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PŘEDÁNÍ SPOLEČENSTVÍ
Spása a mír s vámi, kteří si každý rok připomínáte narození našeho
Pána a Spasitele! Tento nebeský mír, a především hluboká láska ať vás
provázejí až k nebeské bráně! Tam budete přija do sféry, kterou jste
si zasloužili.
Dříve než pozdravím svou pozemskou manželku Marii, sdělím něco
radostného. Se svolením mého pozemského syna Ježíše budu o bu‐
doucích Vánocích a Velikonocích opět s vámi. Úrovně, které jste dosáh‐
li díky učení Božích poslů, vzrostly. Umožňují zrání, jsou pomocným
prostředkem pro nový vývoj. Bylo mi potěšením se na vašem vývoji
účinně podílet. Nyní vstoupím do jiné služby, kterou mi Kristus, respek‐
ve Stvořitel, určili. Přijímám ji z vděčnos a opět bude pro mě na‐
plněním, že jsem mohl pomoci.
Za krátký okamžik promluví moje bývalá pozemská manželka Marie
a já jí předám klíče od vašeho společenství. Samozřejmě že patřím také
stále k vám. Ale já mám splnit další úkol a tenhle Marie bude dělat lé‐
pe než já. Její radost sdílím s ní.
Srdečně tě zdravím, podej mi ruku, moje milá! Předám klíč od
tohoto společenství. Povedeš je z mého pohledu lépe, neboť máš s nimi
vřelé mateřské spojení, které já jako muž nemohl tolik rozvinout. Od‐
stoupím, ty je převezmeš a požehnáš. Obejmi je všechny ve svém pláš
Matky! Mají radost, ty i já vidíme jejich rozzářené oči. Milují tě tak, jak
i mě milovali. Ano, Matka Ježíšova je v mnoha, mnoha srdcích lidu Země
symbolem nezničitelné a nezdolné lásky.
Tímto je předávám! Milá Marie, rozprostři svůj ochranný plášť
přes všechny a lásku, kterou prokazují, jim mnohonásobně vrať zpět!
Pojď! Požehnáme jejich vědomí a srdce. Aby se i nadále milovali, c li
a pomáhali si. Nechť pod tvou ochranou dosáhnou svého duchovního cíle.
Prosíme tě, milá Marie, vlož všechnu sílu své lásky do jejich srdcí
a naplň jí i jejich svíčky, nosiče světla. Budou je zapalovat tvým jmé‐
nem! Každým zapálením se rozhoří jejich láska k tobě. Já musím odejít,
ty, Marie, budeš v těchto srdcích zářit.
Všechny vás naplní požehnání a síla od vaší milé nebeské Matky.
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PRVNÍ KONTAKT MARIE SE SPOLEČENSTVÍM

Já, matka Ježíšova, vaše pozemská matka, velmi děkuji nebeskému
Otci a Ježíši Kristu, mému milovanému pozemskému synu! I vy jste mý‐
mi dětmi! A já jako vaše Matka vám smím předat vánoční mír a do
vašich srdcí nechat vproudit mateřské požehnání. Mám radost, že jste
v tuto důležitou hodinu otevřeli svá srdce. Moji milovaní, Stvořitel, náš
milující Otec, vás chce mít plné lásky a velké rados zase u sebe!
Obdržela jsem od milého Josefa z N. symbolické klíče a vám bylo
vysvětleno, abyste se mnou ‐ orodovnicí, přímluvkyní ‐ sloužili mému
milovanému synu Ježíši Kristu. Však víte, jaký je pozemský svět!
V tomto cenném adventním čase je Otcem a Kristem ‐ Spasitelem,
osvoboditelem, vysíláno mnoho žehnající síly a dary jsou znásobeny,
protože je chtějí zvětšovat. A já je smím vložit do vašich srdcí a srdcí
všech milých sourozenců.

Smysl žehnání
Všichni jsme sjednoceni láskou ke Kristu, mnoho poslů vás záso‐
buje mocnou silou lásky, takže vaše láska, ochota sloužit i duchovní
impulz mého pozemského syna mohou nadále růst. Neboť Kristus ve
vás žije. Ve vroucnos se spojujte a zásobte silou lásky.
Mám velikou radost, že vás smím jako vaše milující Matka zásobovat
svými dary a pozdvihnout vás. Již pod vedením milého Josefa z N., s po‐
mocí duchovních učitelů a mnoha poslů jste byli z pověření Spasitele
a v Boží vůli obdarováváni, takže jste v sobě nahromadili mnoho darů
milos . Velká je moje radost vidět v této temné době vaši snahu
zvětšovat své světlo, nechat ho růst, protože tam venku ve světě přiro‐
zenost, pokora a skromnost ztra ly na vážnos .
Lidé se stali nenasytnými. K tomu je tlačí pro klad, který se vzpíná
a rdousí mé milované pozemské dě . A ty na cestě Ježíše Krista ztrácejí
jistotu. Avšak vy jste stavitelé mostů, nositelé světla ‐ rozsvěcujete,
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moji milí! A já vás budu podporovat v tomto živoucím posvátném ob‐
racení se k Bohu, Kristu, k nám. Vy nám darujete svou lásku. A my vám
chceme dát dary, kterými vaši nenasytní a hmotu hromadící bratři a sestry
pohrdají. Netuší, že vlečou zátěž, kterou na ně s chu navalil pán temna.
Ode mě však dostanete jistotu, pocit bezpečí, energii a sílu požehnání mé‐
ho milého, dnes nebeského vládce a kdysi pozemského syna.
Při odhodlání sloužit mým dětem tam venku ve světě, které jste již
projevili, budu při vás stát s velkou silou, odvahou, dobrotou, jistotou
a posilovat vaši důvěru! Jste mostem světla k mým dětem, sami jste
se pro to rozhodli! Veliká, věřte mi, veliká je radost vědět, že všechny
vás mám na své straně jako společníky při procesu návratu domů, při
osvobozovacím díle Krista! Věřte, budu se o vás co nejvroucněji starat
a chránit! Modrým pláštěm vás zahalím, pošlu lásku, ochranu a mír.
Kéž je vánoční klid a mír ve vás živý a rozšiřuje se!
Milé dě , velká je radost být v jednotě s vámi, nositeli požehnání,
ve světě, který je temný. Budu neúnavně bojovat na straně svého mi‐
lého pozemského syna. Věřte mi, důvěřujte svým činům a buďte si
plně vědomi toho, že jste a i nadále budete vedeni! Neboť všechny
dary, které předáváte dál, se budou teď, a to máte vědět, v této ko‐
nečné době zvětšovat. Neboť čas se krá . Avšak věřte v sílu
a všemohoucnost Otce, v moc Syna, který vás chce zásobovat velkou
silou lásky skrze posly a skrze mě. Ano, vy víte, že vám daruje pravdy,
které vás osvobodí od všeho, kde jste ještě chyceni.
Milé dě , budete získávat větší vhledy do své duše a uvolňovat své
poslední nedostatky. Budu při vás stát, pomáhat, pokud jste ochotni
konat ve vůli Stvořitele, a vaše světlo, světlo Kristovo, které on zapálil
a s čímž jste souhlasili, naplněni láskou, druhému předávat dál.
Moje milé dě , s každým z vás jsem se seznámila! Mám vás ve
svém srdci matky. A chtěla bych kolem všech vašich srdcí navázat pás
lásky, pevně jím vás k sobě přitáhnout. Abyste pocí li teplo, mír, bez‐
pečí, jež vám Spasitel skrze mě posílá a rád by vás jím ve velké míře zá‐
sobil. I já bych vám ráda předala své mateřské teplo, věřte,
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potřebujete ho v této temné době, kdy toužíte být plni síly a lásky
a obklopeni Božím světlem!
Proč to říkám s takovou upřímnos a důrazem? Neboť nega vní sí‐
ly vás budou stahovat do tenat. Nezapomeňte tedy nikdy na sílu lásky,
která dnes byla ve vás zapálena! Buďte si vědomi, že milý Spasitel, po‐
zemská matka Ježíšova i milý Josef z N. vás budou neustále prozařovat
silou a nadějí! Jak ráda bych vám dala poznat setbu, kterou sejete do
srdcí bližních. Je to základ vašeho krásného budoucího života.
Obdarovat bližního znamená pro vás dar lásky, který si jednou bu‐
dete smět vzít s sebou. A můj milý pozemský syn ho navýší. Každý dar
bude s rados zvětšovat. Zapojte se tedy pod mou ochranou plnou si‐
lou a láskou do jeho plánu spasení. Je to pověření Krista a našeho mi‐
lého nebeského Otce a vše pak bude probíhat v jeho vůli. A láska,
věřte mi, láska všechno překoná! Toto chci zapsat do vašich srdcí.
Milé dě , jsem ráda, že jsem vás jako pozemská matka Ježíšova
směla převzít. S mto milým společenstvím můžeme společně ve vě‐
domí jednoty s naším Spasitelem, v upřímnos a rados , v pokoře
a skromnos působit.
Milé dě , vánoční požehnání ať ve vás nyní vzplane! Nechť probudí
plamen, jenž vás prozáří! Volejte mě přes duchovní průvodce a buďte
si vědomi, že jsem u vás, tak, jak milý Spasitel Ježíš Kristus slíbil: „Budu
u vás po všechny dny až do konce tohoto času.“ Kéž víra a důvěra v sílu
lásky a Ježíše Krista ve vás stále roste a vaše láska se zvětšuje. Pak roz‐
sví te mnoho světel! Moje milé dě , nosím vás hluboko ve svém srdci.
S rados , díkem, vděčnos a upřímnos se loučím. Budu vám
v pokorné oddanos , pověřena svým pozemským synem, sloužit
a vést. Radost, mír a láska ať jsou s vámi!

U člověka, který se rozhodl pro Krista, stojí duchovní svět Boží, aby
ho chy l za ruce, dal mu křídla, která mu propůjčí potřebnou vytrva‐
lost. Aby na kolbiš pozemského života – mezi dobrem a zlem – prošel
zkouškou, křtem ohněm a osvědčil se.
Lauren us
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ROZDÍL MEZI DOKONALÝMI BYTOSTMI
A STVOŘITELEM
K oznámení Matky Marie v Medjugorii
25. června 2019 předala Matka Marie sdělení v Medjugorii. Na co
zde upozorňovala? Vzpomínejte! Satan chce válku a nenávist. Čtyři týd‐
ny uplynuly, co se od té doby stalo? Po celé Zemi další katastrofy, války
a nenávist. Tak smutný je stav Země.
Něco je velmi důležité: I další sdělení, která přišla, jsou považována
za běžná. Varování nebylo předáno v celé jeho intenzitě, o niž se
Matka Marie snažila. Ano, záleží na osobě, která zprostředkovává,
i když tehdy, aby Matka Marie mohla informace předat, bylo církevní
myšlení předávající ženy vypnuto. Také další dvě následující se usku‐
tečnila ve stejném duchu.
Jak reagují lidé? Někteří se m zabývali, s málokterými to zaclou‐
malo, většina ho přešla, aniž to na nich zanechalo vliv. Je to stále stejné,
člověk nechce tuto realitu vzít na vědomí, vlastně ani to, že se v Medju‐
gorii Matka Marie zjevuje. Lidé podceňují nebezpečí a neuvědomují
si důležitost vlastního duchovního vývoje. Proč žijí na Zemi, netuší.
Katolická církev čeká s oﬁciálním uznáním Mariiných zjevení do do‐
by, kdy zcela skončí, tedy až se další nebudou konat.
Milí sourozenci, připomínám, že to, co Matka Marie předvídala, začalo.

