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OPTIMISMUS KŘESŤANA

Je radost pro nás všechny vědět, že jdeme společně k cíli, společně 
správnou cestou – blíž k Bohu!

Jak jsem to často dělal, pokusím se i nyní zmírnit melancholii, kte‐
rou někteří z vás cí  – jakýsi smutek, s sněnost z budoucnos  – a roz‐
jasnit  vaše  pocity  a myšlenky.  Zdalipak  si  vzpomínáte,  že  jste  se  pak 
navzdory  vnějším  ob žím  cí li  povzneseni,  protože  jste  si  uvědomili: 
V takové době nám pomohou jen Boží poslové – tam, kde se projevují, 
mohou nás vést a dát jasná slova pro náš cíl. To chci dokázat i dnes.

S  každým,  opravdu  s  každým  pozi vním  vyladěním  k  božskému 
vaše vědomí prožívá větší radost.

Právem  zní  jedna  z  nejčastějších  výzev  v  Bibli:  „Radujte  se!“  Po‐
znejte  hodnotu  vašeho  duchovního  a  lidského  života!  Jste  povoláni 
k rados , stvořeni být šťastni! Tak to má být, jste předurčeni k dokona‐
los ! Proto se nenechte unavit a pěstujte svou radost!

Ta  nezávisí  na  pozemských,  vnějších  okolnostech  a  příležitostech, 
ale  jedině na vnitřním postoji. K němu vás nyní směruji. Proto volám: 
Uvolněte  se!  Těšte  se  se mnou! Buďte vědomé, opravdové Boží dě ! 
Jste určeni k dokonalos , radujte se z toho. A my jsme připraveni vám 
radost zprostředkovat.

Jestliže tak činíte, vysíláte ji a darujete, pak vysíláte šťastné pocity 
a  myšlenky  do  našeho  celého  univerza.  Tím  i  vy  můžete  přispět 
k cennému prozáření a jeho produchovnění.

Co k tomu řekl kdysi Augus nus? „Moje blaženost spočívá v rados , že 
mám svého vlastního Boha!“ Vy říkáte: „Boží jiskra je ve mně, v nás.“ Dále 
řekl: „Je to znak mé vnitřní věčné bytos . Září ve  mně  nevyslovitelná 
radost  a  blaženost.“  Toto  je  duchovní  op mismus,  že  umím  říct  ano 
svému věčnému životu! Důraz  je na „věčném životě“. Doufám,  že vás 
to naplňuje nevyslovitelnou euforií, protože těmito slovy z vás chci se‐
třást veškerou  seň.
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Toto je duchovně křesťanský op mismus! Když tak uvažuješ a žiješ, 
poznáš sice i s nné stránky svého pozemského života, neboť jimi musíš 
projít, ale skrze s ny v tobě stále září světlo Boží jiskry.

Povrchní,  bezmyšlenkovitý  pseudoop mismus  omezuje  nebo  ničí 
duchovní radost a duchovní usebrání. Křesťanský op mista, ten pravý, 
opravdový, ví o vzestupech a pádech pozemského, lidského života. Ale 
to mu nebrání radostně kráčet svou cestou dál, neboť ví, že cesta jeho 
života vede pořád vpřed k Bohu a stále více se prosvětluje.

Má  to  svůj  účel  a  je nutné  se  takovým člověkem v  této  těžké  ča‐
sové etapě stát! Neboť učení duchovního křesťanství jsou již ve vás. Ne 
mimo vás, v sešitě nebo knize, ale ve vás. I když knihu či sešit odložíte, 
je přesto obsah našeho učení v nitru! Přijali  jste ho!  Je nesmazatelně 
s vámi spojen! Neboť všechno, co jste se dozvěděli, je uvnitř ‐ takovou 
mám  bohatou  a  radostnou  zkušenost.  Duchovní  křesťané  jsou  díky 
sdělením  Božích  poslů  zkušení  a  duchovně  pokročilí.  Ukážeme  vám 
cestu, po které chceme vést a řídit. Naše zkušenos  vám usnadní pří‐
stup k duchovnímu op mismu. 

Kráčíme společně, ale rozhodnu  děláte vy! Doufejme, že ho učiní‐
te  v  duchovně  křesťanském  smyslu,  to  znamená,  že  řeknete  Ano 
věčnému životu, Ano naplnění svého života.

