou sílu. Tak jsem směl ve své
vlastní největší boles být prostředníkem jeho lásky, spásy a požeh‐
nání. Vy starší zažíváte boles či nemoci – ale i vy můžete vysílat
světlo a spásu! Spojte se se Spasitelem, až ve vás začne sví t světlo!
Pán vám za to požehná a přijme vás ve své nekonečné lásce.
I já vám dnes daruji svou lásku.
V pokoře váš Jan od Kříže.
Amen. Amen. Amen.“
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MÍR NA ZEMI
V současné době můžeme vykonat mnoho práce pro mír na Zemi,
mnoho sourozenců se za něj modlí. Boží poslové nám za to velmi děku‐
jí a prosí, abychom tak činili i nadále. Je to velmi důležité.
Nabízím tyto krásné modlitby:
„Všemohoucí Bože, jsi láska a moudrost, která seslala syna na Ze‐
mi, aby ji vykoupil. Obdarovávej ji i nadále milos . Ať konečně lidé po‐
znají, jak nutné je dostat se do světla. Ó, Pane, zruš pouta, která je váží
k temnotě, pomoz jim, dej Světlo, aby měli větší vůli konat. Daruj jim
vědomí nutnos míru. Rozsévej a posílej své posly tam, kde vládne
nenávist kvůli náboženskému vyznání, kde jsou války, kde se lidé
navzájem ničí kvůli kousku půdy. Země je vlastnictví Tvé! Ó, Pane, dej
sílu těm, kteří chtějí dobro, aby mohli vysílat lásku, harmonii a mír.
Pane, dej i nám sílu, abychom mohli rozšířit mír po celé Zemi. Naplň
všechny svým světlem a láskou.
„Všemohoucí Bože, prosíme Tě z hloubi srdce, nech do lidských srdcí
proudit Tvoji lásku, Tvoji nekonečnou lásku, kterou ještě žádný člověk
nedokázal obsáhnout! Vlož malý paprsek do každého lidského srdce,
aby se probudilo! Mocný Otče, pošli čistou sílu přes celý svět, ať se mů‐
že uzdravit! Pomoz lidstvu, které je v křečích a bojuje o by či neby !
Můj Bože, Ty jsi láska a smilování, pomoz lidstvu stojícímu na rozces !
Mocný Otče, vyšli své paprsky harmonie do přírody, která pod nadvlá‐
dou člověka tolik trpí! Dej, Pane, požehnání zvířatům, jež díky lidstvu
strádá! Ani kameny nemají klid. Vše způsobil člověk, mnohé jde
opačným směrem a disharmonie se šíří po planetě ‐ do vzduchu, vody,
země a ohně. Pane, dej světu harmonii, aby ho nezničila temnota!
Nám, tomuto malému společenství, daruj sílu, abychom kráčeli po‐
spolu, roznášeli světlo, pomáhali a sloužili lidem! Dej nám sílu,
abychom vytrvali! Milosrdný Bože, prosíme Tě, požehnej nás všechny!
Amen."
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Účinná je také tato představa:
„Prosím, představte si, jak všichni lidé na celé planetě Zemi ve
stejném okamžiku pocí svou Božskou jiskru, která se právě teď rozzá‐
řila, spolu s Kristovým světlem začíná růst a nabývá takové síly, že
obruč kolem ní praskla, rozlomila se, odpadla a nyní se otevírá prostor
pro světlo a toto světlo a láska zaplňuje jejich těla. Všichni se usmívají,
jsou šťastní, láskyplní, září a začínají se objímat. Jejich světlo a láska se
rozšiřují dál, i mimo ně, a tyto proudy se postupně začínají spojovat
a vytváří jeden silný světelný proud, který přesáhne jejich zemi, jejich
kon nent a spojí se s dalším, až je celá planeta Země zalitá jedním lás‐
kyplným proudem světla. Lidé se objímají a pláčou rados , protože po‐
chopili, že největším darem, největším pokladem každého člověka je
láska. Láska k Bohu, láska k bližnímu, rodině, přátelům, láska ke všem
lidem, zvířatům, živočichům, rostlinám, nerostům, k celé přírodě i lás‐
ka k sobě samému. Všichni jsou šťastní, radostní, usměvaví a spokojení
ve vzájemném obje . Všichni si navzájem odpus li…“

10

„Díky Ti, Bože, že sloužit smím,
díky Ti za to, že Tobě náležím.
Za lásku Tvoji, za ochranu Tvou,
dík za pokrm a střechu nad hlavou.
Za všechno velké, co mi dáváš,
dík za malé, co mi ponecháváš.
Za všechny písně, co pro mne kdy zněly,
za každý okamžik a život celý.
Za klidný den a temnou noc,
abys mi v sni spěchal na pomoc.
Za chvíle úsměvů a za boles ,
za to, že s Tebou smím je nés ,
abych Ti byla ještě blíže.
Děkuji Ti za bolest kříže
i za velké světlo vzkříšení.
Děkuji Ti za všechno, můj Bože,
jen Ty víš nejlíp, jak je mi.“
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