Stvořitel a jeho bytosti
Stvořitel uspořádal své zákony tak, že se v celém vesmíru děje Jeho
vůle. Účelem stvoření je růst duchovních bytos do osobní dokona‐
los . To je maximum, kterého bytost a její duál může dosáhnout.
Nikdo však nemůže dosáhnout dokonalos jiné bytos .

Pomocí svobodné vůle do dokonalosti
Nyní si někteří myslí: Jenže my máme svobodnou vůli! Správně. Také
ji mám, ale není dokonalá. Ani já, ani vy nejsme na úrovni dokonalos
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dané Zákonem, takže nedokážeme dokonalost Stvořitele pochopit, ani
zcela svobodně neumíme plnit Jeho vůli. Nakonec se do jisté míry
projevuje naše malá, jakási zábrana.
Pokud bychom měli vůli dokonalou, pak by naše uvažování
souznělo se Stvořitelovým. Žijete v pravdě? Anebo se duchovně vcí ‐
te jen občas do sebe a svých milých žijících ve hmotě? Takže do
dokonalos je ještě cesta daleká.

Dokonalé duchovní bytosti jsou ve vztahu k Bohu relativní
Bůh, náš Stvořitel, je milující, samostatná, neustále konající nejvyš‐
ší duchovní osobnost se svojí vůlí. Samotné dokonalé duchovní bytos
jsou ve vztahu k Bohu, Tvůrci všeho a všech, v rela vním vztahu. Slovo
rela vní ukazuje na to, že my jsme bytos stvořené. Mnoho jich sice
dokonalos dosáhlo, ale moudros , kterou do nich vložil, nedokážou
Stvořitele absolutně vys hnout. On to ž stále tvoří, objevují se stále
další charakteris ky, které je třeba neustálým učením obsáhnout.
Mezi dokonalým, a tedy absolutním – Stvořitelem a dokonalými
duchovními bytostmi je vždy rozdíl. Absolutní znamená nestvo‐
řený, stvořené bytos nesoucí v sobě jeho odraz pak musí být re‐
la vní.
U proroka Jóba stojí psáno: Dokážeš dosáhnout prazákladu božství,
vys hnout nekonečnost Všemocného?
V hinduismu i dalších směrech se říká, že Stvořitel měl více období,
kdy tvořil bytos , které pak jako dokonalé mají žít v jeho blízkos .
Dokonalé duchovní bytos nemají ve svém prazákladu ještě
správné osvícení. Počátkem veškerého by je přece Stvořitel. Ale změ‐
ny, které Jeho vůlí v celém univerzu probíhají, utvářeli Kristus a Boží
poslové, kteří jsou dokonalí, dle Jeho matrice či Boží moudros .

Bůh sám vesmír nevytvářel
Bůh ‐ Stvořitel osobně nevytvářel to, co nazýváte univerzem. Dal
Božím poslům, kteří mu zůstali věrní, matrici, mentální vzor pro tvo‐
ření. A protože duchovní bytos padaly stále níž, matrice mohutněla.
Smutné je, že vy jste padli s nimi.
8

Všudypřítomnost Boží
Ale vraťme se k našemu Stvořiteli. On má nejen veškeré vědomí,
ale je také všudypřítomný. Nerozumíte. Není něco od Něho ve vás pří‐
tomné? Není Stvořitelem vás, nás všech? Boží jiskra je naším životem.
Náš život je Boží život. Žije v nás. A my skrze Něho smíme, jestliže do‐
sáhneme dokonalos , žít v Jeho blízkos .
Milí sourozenci, není zcela snadné pochopit to, co řeknu. Ale je nutné,
abyste vnímali pojem „Bůh žije ve mně, já žiji v Bohu“ jako skutečnost.
Nemohli byste žít, pokud byste neměli Boží jiskru! Ani já, ani můj
duál, ani všichni duálové, duchovní průvodci, přátelé a ostatní souro‐
zenci. Chtěl jsem vám to předat tak, abyste v budoucnos – jedno, co
k vám přichází – byli ochotni žít v Bohu způsobem: Vím, že nemůžu
zhynout, protože Stvořitel žije ve mně a já jsem Jeho dítě.
Toto mnozí kri zují, zejména teologové. Z prostého důvodu, Boha
nemohou uchopit. Ani teore cky, ani v praxi. A přece je to jedno‐
duché. Bez Stvořitele život neexistuje – život v nejrůznějších formách,
až k nejmenšímu atomu, elektronu atd. Vše je stvořeno Bohem, všech‐
no v Bohu žije.
Uvažujme dále: Abychom dosáhli osobní dokonalos , dal nám Bůh,
náš Stvořitel, na cestu k dokonalos lásku, moudrost a svobodnou vůli.
Jak to dopadlo, si každý srovnej sám se sebou. My, Boží poslové, jsme
tu proto, abychom vám otevřeli duchovní sluch, pomohli rozpoznat
duchovní význam všeho a také, abychom vás naučili žít ve shodě
s Tvůrcem. Kristus jako Ježíš z Nazaretu učil: „Můj Otec je ve mně a já
žiji v něm.“ Já to dnes zopakoval. Viděl daleko, znal mnohem více, než
mohl učit. I tak to jeho okolí nechápalo.
Ale vy jste už tak zralí, že k vám mohu hovořit přímo. Kéž si dnes
s sebou odnesete alespoň toto: Bůh, můj Stvořitel, žije ve mně a já žiji
v Něm. Nemohu žít mimo něj. Neboť vše, co jest, stvořil Bůh, všude
On žije a působí. Ve vnějším světě pomocí duchovních bytos Jemu
sloužících, uvnitř každého díky Boží jiskře.
Nyní někteří vstřebali, další zoufale přemýšlejí. A jak je to se zrnky
písku? Nebo se včelou? Nejsou tak vyvinuty jako vy. Ale žádný život
nemůže existovat bez Boha, našeho Tvůrce. Děkuji za vaši pozornost!
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PROSTE, HLEDEJTE, KLEPEJTE A ÚZKÁ BRÁNA

Důkazy nehmotného života
Stále více inkarnovaných duchovních bytos zalidňuje, pokud to
tak smím lidskými slovy vyjádřit, vaši Zemi. Není však vaše, náleží Bohu
a byla stvořena pro odpykávání.
Přesto se tu lidé cí doma. Cí se zde zakotveni, považují svůj život se
Zemí svázaný. Většina si neumí život mimo ten pozemský vůbec představit
– tak silně je jejich představivost spojena s vibrací hmoty Země.
Takže pro hráč Krista velmi snadno udržuje lidstvo v představě jedi‐
ného života ‐ pro takto chybně nastavenému vědomí Boží poslové bojují.
Často se vyskytuje argument: „Vždyť se odtud nikdo nevrá l!
Nejsou důkazy.“ Vyžadují se důkazy vázané na hmotu. Jenomže život
tam je duchovní, a hmota takový důkaz neumožňuje.
Duch je základem života – hmota to není!
• Mnozí se však odtud vrá li a ve hmotném životě pak podali dů‐
kaz.
• Také nebeská Matka neustále přináší důkazy o tom, že se život
rozpros rá daleko za horizont lidstva.
• Důkazem jsou i zjevení Krista před jeho nanebevstoupením. Lidé
je však považují za legendu.
• Neuznávají ani to, že vysoký duchovní svět působí mezi vámi na
Zemi. Jak jsem řekl, chtějí mít důkazy podle svých představ. Podobné
k podobnému, hmotně zaměření lidé s racionálním myšlením odmítají
něco odlišného přijmout. To však nejde!
• Pozemš lidé nedokážou duchovní bytost vidět. Tu ve výji‐
mečných případech spatří jen jasnovidci.
Takové je úskalí hmotně nastaveného vědomí lidí. Již Pavel řekl:
„Dávejte pozor, aby vás věda nesvedla falešnými představami!“
Nyní dnešní téma: Matouš, kap. 7, verš 7‐14: „Proste a bude vám
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dáno! Hledejte Boha a naleznete Ho! Klepejte na duchovní říši Boží
a bude vám otevřena. Neboť kdo prosí o poznání, dostane ho, kdo hle‐
dá Boha, nalézá, a kdo klepe na bránu duchovní říše, tomu bude
otevřeno. Což by někdo z vás dal svému dítě kámen, když ho prosí
o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy,
ač jste ve smýšlení hříšní, umíte svým dětem dávat to dobré, o kolik víc
nebeský Otec, který má v sobě jen to dobré, dá jej těm, kdo ho o to
prosí! Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte
s nimi; v tom je celý Zákon i učení proroků. Vstupte úzkou branou!
Cesta, která vede k bráně propas , je široká a opatřena mnoha místy
pro radovánky. Příliš mnoho jich jde touto cestou. Úzká a nepohodlná
je cesta vedoucí k bráně věčného života. Příliš málo z nich ji najde
a ještě méně po ní půjde.“
Co nám má toto místo z radostného poselství Pána dát, co se z toho
můžeme naučit? Boží poslové, vyslanci z Jeho duchovní říše, vám ho
mohou vysvětlit tak, jak to tehdy Pán, když hovořil ke svým učedníkům
a k lidu, vysvětlit nemohl. My vám to ale řekneme tak, jak by to dnes
učil.

Proste
„Proste!“ Množné číslo znamená, že je osloven každý. A pokud
si někteří myslí, že by to šlo i bez prosby, jsou na omylu. Odešel Bůh od
vás, nebo vy od Něho? Jsem plně přesvědčen, že každý musí říct: „Je to
moje vina.“ Když vás tedy Bůh neopus l, nýbrž vy, pak je nasnadě, že
důvod prosit je na vaší straně. Vy jste , kteří potřebují pomoc. Tolik
vysvětlení první věty: „Proste o poznání a bude vám dáno!“

Hledejte
„Hledejte Boha a naleznete Ho!“ Postavu Boha vidět nemůžete,
ovšem bratra, sestru, kteří vedle vás žijí, ano. V nich také „bydlí, žije
a miluje“ Bůh! Stejně jako ve vás. Proto pla : „Jednejte s vašimi bližní‐
mi tak, jak byste chtěli, aby oni jednali s vámi!“ To je učení obsažené
v Zákoně a u proroků. Boha hledej uvnitř sebe, ale také v bližním! Pán
řekl: „Jak můžeš Boha milovat nade vše, když bližního, kterého máš vedle
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sebe, kterého vidíš, rád nemáš, protože jsi egois cký a nosíš v sobě
nega vní vibrace?“ To je vysvětlení druhé věty: „Hledejte Boha
a naleznete Ho!“
My všichni jsme společenství v Bohu. Nikdo z něj není vyloučen,
všichni jsme v Bohu spojeni. Mimo Něho nic neexistuje. Celé obrovské
stvoření, duchovní i to hmotné, je v Něm sjednoceno. Toto je duchovní
pravda, duchovní pozadí věty Ježíše Krista: „Hledejte Boha a naleznete
Ho!“
Vy jste, milí sourozenci, hledali a vypla lo se vám to. Našli jste Boží
duchovní svět a přijímáte živé Boží slovo. To je důkaz, že On se dá po‐
znat, najít.

Klepejte
„Klepejte na Boží duchovní říši a bude vám otevřena!“ To je logické
pokračování toho, co jsem právě řekl: Duchovní říše k vám přišla. Ježíš
stále hovořil o duchovní říši Boží, která k tehdejším lidem přišla – oni
však tomu nerozuměli.
Vy, kteří jste uvyklí, že my, Boží poslové, k vám směřujeme slova,
myšlenky a přinášíme duchovní pravdy, prožíváte Boží duchovní svět.
Tento přímý styk je výsledkem toho, že jste hledali a Boha prosili.
Ježíš před svým odchodem slíbil: „Budu vám posílat utěšitele!“
Boží poslové, kteří k vám a k mnoha jiným na této planetě pokání
hovoří, jsou důkazem, že je Kristus posílá i dnes. Má to jediný smysl –
přiblížit vám Boha a posouvat váš duchovní vývoj vpřed.

Dětem to dobré
Ve svém smýšlení jste hříšní, ale svým dětem chcete dát jen to
dobré. Milí sourozenci, kdo z vás ve hmotném těle nechce, aby se
vašim dětem dobře dařilo? Ti starší říkají: „Tolik jsme strádali, tak ať se
aspoň naše dě mají líp!“ Protože žijete ve hmotném omezení, zapo‐
mínáte, že to jsou nejen vaše dě . Ve skutečnos jsme všichni dě
jediného Otce. On je láska a z Jeho lásky smíme žít. Ježíš míní: Je
krásné, potěšující, když chcete pro své dě konat dobro. Ovšem Bůh
chce všem svým dětem činit dobře. Nejen to, on jim všem chce v každé
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době dát jen to nejlepší. Tuto výpověď Pána byste si měli častěji ve
svém vědomí připomínat.
Ovšem lidé, tehdy jako dnes – a často i vy – tak málo důvěřují. Do‐
mnívají se, že Bůh na ně zapomněl. Takové myšlenky jsou nega vní
a nehodné Božího dítěte, které je na cestě zpátky k Otci. Přijímá vě‐
domě a radostně to Bohem chtěné.
Pokud se ale provinilo pro Božím zákonům a je mu něco naloženo,
protože dozrál čas to spla t, říká: „To je příliš těžké…! Proč právě já…?“
Neuvědomuje si, že rád přijímal to dobré, ale to, co si sám naložil, odmítá.
Milí sourozenci, přijměte to, buďte vděční, že to již smíte nést, ne‐
boť za opravdu krátkou dobu budete rádi, že jste to zvládli!
Ještě jedna myšlenka k výroku Pána: „Chovejte se ke svým bližním
tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám!“ Mnozí tomu tehdy a ani
dnes dobře nerozuměli, jinak by mezi vámi již nedocházelo k roz‐
míškám. Snažte se být jedno srdce, jedna duše!

Úzká brána
„Vstupte úzkou branou,“ řekl tehdy Pán mocným hlasem, „neboť
mnozí kráčejí cestou širokou, ta však vede k bráně zkázy!“ Tehdy ho
to ž před jeho jasnovidným zrakem míjelo lidstvo povykujíc během
svého hýření. Ano, mnoho takových míst se nachází podél široké cesty.
Jen vzpomeňte na tradiční podání o tanci kolem zlatého telete. Je to
dnes jiné?
Úzkou, nepohodlnou stezku vedoucí do věčného života naleznou
málokteří a málo z nich pak po ní vykročí.
Když si z těchto slov uvědomíte prozíravost Pána, jste schopni si
udělat správnou představu o miliardách lidí současnos Země: Jen
málo z nich projde branou do věčnos ! A přitom není těžké jít úzkou
cestou, protože Boží duchovní svět z pověření Pána vám ji urovnává
a ukazuje směr!
Jestliže s námi tudy půjdete, nebudete se dívat ani vlevo, ani vpravo
do bludné zahrady pána temna, pak budete schopni projít úzkou branou
do věčného života! A my vás tam povedeme, neboť pravda přichází od
Boha a touto pravdou vás chceme provádět!
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NOSITELÉ SVĚTLA A SOUČASNOST
Moji milí sourozenci, milovaní následovníci Ježíše Krista, mám velikou
radost, že vás smím opět zásobit duchovní potravou – duchovními pravda‐
mi, jež vám pomohou se osvobodit. To vyjevil náš Spasitel Ježíš Kristus.

Následky nedodržování Zákonů
Dalo se předvídat, že vlivem Pána temna a jeho přívrženců bude
docházet k omylům, klamům a zatemněním, že se budou šířit dál
a svádět lidstvo z cesty, kterou si před inkarnací předsevzalo.
Lidé jsou lapeni blahobytem, omyly přejímají bez přemýšlení.
Boží přikázání sloužící jako ukazatel upadla v zapomnění a ztra la na
vážnos . Zákony lásky a učení našeho Spasitele se běžně přestupují.
Velmi nás těší, že vy jste ochotni pravdy přijímat a šířit mezi ty, kdo
po nich žízní. Veliký bude nářek těch, kteří je ignorovali.
Mnohá zjevení naší milé Matky Marie a Božích poslů sloužících
neúnavně v oddanos a lásce se směla uskutečnit. Buďte si vědomi, že
pro nás je velkou rados vás vést v Boží lásce domů. Z pověření Krista
jsou nyní intenzivně nastavovány výhybky. Ti, kteří vnímají ve svém
srdci naše vedení, jsou duchovními průvodci shromažďováni, podpo‐
rováni a přiváděni k jeho stádu.
Smíte se nazývat nositeli světla, vždyť jste zásobováni pravdami
a duchovní potravou! Roste vaše zralost, poznání! Pochopili jste, že
máte nesobecky a pokorně sloužit na cestě, kterou Ježíš ukázal: blíž
k Tobě, Bože můj. Duchovní pravdy ve vás intenzivně září, rozšiřujete
si vědomí! Pravdy vám pomohou se osvobodit od omylů, které lidstvu
přinesly tolik utrpení a zavinily strádání.
Je milost být po mnoho let díky našemu Pánu zásobován z pra‐
mene lásky! Buďte však ostraži , neboť víte o ls vos a šálení pro kla‐
du. Působte v lásce, pravdě a čistotě, buďte stále více laskaví
a milosrdní tak, jak mají praví duchovní křesťané, následovníci Krista,
být. Pak pochopíte znamení probíhající doby! Už nejsou možná žádná
selhání! Duchovní láska, kterou Stvořitel do vás vložil, se vyvíjí skrze
vaše trvalé odhodlání žít v pokoře a nesobecké lásce.
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ZNAKY PROBUZENÉHO ČLOVĚKA
Moji milí, proč vám stále říkám „ponořit se do svého nitra“? Pro‐
tože za takového zklidnění může do vás vstoupit světlo Stvořitele a za‐
čít působit. Energie lásky prostupuje celé univerzum, je jeho hnacím
motorem! Vibruje ve všech a ve všem, a to skrze Krista. Toto si zapište
do srdce a stále si to v této nepokojné době uvědomujte. A jak jsem
řekla, nepřipusťte už žádné selhání! V dobré vůli a dobrovolně služte
bližnímu.

Osvědčit se při dodržování zákonů lásky
Můžete se osvědčit velkou službou, kterou jste si před inkarnací
předsevzali. Tím, že půjdete cestou Kristovy lásky, budete žít jeho učení i
Zákon být tu pro své bližní. Dobře víte, že váš sourozenec, který ještě spí,
by se prostřednictvím vámi vyzařované síly lásky také rád probudil. Vlož‐
te do jeho nitra mnoho užitečného, pak dokáže pod vedením
duchovních průvodců používat lásku a své schopnos . Uvědomte si, že
i on se může díky vašemu vzoru milosrdenství, laskavos Kristu otevřít.
Pamatujte: jste v tomto smyslu posilováni silou lásky Stvořitele, vaší
Boží jiskrou a vaším světlem Kristovým.
Milé dě , pro spásu a duchovní vzestup je třeba mít na zřeteli, že
vaše duše ještě není zcela čistá. Jestliže chcete sloužit bližnímu, budou
tedy muset vaše disharmonie a s ny ustoupit! Nebudete‐li však navy‐
šovat své vědomí, nezbavíte se jich. Převezměte zodpovědnost za svoji
setbu a sklizeň!

Poznávat se stále víc
Učte se pečlivě poznávat vlastní s nné stránky! Nemusím je uvá‐
dět, neboť když je důkladně hledáte, poznáte, co je třeba dát do
pořádku. Již víte, že ve všem je o vás postaráno a že vám pomáháme!
Síla lásky je ve vašem nitru. Buďte si jí vědomi, rozdávejte ji, nech‐
te proudit tak, aby se šířila do vesmíru, přestože si to mnohdy neuvě‐
domujete.
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Stát se nástrojem Krista a být zodpovědný
Jsme plni vděčnos , že smíme ve vás rozněcovat vnitřní oheň, pro‐
tože vy ho pak darujete. Také životní sílu, která vám byla dána Tvůrcem
skrze Krista, si máte opatrovat a pomocí ní pak bližnímu pomáhat.
Pokud podporujete druhého v zodpovědnos a stojíte‐li pod vedením
svého duchovního průvodce při něm, může se lépe rozpomenout. Vy
víte, jak často upadáte do disharmonie, a proto má pro strana šanci
odtáhnout vám mnoho cenného ódu a posílit se jím. Ten vám však má
pomáhat k vzestupu.

Vyzařovat světlo
Síla vyzařování lásky působící skrze vás je bližním vnímána. Může
se vašimi slovy lásky znovu uklidnit a s pomocí duchovních průvodců si
opět uzavřít auru. Každá myšlenka, slovo, každičká činnost a pocit
z vás vyzařují. Vaše rozhodnu působit v dobré vůli je požehnáním, je
vnitřní silou milos Stvořitele a Spasitele, Ježíše Krista. Neboť jak řekl
náš Spasitel: Neskrývejte své světlo pod pokličkou, naopak, postavte
jej na stůl, pak ho každý uvidí. Posví každému z bratří a sester a jako
maják ukáže cestu. A ukotví je!
Dnes se učíte svým životem sít dobro. Vyzařujete lásku, proto
k vám zítra láska přijde.

Poznávat znamení doby
Milé dě , ještě k současné etapě a odpoutávání se od hmoty. Věř‐
te, každá minuta, každý den je dnem milos , požehnání Otce! Zahálčiví
či vlažní byste už být neměli! Ježíš učil, že když jsou mraky na západě,
bude brzy pršet, a pokud vane jižní vítr, bude hezky. Proč? Učil své nej‐
milejší poznávat znamení doby. Nepřehlížet je.
Dnes je doba, kdy, jak řekl Ježíš Kristus, u každého vše vyjde na
povrch, na světlo! Bude se lámat chléb a tady i tam bude slyšet ná‐
řek a skřípání zubů. Pracujte tedy dobrovolně na sobě a svých ne‐
ctnostech. Postavte se svým chybám! Položte je Spasiteli k nohám
a proste o jejich přeměnu dle Boží vůle! Opakuji, vše vyjde na světlo,
to mi věřte!
16

Držte se lásky v této zneklidňující době! Vždyť neláska to tehdy byla,
která bytost – dnešního člověka přivedla k pádu! Na lásku, na Boha
člověk zapomněl. Nyní máte nelásku ze sebe vypudit! Sílu lásky Stvoři‐
tele a Ježíše Krista smíte opět uplatňovat. To je živoucí milost, požehnání
pro spásu vaší duše, pro vzestup. Ve spolupráci a vedeni svými milými
duchovními průvodci pomáhejte bližnímu spasit jeho duši dary lásky.
Nepodceňujte nikdy ls vost nega vních sil. Buďte bdělí, nenechte se
příliš ukolébat bezpečím. Pak jste v lásce Stvořitele a v lásce Krista pevně
ukotveni. Je to síla lásky, kterou smíte přivést k srdci a využít.

Požehnání přijímat a dávat
Na závěr vám ještě požehnám, milí poslové a nositelé světla. Žehnej‐
te i vy všechny ve jménu Pána Ježíše Krista a ve vůli Stvořitele! Neboť
tehdy se buduje mocná síla lásky, jež začne působit. Vložte vše do síly
žehnání. Vyžádejte si ji požehnáním Matky Marie, abyste ji pak uplatnili
a začali předávat. Začněte již ráno, kdy poprosíte o požehnání pro svůj
den, pro vše, co je vám přivedeno v myšlenkách, slovech a činech, ať se
to týká věcí, lidí, jednání ‐ vystavte je síle lásky Božího požehnání skrze
Krista! Neboť všechno je světlo, energie, která nyní pomáhá obstát.
Toto jsou zbraně světla, jež smíte na své cestě životem využít!
Děkujeme Ti, náš milující Otče, Otče lásky, za všechna Tvá požeh‐
nání a milos ! Děkujeme i tobě, milý Spasiteli, za cestu lásky, za světlo,
které vyzařuješ, aby byly dě opět přivedeny domů! Dík patří i tobě,
naše nejmilejší, starostlivá, ochraňující, nebeská Matko Marie, za tvé
srdce plné lásky pro všechny! Milý nebeský kníže, Josefe z N., děkujeme
za tvou velkou lásku, milující otcovské srdce a chránící ruce otce! Díky
i vám, milí Boží poslové, za to, jak pracujete neochvějně v jednotě se
Stvořitelem a Ježíšem Kristem, sjednoceni s našimi duchovními průvod‐
ci, za to, že neúnavně vedete své chráněnce, vás, milované dušičky, po
cestě ukázané Ježíšem Kristem, blíž k Tobě, Bože můj!
Děkuji za vaši pozornost, ochotu otevřít svá srdce, za vaše srdce
lásky. Uvědomte si a nikdy nezapomeňte, že jsme jednotní, jsme jedna
rodina lásky, která se miluje a ve všech směrech podporuje! Milé dě ,
láska a mír ať jsou s vámi! Zachovejte si hluboký klid duše!
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VÝZNAM DISHARMONIE
Opět mám velikou radost, že vás smím zásobit chlebem života
a duchovními pravdami!

Dodržování Božích přikázání a učení lásky Ježíše Krista
Přijmete‐li Boží přikázání a učení Ježíše Krista, když je budete s ra‐
dos , vděčnos rozvážně dodržovat a také podle nich jednat, duchovně
porostete.
Přikázání jsou dar, který potřebujete. Musíte být s nimi konfron‐
továni, věřte mi! Neboť vše máte vyhodnocovat ‐ poznat svá pochybení
a pochopit. Uvědomit si je pomocí disharmonie, která se dostavila. Vždyť
kvůli tomu vám Stvořitel přikázání lásky daroval. Pokud jste ochotni je
zase dodržovat a své přestupky odhalovat, žít přikázání v pokoře a lítos ,
disharmonie začnou ustupovat a poroste ochota podřídit se Božímu
vedení.
Takovou vědomou změnou životního stylu se ukotvujete
v duchovním světě a prak kováním Božích pokynů se začnou probouzet
duchovní síly. Když se tedy v pokoře a rados skloníte před vůlí Boží, za‐
čnete být postupně bohatšími na poznání i sebeuvědomění. Přestupo‐
váním přikázání jste sice sedli na lep temnotě, pak si ale omyly
uvědomili a všemožného lpění se zbavili.
Především se však rozhodným přitakáním posiluje pouto lásky a sílí
ukotvení v kosmickém vibračním poli Zákonů a lásky. Trvalé připojení
však vyžaduje mnoho síly a snahy těch, kteří kráčí cestou Ježíše Krista –
blíž k Tobě, Bože můj. Pamatujte, stezka lásky je kamenitá, pro klad řádí
a svádění se nikdy nevzdá.
Buďte si proto stále vědomi síly Boží lásky a síly Ježíše Krista, kte‐
rou v sobě nosíte, a důvěřujte milující nebeské Matce Marii, jež
v jednotě s milým Josefem z N. a nesčetnými nebeskými pomocníky přes
vás rozkládá svůj modrý ochranný plášť lásky!
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ZDRAVÍ 2.
TRANSMITERY MOZKU A OTRAVA PSYCHIKY
Každý vývojový stupeň má svoji speciﬁckou vibraci. Rodí‐li se tedy
vlivem duchovního, tělesného a duševního posunu vyšší úroveň vě‐
domí, objevují se v mozku biochemické změny. Ty lze zaznamenat po‐
mocí molekul mozkových neurotransmiterů – nervových přenašečů.
Změní‐li se například výrazně v kladném či záporném směru emoční
stav, vyloučí mozková buňka jinou molekulu. Ta ovlivní jiné buňky moz‐
ku. V jiném emočním stavu produkuje přenašeče odlišné. Kdo progra‐
muje jejich složení?
Zralý člověk snažící se o duchovní vývoj, a tedy kontrolující své po‐
city, si sám určuje biochemii svého mozku. Poznává na stavu svých sil
i kvalitě myšlenek, které bytos ovlivnily jeho vědomí. Neustálou kon‐
trolou myšlenek a pocitů si uvědomuje, jaké energie a v jaké intenzitě
na něj působí. Má depresi, je rozladěný, změnila se mu nálada? Příčina
může být v nitru, ale i vnější. Buňky mozku to ž mohou také pře‐
programovat duchovní bytos sloužící Boží vůli, anebo bytos nega‐
vní.
Co však nebozí sourozenci závislí na alkoholu, uklidňujících lécích či
drogách, jako je extáze, LSD aj.? Co se jim stalo a proč došlo k otravě
jejich psychických sil? Abychom našli správnou odpověď, musíme se
podívat do prostředí, v němž žijí, a na jejich navyklé vzorce chování.
Zde hmotná medicína tápe v tom, jak zmobilizovat síly na podporu
zdravého vývoje.
V případě otupělých buněk v mozku nedokážou transmitery inici‐
ovat změnu. Pak ovšem musí nastoupit hmotní lékaři a psychologové,
ale samozřejmě mohou být také nápomocni duchovní průvodci. Ne‐
boť kdo se na průvodce s důvěrou obrá , nemůže sice počítat se
„zázraky“, ale s m, že se postupně a pomalu začne celkový zdravotní
stav měnit k lepšímu.
Pokud by někdo z vás do takových stavů sklouzl, pamatujte ještě, že
čím více svěžího vzduchu, a tedy kyslíku dostanete do těla, m rychleji
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se stav rozjasní a s vědomým prohloubeným dýcháním nízké vibrace
ustoupí. Čerstvý vzduch to ž obsahuje kvalitní životní energie, a tudíž
oživující nástroje mozkových buněk. A tehdy nastává důležitá fáze odstra‐
ňování duševních jedů přijatých z vnitřního nebo vnějšího prostředí.

ZDRAVÍ 3.
TOXINY V TĚLE A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ
Toxiny přijaté
Očistnou fázi vývoje člověka sledujeme z hlediska těla a psychiky.
Žijete ještě v těle, a proto přijímáte ze životního prostředí mnoho
škodlivých látek zatěžujících jak tělo, tak i psychiku.
Látky ze znečištěného vzduchu se usazují v plicích a průduškách.

Toxiny vzniklé v těle
Problémy také působí nevhodná strava. Při stravování se sice do‐
pouš te mnoha chyb menšího rozsahu, ovšem ty dohromady mají ob‐
rovský dopad. Chyby
• příliš vydatné jídlo složené z velkého počtu surovin
• příliš častá jídla
• pozdní večeře
způsobí nedostatečné strávení potravy, takže se ve střevech ob‐
jevují částečně jedovaté produkty neúplného rozkladu.
• Uspěchaná
• a bezmyšlenkovitá konzumace velkého množství potravy
• nedostatečné žvýkání.
Za takové situace tělo není schopné vytvořit odpovídající množství
slin, takže ve střevě začnou nedotrávené zbytky jídla zahnívat. Ná‐
sledkem mohou být boles hlavy a konče n, špatný vývoj spánku,
podráždění žaludku a po že s vyprazdňováním střev.
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Za normální situace jsou játra jako detoxikační orgán schopná
střevní jedy odbourat. Jsou‐li však trvale přetěžovaná, jejich kapacita
nestačí. Toxické látky se začnou objevovat v krvi a dalších tělesných te‐
ku nách. Nakonec vzniká chronické sebeotrávení ze střev, jehož
projevem jsou koliky, tedy boles v krajině břišní.
Střevní toxiny a přijaté jedy z životního prostředí pomalu, plíživě,
zpočátku nepozorovaně, podkopávají zdraví a člověk začíná strádat.
Objevují se nemoci již v raném věku, lidé vypadají starší, sešlí.
Co se týče takzvaných očistných kúr, mohou být užitečné, ovšem
rozhodnu je na vás.
Jak se projeví za žení jedy na psychice? Náhlou duševní boles !
Tělesná indispozice vrhá pod vlivem nega vních sil s ny na psychickou
pohodu. Problémy se prohlubují, tělo se prožívajícím trápením stále
více zatěžuje.
Soma cké, psychosoma cké a psychické toxické zátěže se sčítají,
strádající nevidí žádnou perspek vu. Nakonec soužení vede k patolo‐
gickému vývoji buněk!
Jak tedy z toho? Samozřejmě vám mohou poradit a pomoci lékaři
a psychologové. Můžete si však také pomoci sami. Doporučujeme dva
způsoby:
• vědomá autosugesce, metoda, při níž věříme v uskutečnění
toho, po čem toužíme. Ak vním sebeovlivňováním tedy provést tzv.
desoma zaci!
• prosebná modlitba, při níž oslovujeme ty, jimž pevně důvěřuje‐
me ‐ Stvořitele veškerého by , Krista anebo Boží posly.
Závěrem o milém bývalém pozemském bratru Émile Coué (pozn.
redakce: 1857 ‐ 1926, lékárník a zakladatel moderní autosugesce). Zjis‐
l, že autosugescí lze ak vovat síly, které harmonizují a léčí duši, a tu‐
díž i tělo. Jedná se například o představu: „Den ode dne se mi
v každém ohledu daří stále lépe a lépe!“
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NEVĚDOMÁ SALAŠNICE

Učte se z vaší pozemsky omezené možnos nastoupit na stezku duchovní
lásky! Díky tomu pochopíte a také si ověříte, že láska dává sílu sloužit.
Emanuel
V: vedoucí D: duchovní bytost
D: (zpívajíc) „Jooo, jsem pastýřka, a proto žiji nahoře v horách. Tam
dole v údolí je samé hemžení, ale tady jsem se svými miláčky sa‐
ma.“ Tak co, líbilo se vám to?
V: Zpívala jsi velice hezky.
D: Kdopak jsi?
V: Jsem mluvčí skupiny, která se snaží ‐
D: ‐ Ha, muž!
V: Ano, muž. Ale to není důležité.
D: Opravdu ne?
V: Ne, chceme si povídat o duchovních věcech.
D: (svůdně) Jsem osamělá a potřebuji ‐
V: ‐ Ano, ale budeš nám vyprávět o svém životě.
D: Ach!
V: Ne? Jsi ještě tady, na Zemi?
D: Samozřejmě! Kde jinde bych byla?
V: To není tak jisté. Určitě zjis š, že na Zemi už jako člověk nežiješ.
D: Moje kamarádky byly také pastýřky, jen trochu hloupé.
V: Proč?
D: Protože jsem je nazývala kamarádkami a ony dělaly práci za mě.
V: Využívala jsi je? To jsi dělala?
D: Trochu. Když za mnou sem nahoru přišly a pomohly v práci, dala jsem jim za
to, že obsloužily krávy a ovce, mléko, sýr, chleba, máslo a další, co jsem měla.
V: Na tom není nic špatného. Kvůli tomu se s tebou pak špatně nezacházelo.
D: Tomu nerozumím.
V: To nevadí. Pokračuj.
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D: Jednoho dne nepřišel nahoru nikdo, ačkoliv jsem je pozvala na úklid
stájí. Nikdo!
V: Hm, a proč?
D: To nevím. A tak jsem ten hnůj nechala ležet. Proč bych měla dělat
všechno sama?
V: Co se stalo pak?
D: Co se stalo? Uviděla jsem člověka na procházce. Už něco tušíš?
V: Ano, ale ty nám to povíš.
D: Samozřejmě zamířil ke mně. Díky mé drzos jsem ovlivnila jeho myš‐
lenky a došlo k určitému sblížení.
V: Dostala jsi ho?
D: Tak daleko jsme ještě nebyli. Měla jsem svoji hrdost. Ten mladý muž se
vydával za mého příbuzného. A to nebylo v mém plánu. Navš vil mě
kvůli dědictví! V něm se jednalo o dost dobrý majetek – o dvůr,
zvířata a koně, včetně čeledi a všeho, co teta se strýcem zanecha‐
li. Nejdříve šla do nebe teta, ta chodila do kostela, pak odešel
strýc. A teď si představ, že mě navš ví muž, který se stal dědi‐
cem! Na tom se teta se strýcem ‐
V: ‐ dohodli.
D: Ne, ale prostě mu to písemně odkázali. A na mě, věrnou duši, si
vzpomněli jen nějakým oblečením po tetě.
V: No jo.
D: Ty říkáš no jo?
V: Proč to tak bylo? Zeptej se. Muselo to mít nějaký duchovní důvod.
D: To mi světlí vysvětlili a mám prý to říct na rovinu. Moji rodiče
a teta se strejdou opus li tento svět ve sporu. Kvůli dědictví.
A tak získal všechno bratranec z druhé strany, ačkoliv já roky pra‐
covala jak v domě, tak na pozemku a na polích.
V: To bylo hořké!
D: Ano, a teď budu upřímná. Řekla jsem tomu muži, kterého jsem si‐
ce znala, ale málo, aby mi donesl písemný doklad, protože mně
nic nepřišlo. „Dobře,“ řekl, „přinesu ho. Dostaneš důkaz, že nyní
jsem majitelem já a ty moje děvečka."
V: Donesl ho?
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D: Než se tak stalo, nevím, co to do mě vjelo, ale napadlo mě, že když
bratrance odstraním, budu dědičkou já.
V: Ó jé, kdopak tohle vnukl?
D: Byla jsem neklidná, plná touhy urvat všechen majetek pro sebe.
Chtěla jsem vlastnit to, na čem jsem léta dřela!
V: A co bylo dál?
D: Vhodným nástrojem se mi jevil nůž na sýr. Velký, dlouhý nůž, kte‐
rým se porcovaly bochníky sýra. Víš, co se stalo?
V: Ty nám to nyní povíš.
D: Nemáš představivost! Studovala jsem ten papír od notáře – nebyla
tam o mně ani zmínka. Všechno jen ‐
V: ‐ bratranec.
D: Tak. V tomto okamžiku mě někdo vzal za ruku, nevím, kdo to byl. A já
nožem, který jsem držela, mu uťala hlavu. Já nevím, kdo mě to chy l.
Byla jsem plná… Já nevím!
V: Podívej! Ukážou , kdo to byl, i kdo napovídal, abys to udělala.
D: Sama nevím, ale někdo mě chy l, a já – je mi to tak líto!
V: Lituješ toho?
D: Samozřejmě. Ale už to nemohu napravit.
V: Ale můžeš, musíš se však začlenit a následovat přítomné bytos , které řeknou,
co bude dál. Pravděpodobně to budeš muset později napravit. Zeptej se!
D: Tobě se to mluví, ale mně je hrozně. Byla jsem jak v transu. Jako po‐
sedlá, nebyla jsem to já.
V: Ano, byl to někdo, kdo tě obsadil. Ten tě ovlivnil a našeptal to.
D: Nenašeptal. Mě popadl vztek! Normálně jsem mírumilovná, ale tehdy
jsem nemohla jinak. Plahočím se roky udržet vše v pořádku, a pak tohle.
V: Ale ty toho teď lituješ, že? Je třeba z hloubi srdce litovat.
D: Tak daleko ještě nejsme. Musím něco vysvětlit. Jsme tu podobné
typy, ony také spáchaly něco podobného, ale ‐
V: ‐ Myslíš ty, co tě doprovázejí?
D: Ano. Ty víš, že nás dávají k sobě – rovný k rovnému. Je to hrozné být
v takové společnos , ale přesto jsme „spolčeny“, neboť jsme
učinily podobné.
V: To nikdo dříve neřekl, že se tohle nedělá? Věřila jsi v Boha a ‐
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D: ‐ Samozřejmě, že věřila. Chodila jsem s tetou do kostela a zpovídaly
jsme se.
V: Dobře, ale dělala jsi to opravdově, anebo jen, aby to ostatní viděli?
D: Chtěla jsem tak oklamat tetu.
V: Dělala jsi to proto, aby ses jí zalíbila.
D: Chtěla jsem – já ‐ chtěla být její následovnicí.
V: Ano.
D: Teď přejdu k zásadnímu: Označili mě za vražedkyni. V mých 37 letech
jsem dostala doživo .
V: A odpykala sis ten trest?
D: Ne, život jsem si zkrá la.
V: Aha, spáchala jsi sebevraždu.
D: To je ošklivé slovo.
V: Řekni nějaké hezčí.
D: Prohřešila jsem se pro vlastnímu životu. Strávila jsem zhruba 16 let
ve vězení. A pak jsem opět propadla do stejného stavu, jako když
jsem bratrance ‐
V: ‐ zabila.
D: Zase jsem to nebyla já.
V: Rozumím, a cos provedla?
D: Zlý duch to ve mně připravil a dozorci zklamali. Nebyla jsem při
smyslech. Nebyla jsem to prostě já.
V: Jak jsi to udělala?
D: Jednoduše. Na kovovou mříž navlékla smyčku.
V: Sama ses popravila.
D: Ano. A bohužel pak jsem byla obklopena mnoha hlučně se chechtajícími ‐ .
V: ‐ Vysmívali se .
D: Nejen to, kopali do mě.
V: Těžce tě ponižovali.
D: Muselo to tak být, věř mi. Ale proč právě já tohle musela prožít, do‐
dnes nevím.
V: Chceme pomoci. Pokusíme se, aby tví průvodci řekli, proč to tak
bylo. Mělo to svůj důvod. U Boha není nic bezdůvodné.
D: Ach, pomozte mi. Je to tak těžké! ‐ ‐ ‐ Bylo to v době, kdy bojoval
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Andreas Hofer. (pozn. redakce: rakouský poli k, 1767 – 1810) Byli
jsme shromážděni v jednom domě. I já tam byla coby bojovnice.
Měla jsem zbraň a musela plnit mužské služby. Na majitele domu
se snesla nenávist. A jelikož jsem se nepodvolila, zastřelili mě.
V: Co to bylo za rok? Vidíš to?
D: Ano, myslím rok 1806 – ale podstatné je, co jsem se dozvěděla – že majiteli
domu byli strýc s tetou! Ale vraťme se zpátky. Bylo tak těžké pak všechno v
temnotě přežít. Stále ke mně chodili temní a vysmívali se mi, až jednoho
dne zvolal nějaký hlas: „I tys dítě Boží! Jen jsi na to zapomněla!“
V: To byl tvůj anděl strážný. Během života jsi ho moc neposlouchala.
D: A hlas řekl: „Když ke mně přijdeš blíž a budeš litovat, můžeme tě z toho‐
to vězení zachránit.“ Podobné zažily i mé přítelkyně. Tak jsem se ne‐
chala zachránit.
V: Jak nechala?
D: Následovala jeho hlas a nechala se zachránit. Stala se věřící a dělala
všechno, co mi radili. To mi pomohlo dojít až sem a vyzpovídat se vám.
V: Ano, a jak bude tvůj život pokračovat?
D: Musím se zeptat, když to chceš vědět. No tedy, ty toho chceš znát
opravdu moc!
V: Budeme rádi, když nám to řekneš, je to pro nás poučení.
D: Příčinou byla moje lačnost po majetku, ta mě vrhla do spárů temných
sil a stala se mojí hnací silou. Nyní ale všeho lituji. Dostanu však je‐
den úkol – bez něj to prý nepůjde, říká jeden z průvodců. Všechny
ho dostaneme – musíme konat samaritánské práce u těch, kterým
se daří tak špatně jako tehdy nám.
V: Zeptej se, jak dlouho to musíš dělat?
D: (očekává vysvětlení misionáře) Čím poc věji to budeme vykonávat,
tedy s láskou jim klást k nohám Ježíšovu víru, m dřív dostaneme
jinou práci.
V: Ano, je třeba to dělat nezištně, bez podmínek a přání, zkrátka ak‐
ceptovat to. Pak vám bude pomoženo.
D: Jsem očištěna!! Přišlo to seshora! Následovala jsem volání a budu
ho následovat dále. Děkuji za vaši pozornost a pomoc!
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PROMLUVA K BYTOSTEM DRUHÉ SFÉRY

Vedoucí duchovní křesťané
Co mínil váš duchovní učitel m, když řekl, že se Boží poslové snaží
udělat z vás „vedoucí duchovní křesťany"? Předpokládám, že takoví být
chcete. Ale nemusíte, nikomu neberu svobodnou vůli, nikoho nenu‐
m. Znamená to, že vést ke Kristu byste měli nejen sebe, ale i nevě‐
domé bytos , podobně jako vás zase chtějí vést vaši duchovní
průvodci. Promiňte mi, ale mluví ze mě soucit s těmito ﬂuidálními by‐
tostmi tmavých sfér. Již teď prosím o shovívavost, budu‐li se vůči nim
vyjadřovat jinak, než když mluvím s vámi.
Fluidálních bytos je stále víc a víc a víc, křičí o pomoc. Lépe ře‐
čeno, my za ně prosíme o pomoc. A jelikož víme, že vy jste praví
křesťané – zasloužíte si toto pojmenování? – pak nám pomáhejte je
vést ke Kristu.
V nekonečných dálavách, v šedi a temnotě se v těžkých životních
situacích potácejí vyzáblé postavy. Duchovní technika mi dovoluje vy‐
sílat tam myšlenky, ale i vy byste jim je cíleně měli každý večer posílat,
budete‐li ch t. Opakuji, budu mluvit jako člověk ne k vám, ale pře‐
devším k oněm masám ve druhém atmosferickém kruhu – astrální
sféře. Jste zvědaví, kolik se jich tam nachází. Zhruba 40 000.

Vysvětlování bytostem druhé sféry
Milí sourozenci! Jsem váš bývalý pozemský bratr Josef. Využívám
možnost, kterou mi dal Kristus ‐ Ježíš, co žil na Zemi jako já. Abych
k vám srozumitelně a jasně lidskými slovy v lidské vibraci promluvil.
Vkládám velký soucit do svých slov, protože potřebujete, aby vás má
řeč zahřála. Mám vás všechny rád! Z celého srdce vám chci pomoci se
z vaší trýzně a nouze osvobodit, budete‐li ch t. Těžko se mi vám říká,
že máme Stvořitele, protože ve vašem nevlídném okolí na Něho nevě‐
říte, ztra li jste v Něj víru. A přece ho máte! Prosím, poslouchejte mě.
Smím vám vysvětlit následující.
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Na Zemi se mu říká různě: „Otec, Bůh, Alláh, Velký Duch, Jehova“
atd. Všechna jména jsou správná a důležitá, neboť máme v našeho
Stvořitele věřit, důvěřovat Mu a milovat Ho. Milovat vší silou a od‐
daně. Bohužel, vaše víra, důvěra a láska k Němu se vytra la, a proto se
nacházíte v nehezkých příbytcích těchto temných sfér. Věřte mi však,
Stvořitel existuje! Milujme Ho celou láskou a oddanos !
Uvidíte‐li k vám nyní přicházet světlé postavy, pak jsou to vaši
strážní andělé, chtějí vám otevřít sluch a cit pro tohoto Stvořitele. Věř‐
te v Něj, důvěřujte Mu, je to váš nebeský Otec! Chci vám to neustále
opakovat. Soucí m s vámi a miluji vás! Ovšem jak moc vás On miluje, to
si nedokážete představit. Jinak by neotevřel říši temnoty, ve které se
nacházíte, a nenechal by do ní proudit světlo a vaše ochránce. Chceme
vás odsud vyzdvihnout a to je Jeho milost lásky. Věřte v ni a milujte Ho,
On nás kdysi jako čisté duchovní bytos ze své čisté lásky stvořil, stvořil
vás jako Jemu podobné ‐ ne jako pozemšťany.
A co se z vás stalo? Jen se na sebe podívejte – nyní jste tomu dale‐
ko, daleko vzdáleni. A přesto k vám přišla neumdlévající láska Stvořite‐
le. Proč se vám nyní daří tak zle? Protože jste nenásledovali vůli Boží.
Nechtěl nic jiného, než abychom žili podle Jeho vůle a vyvíjeli se do
dokonalos . Rozumíte? Chápete to? Chtěl nás mít dokonalé! Měl s ná‐
mi všemi ještě jeden plán: Měli jsme s Ním věčně a šťastně žít ve
společenství duchovních rodin. A kde žijete teď? Kde žijí lidé Země? Co
se stalo? Vysvětlím vám to.
Vzepřeli jste se vůli Stvořitele a nebyli s Ním v souladu. Největší dar
od Boha – svobodnou vůli jste zneužili. Váš svůdce byl silnější než světlí
poslové, kteří vás učili: „Zůstaň svému Stvořiteli věrný, neopouštěj Je‐
ho stezky, přizpůsob se zákonům zaručujícím šťastný život.“ Ale vy ne,
namísto dokonalos jste se stali nedokonalými. Však to na sobě vidíte.
Takové postavy jste nikdy neměli! Je hrozné se na vás dívat! A přesto
se nad vámi všemi smiluje náš láskyplný Stvořitel.
Bohužel jste poslouchali pokušitele. A i když třeba milionkrát řeknu
„bohužel“, na věci to nic nemění. Poslouchali jste ty, kteří před vámi
odpadli od Boha, kteří díky své zlobě chtějí, abyste ani vy nebyli
šťastni. A tohle je výsledek. Snesli na vás neštěs a temnotu. Vy už
28

o tom nevíte. Ubyly vám síly, pouze živoříte. A přesto k vám pronikla
milosrdná láska. Využijte příležitos !
Co se s vámi dělo pak? Byli jste jimi zotročeni, poddali jste se jim,
stali se na nich závislí. Zdůrazňuji to, protože si to nedokážete vysvětlit.
A začali jste uvažovat jako oni! Věřte mi, spolčili jste se s nimi,
přestože jsou příčinou vašeho bídného stavu!
To se týká i pozemšťanů, kteří stále ještě věří, že svůj život mají ve
vlastních rukou. Pokud se včas nenavrá ke Stvořiteli, povede se jim ja‐
ko vám, nebo dokonce hůř.
Já jsem však nyní zde, abych vám poskytl nejen slova útěchy, ale
také pomohl skutky. Bude to ž o vás postaráno, získáte sílu, aby se
vaše vůle opět trochu vzchopila a vyvedla vás z duševní otupělos .
Věřte mi, vypla se tyto síly přijmout. Máte být odvedeni! Milosrdný
Stvořitel věděl, že z říše temnoty, do níž patří také Země, nikdo nevy‐
jde, pokud – a teď přijde to důležité – nepřijde Mesiáš. A tak jej se‐
slal – Krista. Ježíš Kristus s sebou přinesl učení lásky, které vám chci
v krátké formě sdělit. Ostatnímu byste nerozuměli.
„Miluj Boha, svého Stvořitele, nade vše, miluj také svého bližního
a sám sebe!“ Vidíte, láska k vám sestoupila ve formě světlých bytos .
Jsou tu vaši strážní andělé neboli duchovní průvodci a také vaši
duchovní pomocníci. To je projev lásky, o které Ježíš mluvil. Kristus se
inkarnoval jako Ježíš, přinesl poselství lásky, ale učinil toho pro vás, pro
nás, pro lidstvo, pro celé padlé stvoření ještě mnohem víc.
(Oslovuje světlé bytos ) ‐ Prosím, dejte jim více síly, více energie, více
lásky, ať mi rozumějí, ať dokážou obnovit svoji vůli! O to prosím i vás, moji
pozemš přátelé.
Ježíš z Nazaretu nepřinesl jen učení lásky, ale poté, co na kříži vy‐
řkl: „Dokonáno jest!“ a přijal na sebe opět veškeré síly a schopnos ,
které kdysi ve své nádheře měl, zahájil s pomocí archanděla Michae‐
la a jeho bojovníků boj pro mocnostem temnoty. Byl to boj za svo‐
bodu lidstva, celého odpadlého stvoření. Kristus síly temnoty
včetně vůdce Satana porazil a výsledek byl tento: Všichni, kdo chtějí
být svobodní – a nyní zazní to důležité pro vás: všichni, kdo chcete
být volní – všichni mohou být volní, když se oddělí od temných
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myšlenek a zlých mocnos , kterým tak dlouho podléhali, a budou
usilovat o říši světla. Toto Kristus prosadil.
Moci temnoty sice mohou lidi svádět, zaslepovat hmotou, ale kdo
je už následovat nechce, bude osvobozen. Rozumíte? Nyní už záleží jen
na vás, moji nebozí sourozenci. Přijmout tyto síly a změnit své smýš‐
lení. A pak pryč z říše temna, vzhůru do Božího království. Neboť tam
jste dříve žili a z milosrdenství Stvořitele je tu i nadále ponecháno
místo pro vás. To bylo dříve vaše, zde budete přija s rados díky
duchovním průvodcům, které vám Stvořitel pro tento účel přidělil. A
jsou zde. Jsou to ony světlé, zářící postavy. Chápete to? Naučí vás rozli‐
šovat dobro od zla, tedy odlišit vůli Boží od vůle vládce temna.
A teď už je to na vás. Máte svobodnou vůli, použijte ji na svůj vze‐
stup! „Jak máme začít?“ ptáte se. Jednoduše. Milujte se, navzájem si
odpouštějte, m si to ž pomáháte k vzestupu do krásných sfér.
Kristus vám postavil most a otevřel bránu, skrze niž se vrá te do ří‐
še světla. Toto je duchovní pravda, kterou vám smím sdělit. Těm, kte‐
rým není ještě jasné „kam“: Je to tam, kde nejsou slzy, bolest, nouze,
utrpení, žádná smrt, jen věčný šťastný život v Boží blízkos . Tak si to
žádá Stvořitel. Vy jste to ale chtěli jinak. Pokud nyní souhlasíte s Jeho
vůlí, běžte se svými anděly. Cí te‐li se dobře – a my vás vidíme veliké
množství – máte nyní šanci. Opakuji, nyní je řada na vás. Vzchopte se,
opusťte říši temna. Udělejte to!
Pane Ježíši Kriste, jsem na konci svého úkolu. Co si ještě přeješ, co
jim mám ještě říct? Dej mi k tomu sílu!
A tak se loučím: Mír Pána Ježíše Krista s vámi po všechny dny až
k poslednímu výdechu. Jděte v míru a uchovejte si ho ve svém nitru.
Amen.
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Vidění jedné jasnovidné ženy
Viděla jsem na kopci skupinu lidí, kterou neustále napadaly temné
bytos a pokoušely se je strhnout dolů. Někteří se urputně bránili,
u nich byly bílé postavy, které je skrze Kristovy paprsky podporovaly.
Viděla jsem také, že prosili Ježíše Krista o pomoc. Křičeli: „Ježíši Kriste,
prosíme, pomoz!“ Většina se však nebránila, naopak, šli za svými svůd‐
ci a kopec opus li. Bylo mi řečeno: Na této situaci vidíš, jak se všechno
neustále opakuje. Tak se to odehrálo i tenkrát v rajských světech.
Kopec naznačuje, že se jedná o lidské sourozence, kteří si vybu‐
dovali určité duchovní vědomos a předsevzali si jít Kristovou cestou.
Bohužel se zase nechali svést – a sice pro to snadnější a příjemnější. Ti
druzí ale byli posíleni paprsky Krista a vyzdviženi. Podstatou těchto
obrazů je: „Neustále kontroluj své pocity a myšlenky!“

Naděje je věrný průvodce víry. U šuje zarmoucené a smutné, pod‐
pírá chudé, churavé, nemocné, trpící a nešťastné. Uč se v sobě naději
probouzet, neboť pak je tvým cílem Bůh! Naděje má být základ tvého
života!

Když si často a stále budete říkat: „Ježíši, věřím v tebe,“ pak se
nemůže nic stát.
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POMOC NEVĚDOMÝM PŘED USNUTÍM

Josef z N. vám ukázal, jak se pomáhá nevědomým bytostem. Máte
postupovat podobně, večer před spaním jim předávat sdělení skrze
duchovního průvodce. V zájmu miliard nevědomých je nutné jim po‐
máhat! Mohou mezi nimi být i někteří vaši pozemš sourozenci – pří‐
buzní či přátelé.
Nebeský Otče, v Duchu a pravdě se k Tobě modlíme a děkujeme,
že smíme být Tvými služebníky. Tys ale z vlastní vůle předal vše Kristu.
Ten za odpadlé sourozence bojuje, pomáhá jim, miluje je a obda‐
rovává. Velmi nás těší, že i my smíme nezištně přispět při předávání
duchovních pravd. Chvála a díky Tobě, Otče, že jsi dal zákony a umožnil
kontakt s Tvými posly. Chceme neúnavně pracovat, i ve zlých časech
předávat duchovní pravdy, kterými obdarováváš všechny, co chtějí sly‐
šet. Děkujeme Ti za tuto možnost.
Pane Ježíši Kriste, prosíme tě, posílej nás, Boží posly, i nadále! Stůj
při nás v boji pro temným mocnostem. Jsme vděčni a rádi, že smíme
pomáhat.
Byli jsme zrozeni k růstu, k vyššímu vývoji a duchovní dokonalos ,
tomu se žádný člověk nemůže na dlouhou dobu vyhnout. A kdo nechce
dobrovolně a mnohé příležitos již zmeškal, toho sevře zákon.

Pozi vní myšlenky, slova a činy obhospodařují pole Země pro bohu‐
libou setbu duchovního světa.
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PŘÍKLAD VYSVĚTLOVÁNÍ NEVĚDOMÝM

Milý duchovní průvodce, pomoz mi, prosím, abych se v noci setkal
s nevědomými bytostmi, které budou schopné moje vysvětlení při‐
jmout v Božím smyslu.
Milí sourozenci! Dosud žiji na Zemi ve hmotném těle a jsem již
částečně duchovně uvědomělý. Protože vás miluji, chci vám pomoci,
abyste se dokázali ze své smutné situace osvobodit. Vy jste své fyzické
tělo již odložili – zemřeli jste, jak to my lidé nazýváme. Ale vidíte, že
vaše pravé Já žije dál, protože vaše duše je nesmrtelná. Byli jste kdysi
stejně jako my, pozemšťané, čistými bytostmi. Ale nechali jsme se
svést a důsledkem neposlušnos vůči Bohu jsme se stali m, čím jsme.
My jsme hříšní lidé a vy ‐ hříšné ubohé nevědomé duše.
Přesto nás nebeský Otec miluje a chtěl by nás mít opět u sebe.
Proto vám sesílá posly, kteří vás chtějí odvést do světla, do šťastné bu‐
doucnos . Radím vám, abyste vaše nynější by opus li a následovali
je. Záleží jen na vaší svobodné vůli, zda tak učiníte. Ale je to pro vás to
nejlepší! Prvním krokem je všem odpus t a všechny milovat. Tím
urychlíte vzestup do světlejších sfér.
Poroučím vás do rukou Krista! Ať vás osví skrze své posly silami
lásky, abyste se správně rozhodli a nechali se vést po jeho cestě, blíže
k Bohu. Amen.

Kde jsem a co dělám, všemu Bůh, můj Otec, přihlíží!
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SVĚTELNÉ VÝUKOVÉ KANÁLY

Dodatek ke sdělení o Stvořiteli a jeho bytostech:

O Bohu
Je nemožné, aby nedokonalá duchovní bytost mohla poznat
věčnou absolutní dokonalost. Také není možné, aby se stvořené spojilo
s nestvořeným, tedy aby Stvořitel, nestvořený, tvořil jedno se stvo‐
řeným, jak si to někteří lidé představují. Bůh, náš Stvořitel, má tvar,
formu a podobu, postavu, je nejčistší, nejkrásnější a Jeho vyzařování
přesahuje naši představivost. Předčí vše a my to nejsme schopni po‐
jmout!
Za zmínku určitě stojí, jak vzkříšený Ježíš Kristus vedl svou
pozemskou matku Marii a Josefa z N. vzhůru do blízkos Stvořitele.
Připomenu také, co Ježíš řekl v pozemském životě, když ho Marie
a Josef prosili: „Ukaž nám Otce!“ Odvě l: „To nemůžu!“ Proč nemohl?
Jeho odpověď zněla: „Protože nevím, zda svou misi na Zemi dokážu
splnit.“ Ale když ji splnil, vzal je s sebou.
Josef vyprávěl, že byli daleko ve vysokých jemně strukturovaných
vibracích, že se to ani nedá vypovědět. A když se dostali do blízkos
Stvořitele, upadli do bezvědomí. To je událost, která se hodí k tomu‐
to výkladu. (pozn. redakce: viz R 69, kapitola Doklady existence Boha
str. 10)
Milí sourozenci, musí však existovat konečný cíl! Tím je nebo má
být či bude, že dokonalý duchovní svět obklopí Stvořitele. Tolik můj
dodatek.

Rozhovory s nevědomými bytostmi
Nyní vibrační rovinu ponížím, a ačkoliv jsem nebyl pozemským
člověkem, budu s vámi hovořit více na lidské úrovni. Byl jsem pově‐
řen Kristem, a to přes Matku Marii a Josefa z N., abych vám mnohé
vysvětlil.
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Spolupráce se sedmi misionářskými skupinami
Byl jsem pověřen navš vit skupiny, které nám přivádějí nevědomé
duchovní bytos .
Nyní k něčemu, co ještě nevíte. Budeme spolupracovat se sedmi
skupinami misionářských duchovních bytos . Ty jsem proto navš vil.
Nejsou všichni v jedné sféře, většinou jsou z tře , vzácně z druhé, další
budou z nízkých sfér té čtvrté astrální, atmosferické. Takže přijdou by‐
tos různé vyspělos . Až se ohlásí, přijmeme je způsobem, který je pro
dialog nejop málnější.

Světelné výukové kanály
A nyní to podstatné, co musím ještě povědět, neboť si to přeje
Kristus.
Proč mají pokračovat rozhovory s nevědomými bytostmi? Ptal
jsem se všech sedmi skupin, které nám byly přiděleny ‐ plní svou mi‐
sionářskou činnost na různých místech – kolik bytos už poslaly. Vy‐
světlily, že na Zemi vlastně málo, pouhý zlomek z těch, co nastoupí
duchovní vývoj, protože přistoupí na vysvětlovací rozhovor
a duchovní čištění.
Další, a to větší část sourozenců, to ž přihlíží prostřednictvím svě‐
telných výukových kanálů. Ti už jsou částečně vědomí. Společně na‐
slouchají vašim rozhovorům s nevědomými bytostmi. Výsledek je
různý. Někteří z nich bohužel po nějaké době opět podlehnou nega‐
vnímu vlivu. Nalákají je na sliby: „Dáme lepší postavení“, „Pomůže‐
me “ atd., takže zase odpadnou. Z toho důvodu nemohou oznámit
přesný počet.
Láska Boží vytvořila misionářské duchovní bytos tak, že jsou hou‐
ževnaté. Neustále se snaží přivádět sourozence k vysvětlovacím roz‐
hovorům či ke světelným kanálům nebo je inspirovat. Nikdo
z misionářů mi však nedokázal říct správný počet. A tak jsme se poku‐
sili o odhad a došli k počtu šedesát až sedmdesát síc.
To je pro vás možná nízké číslo. Ale pro Krista je to velký počet
a dobrý důvod, aby se misionáři nadále snažili a rozhovory s nevě‐
domými bytostmi pokračovaly dál.
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NOVÝ ZPŮSOB CHOVÁNÍ

Otevřete vědomě svá srdce, aby všechny dary lásky, veškerá posila,
duchovní chléb života mohly proudit do vašich srdcí, hluboko se do
nich ponořit a posílit vaše duše! Vždyť víme, jak toužíte po lásce, míru,
rados a bezpečí.
Proč to potřebujete? Každý to potřebuje! Každičká bytost, která
padla na nízkou planetu Zemi, opravdu každá duše. Radujeme se, když
si vzpomenete na ty, kteří mají ještě před sebou hodně práce, aby se
probudili. Situace je vážná. Všude roztržky, války, i naše milá Matka
Ježíšova vás na utrpení upozorňovala. Ale prociťte všechny ty dary lás‐
ky, které vám darujeme, abyste zráli, posilovali se ve svém vědomí, aby
se mohlo rozšířit! To v této nesnadné době potřebujete.
Věřte mi, přichází čas zkoušek a v nich se máte osvědčit! Ale my,
Boží poslové, vás během nich smíme z pramene Tvůrce a pověřeni na‐
ším milým Spasitelem napájet velkou láskou, silou a ochranou! Buďte
si toho vědomi! Rady, jak se v nich chovat, máte doma v mnoha kni‐
hách, Rozhovorech a dalších písemnostech.
Vložte je do nitra, zabývejte se jimi víc a víc, aby se vaše duchovní
vědomí upevnilo a mohlo se rozpínat. I vaši bližní, ačkoliv o tom ještě
nevědí, po nich žízní. Jenže nejsou probuzeni, a tak vrávorají
v duchovním spánku a duchovní tmě. Proto mají všichni Boží poslové
i vaši duchovní průvodci velkou radost, když šíří duchovní osvětu a lásku.
Nejednou jsme vás žádali o vaše dobrovolné nasazení v dnešní
snivé době. Na Zemi probíhá lítý boj: pro strana se vzpíná, Světlo
a Tma bojuje o každého. Často nyní ve svém srdci cí te seň, vždyť se
rozlévá všude po Zemi. A tak radím, jediná cesta na cestě ke Kristu
a blíž k Tobě, Bože můj, je i v tomto čase skrze lásku, laskavost a vlídný
přístup ke všem. Snažte se, snažte a pracujte, přestože doba je velmi
těžká.
Rozhodněte se za každé situace pracovat pro dobro. Pak vaše
schopnost milovat poroste, protože ji podpoříme přílivem velké síly.
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Darujte ji v pokoře, nesobecky a nic neočekávejte. Tehdy ji bližní pocí‐
, a tak se láska začne šířit.
Konečná perioda nastala! V ní si potřebujete udržovat čistou mysl,
neustále v lásce myslet a mít duchovní srdce otevřené. Jen za těchto
předpokladů zdárně absolvujete všechny zkoušky a budete vytrvale dál
kráčet po kamenité cestě domů. Překročíte při tom všechny nízké vib‐
race, jež by vás rády držely v napě . Ty by vám samozřejmě škodily
a působily psychické problémy.
A tak důrazně radím: Buďte pevní! Milujte a druhé inspirujte
svou schopnos přijímat bližního v lásce! I v těchto časech pracujte
na sobě! Od nás přijatou láskou se nadále rozvíjejte a pak ji umocně‐
nou darujte dál.
Odpadnu m se moudrost zatemnila a rozum dostal do popředí.
Ale prací na sobě se můžete nánosů zbavit, v lásce je položit k milující‐
mu Kristovu srdci a prosit o jeho milosrdenství.

Nový způsob chování
Vaši duchovní průvodci mě poprosili, abych vysvětlila, co je myš‐
leno křižovatkou na cestě. Kladu vám na srdce: žijte stále víc a více ve
svém vyšším já. Zvětší se vám energie a ustojíte výzvy denního života.
Moudrost je v tomto čase důležitá, protože přichází čas sklizně vlastní
setby. Není to trest, nýbrž milost! Pokud vznikne mezi vámi a souro‐
zenci napě ‐ zastavte se. Je to výzva! Postavte se jí, uvědomte si po‐
třebu milujícího postoje a pak nově zareagujte. Stojíte to ž na
křižovatce! Vykročte novým směrem! Dokážete to.

Přicházejí vánoční svátky
Chtěla bych vás teď pozvat na oslavu Vánoc, na velkou oslavu lás‐
ky a míru. Udržujte si v tomto období nitro čisté. Milí sourozenci,
buďte si vědomi daru, který milý Spasitel celému lidstvu poskytl:
Sám sebe daroval! V pokoře a lásce vám vřele doporučuji, abyste se
připravili na posvátnou vánoční slavnost! Vždyť náš milý Spasitel řekl:
„Budu s vámi po všechny dny až do konce této etapy.“ To si uvědomuj‐
te a celé období ve svém nitru prožívejte.
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Zpráva od Matky Marie
Radostně vám od naší Matky předávám následující:
„Milovaní následovníci Ježíše Krista, moje věrné dě ! S rados vám
do vašich srdcí vkládám slova lásky ‐ těším se na vánoční setkání s vá‐
mi. Vzpomínejte na onu velkou hodinu, kdy se v noci na Zemi narodil
náš milý Spasitel. I ve vás se má jeho odkaz, odkaz mého milého po‐
zemského syna Ježíše Krista, zrodit. Abyste se duchovně probudili.
A tak vás vyzývám: Zastavte se! Odeberte se z hlučného světa do své
komůrky cha, v ní můžete být svému Stvořiteli a Kristu tak blízko! To
vám, milovaní, jako vaše vroucně milující Matka kladu na srdce.
Jednejte důstojně, v pokoře, protože m ukazujete, že jste hodni všech
milos , které vám smí být s tak velkou láskou, upřímnos a neso‐
beckos poskytnuty, protože je to vůle našeho drahého nebeského Ot‐
ce. A já vám za to co nejupřímněji děkuji a pověřena svým milovaným
pozemským synem vám na pomoc vaší duchovní práci požehnám.
Otevřete svá srdce! ‐ ‐
A ještě prosím: Pamatujte na ubohé nevědomé bytos strádající
v nízkých temných sférách! I ony jsou moje milované dě . Přimlouvej‐
te se za ně u mého milého, kdysi pozemského syna a Stvořitele. Děkuji
vám za to. Vaše vám sloužící a vás milující Matka Marie.“
Mám radost, že jsem směla toto oznámení od naší milé vysoké
kněžny nebes Matky Marie předat. Těším se na vánoční setkání.

Pokud se v jakékoliv formě ‐ v myšlenkách, pocitech, slovech a či‐
nech, projevíte v lásce, něco z duchovně božského nitra z vás začne vy‐
zařovat.
Emanuel
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ZÁKON TRANSFORMACE
A JEHO PROJEVY NA ZEMI
Zákon transformace je věčný zákon, který sahá až k vašemu stupni
a ještě o něco níž. Je věčný, protože má kořeny ve stvoření čistých by‐
tos . Bůh je věčný, absolutní, nikdy nestvořený, neměnný. Vše – a to je
základní zákon ‐, co nedosáhlo své dokonalos , je podřízeno transfor‐
macím neboli přeměnám. Boží vůle stanovila podpůrné zákony, ne‐
měnné, jako je On sám. Ty nazýváme zákony věčné. Bůh stvořil ze Své
neměnnos čisté duchovní bytos . Nestvořil je dokonalé, měly pod‐
léhat věčnému zákonu transformace, tedy zákonu zdokonalování;
hovořím nyní o prvorozencích.
Tento zákon má ale také mnoho vláken pnoucích se přes vaši Zemi
a patřících mezi konečné zákony:
1. Veškerá hmota musí být produchovněna, tedy navrácena zpět,
protože byla vyvolána a přeměněna pádem duchovních bytos . Bůh
přizpůsobuje Svým dětem světy, které odpovídají jejich vývojovému
stupni a jejich poznání.
2. Další konečný zákon se týká oblas , kde Jeho dě žijí: Každá
planeta, každá hvězda v sobě nosí duchovní výživu, potřebnou k zá‐
konité transformaci Jeho dě . Bůh se ve Své moudros postaral o Své
dě a vložil do ní vše, aby mohly najít pravdu nutnou pro jejich vývoj.
Stav Země je také určen lidstvem na ní inkarnovaným, i m dává Bůh
Svým dětem odpovídající učivo pro duchovní růst a možnost vrá t se
k Němu do otcovského domu.
3. Další konečný zákon týkající se transformace říká, že v celém
Božím stvoření neexistují skoky, vše se mění postupně, neustále se
snaží ve svých přeměnách dostat do zralejších stupňů, zpátky k Bohu.
Pojmy minerální, rostlinná, zvířecí říše, lidstvo použil váš Charles
Darwin ve své tzv. evoluční teorii. (pozn. redakce: Teorie je soubor
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tvrzení, která jsou považována za pravdivá.) Udělal však několik chyb.
Velkou chybou bylo to, že popisoval druhy, ne však jejich podstatu.
Stejně tak je nesprávné, že vytvořil hranice mezi minerály a rostlinami,
rostlinami a živočichy, protože hranice mezi říšemi neexistují, změny
se dějí postupně. Stejně tak mylně vytvořil hranici mezi zvířecí říší
a lidským pokolením. Kdybyste ještě měli ve vědomí, jak staré jste
duchovní bytos , pak byste znali, co se na Zemi v šedém dávnověku
dělo. Mezi zvířecí říší a lidstvem existoval most, takzvaní zvířecí lidé. To
nejsou pohádkové bytos , to byla realita dávné Země. Tento mezi‐
článek badatel nedokázal najít, takže předpokládal, že evoluce šla přes
zvířata podobná dnešnímu člověku. V jeho evoluční teorii bylo zachy‐
ceno pouze to hmotné, co mohl vidět, posoudit, osahat, změřit, zvážit.
V tom spočívají jeho omyly.

Princip života a princip života Boží jiskry
a) Princip života v minerální, zvířecí a rostlinné říši je princip, jenž
je řízen jen Božími zákony a vyvíjí se nevědomě.
b) Jinak tomu bylo ve zvířecím člověku. Zde nastala s vývojem bu‐
něk, orgánů a orgánových soustav vycházejícím zezdola přes minerální,
zvířecí a rostlinnou říši vzhůru ona evoluce, vývoj, který Bůh ve vhodný
čas předem stanovil. Boží jiskra mohla opět z nečinného stavu povstat
k životu a stát se světlem: od zvířecího člověka až po dnešní vývojový
stupeň člověka. Takže existuje zásadní rozdíl mezi evolučním učením,
které zastupujeme, a tzv. Darwinovou evoluční teorií. Vaše Boží jiskra
vás odlišuje a pozvedá nade vše, co náleží pouze principu života. Vše
se odehrává v přeměnách, transformacích. A když zanikne příčina, mizí
i následek. Pokud Boží jiskra v těle Božího dítěte má možnost dostat se,
bez ohledu na to, jak vypadá zvenčí, k poznání, k vyššímu vývoji, účinek
principu zvířecího života mizí a Boží jiskra vědomě řídí pohyb zpátky
k Bohu. A to je rozhodující. Řekl jsem, že princip života v minerální,
rostlinné a zvířecí říši se vyvíjí nevědomě a je řízený Božími zákony. Jiné
je to, když Boží dítě se svou svobodnou vůlí nesené láskou a moudros
cíleně přivádí v Boží jiskře všechny zárodky vlastnos do zralos .
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4. Ještě jeden konečný zákon, a to zákon klidového stavu v nadze‐
mí bych rád přiblížil jako vlákno v transformačním zákoně. Nabývá
účinku po pozemské smr , po přechodu na druhou stranu. Duchovní
tělo odpočívá, shromažďuje síly a nabíjí se. Všechny bytos , které ná‐
leží stupni, jehož stav je podobný tomu na Zemi, jsou zde podřízeny
odpočinku, shromažďování sil a také adaptaci. Jak dlouho se tak děje,
určuje stupeň poznání bytos . Zákon nepředepisuje, že musíte za‐
ujmout klidový stav trvající 200 let, 50 let nebo 10 let, abyste se při‐
způsobili a nabrali síly.
Kdo na Zemi nasbíral bohaté poznání a jednal v lásce k bližnímu,
ten odpočívá ve ﬂuidech svého duchovního průvodce kra čký čas.
Jedná se o jakýsi dlouhý nádech, během něhož pozná sebe sama, získá
odpovídající stupeň a přijme síly, které jsou mu dány zákonem. V tom‐
to intervalu dosáhne svobody ducha, kterou si zasloužil.
Jiné je to u těch, kteří se dopus li v pozemském životě těžkých po‐
chybení. Vzpomínám si dobře na nevlídné snivé klenby obrovských
jeskyní, jež jsme navš vili, kde po stale různé bytos tupě zírají do
prázdna. Protože se na Zemi dopus ly těžkých pochybení, nejsou
schopny myslet, jejich Boží jiskra je tak utlumená nánosy nectnos , že
je třeba mnoha návštěv misionářů, aby skrze sílu jejich záření obdržely
trochu světla a poznání. Vidíte, jak mocně zde zákon transformace pů‐
sobí. Příčinou byl špatný život na Zemi.
5. Ještě jeden konečný zákon uvedu. Svobodná vůle až do jistého
stupně rozhoduje, jakou potravu z duchovní situace planety člověk při‐
jme, aby dosáhl takové zralos , že nebude pro druhé břemenem,
naopak jim bude sloužit. V tomto zákonu se také uplatňuje zákon soli‐
darity duchovních bytos . Proč, milí sourozenci? Všichni, kteří se za ‐
žili, přestože měli možnost to nedělat, se zatěžují pro novou inkarnaci.
Pokud byl někdo před inkarnací tak zralý, že dostal s sebou schopnost
a síly k tomu, aby je využil pro svůj růst, a on tak nekoná, stává se bře‐
menem pro ostatní, takže ho musí s sebou nést. Pak bude jeho stav
vědomí, až přejde na druhou stranu, slabší než před inkarnací. Jedná
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se o krok zpět, který však jde jen tak daleko, že se dostane na stupeň,
který měl před inkarnací. Jeho cíl dosáhnout více se nenaplnil. Přináší
si „toto břímě“ formou obrovských výčitek svědomí, důsledek toho, že
se v tělesném stavu jako člověk za žil. Měl příležitost, nevyužil ji, a tak
se v jisté míře sám pro sobě prohřešil. Tomu říkáme „hřích pro du‐
chu“. Existuje provinění pro vlastnímu duchu a také pro duchu
ostatních, a to v případě, že se stal břemenem pro jiné nebo jim bránil
v duchovním růstu.
6. Nyní poslední nitka vytažená z transformačního zákona: Přichází‐
li na Zemi člověk, aby působil podle zákona solidarity, obsahuje ﬂui‐
dum potřebné pro pomoc druhým. Pokud se však nechá zmást a svést
od úkolu, který si předsevzal, tedy přinášet duchovní potravu ostatním
sourozencům, pak se podle zákona solidarity musí do hustých ﬂuid
ponořit jiné dítě Boží, aby hledajícím přineslo duchovní potravu. Kaž‐
dý člověk, pokud je dostatečně zralý, nosí v sobě ﬂuidum potřebné pro
pomoc jiným. Pokud tak např. z nedbalos nečiní, pak je pro něho
v nadzemských sférách hořké poznání, že úkol nesplnil.
7. Transformační zákony (zákony přeměny) pla nejen pro jednot‐
livce, ale hlavně pro celé planety a další nebeská tělesa. Jeden příklad:
Když řeknu, že přeměně hrubohmotné materie předcházejí katastrofy,
pak se jedná o situaci, kterou právě prožíváte ‐ přeměnu Země. To, co
vy označujete jako katastrofy, jsou vesmírné událos , které musí pře‐
cházet přes Zemi, aby se její vibrace změnila a hmota Matky Země
dostala nové vibrační číslo. Tyto děje jsou v konečném zákoně plánová‐
ny, projektovány 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 projevy duchovních zá‐
konů. Vždyť m způsobují pohyb v pro směru a ten kupí překážky, jež
musí být odklizeny. A lidstvo Země je nazývá katastrofy!
Mocný je zákon transformace i konečné zákony s ním související,
jež jsem se pokusil vám objasnit. Doufám, že jste mě dobře pochopili.
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