Křesťanský  op mista  radostně  září,  radostně  dává  a  v  každém 
případě je ten silnější. Proč? Protože je ve všech životních situacích po‐
zi vní,  takže k sobě přitahuje  to Bohem chtěné a nechává to ze sebe 
vyzařovat. Protože z toho dává, nemá v něm místo nic nega vního! Ne‐
boť pak ak vuje ve svém vnějším a vnitřním životě to, co se od nás na‐
učil,  a bude  to  i  používat.  Jako duchovně  zářící  a dávající  je  ve  všech 
situacích vždy ten silnější!

Proč silnější? Protože je to zákon, Boží zákon, a z něho se nemůže 
nikdo vyvléct. Je to zákonité podle Boží vůle!

Optimismus Ježíše Krista
Ježíš byl ten největší op mista na Zemi! Vy mi nevěříte? Milované 

dušičky,  vy  vidíte  jen  to  nega vní,  ovšem  i  nega vní  v  životě  Ježíše 
dalo vznik pozi vnímu. 
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Pln op mismu přišel Kristus k Otci a řekl: „Otče, vezmu to všechno 
na sebe. Chci své sourozence osvobodit z nátlaku a nevolnictví Satana. 
Chci je svobodné vést zpátky k Tobě!“ Takže Kristus jako Ježíš z Nazare‐
tu  věděl,  do  čeho  půjde.  Ačkoliv  znal  překážky,  byl  ten  největší  op ‐
mista, vždyť realizoval Plán osvobození.

Vyprávím o tom proto, že někteří si myslí, že Ježíš Kristus zakončil 
svůj  pozemský  život  porážkou.  Kdepak! Opak  je  pravdou –  on dosáhl 
vítězství!

Napovrch všechno vypadá jinak. Ale už jsem řekl: Duchovně zářící, 
duchovně  dávající  je  vždy  ten  silnější.  Ježíš  Kristus  porazil  duchovní 
smrt! Proto k vám volám: Radostně ho následujte!

Máte veškerý důvod se  těšit,  to  stále  zdůrazňuji, neboť pozemský 
život dříve či později skončí!

Radost jsem vložil do vašich srdcí, můžete ji přidusit, ale nemůžete 
ji  už  odstranit.  Čtete  moje  myšlenky,  nací li  jste  moje  pocity,  celou 
svou sílu lásky jsem díky tomu vložil do vašich srdcí!

Situace na Zemi
1. Aby se udržel mír či znovu obnovil, potřebujeme vaše lidské síly 

lásky ve formě modliteb a vysílání světla.
2.  Soustřeďte  se  na  shromáždění  vedoucích  představitelů  států. 

Často nám to ž chybí lidská vibrace, aby tam Poslové světla mohli za‐
sáhnout. Jak nám můžete pomoci, nemusíme radit.

Na Zemi se stále konají konference, jednání, hlasování atd. Z těchto 
míst mají být vypuzeny nega vní síly a Boží poslové mají dostat šanci 
inspirovat předsedy, řečníky aj. 

Takže  prosím,  pokud  se  dozvíte,  že  někde  probíhá  např.  mírová 
konference,  vzpomeňte  si  na  má  slova!  Boží  poslové  jsou  připraveni 
odtud vyhnat nega vní duchovní bytos ! 

Ale  aby  na  vedoucí  představitele  mohli  vyzařovat  pozi vní  myš‐
lenky míru,  aby mohl  být  zachován  nebo  znovuobnoven mír,  k  tomu 
potřebují  také  lidský ód. A čím více se budete snažit,  m dříve se tak 
stane.
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3. Světová situace je sice vážná, ale není beznadějná, neboť u Boha 
není nic beznadějné. Jak jste slyšeli, důležitá je radostnost. Vy jste po‐
voláni k rados , být šťastni a určeni k dokonalos . I ve dnech, kdy slyší‐
te  o  nepokojích,  nenávis ,  násilí,  fana smu  atd.,  byste  tento  pocit 
neměli ztra t.

4. Čím více je Satan zahnán na ústup,  m více příležitos  dostávají 
podle Boží vůle žijící lidé a s nimi Boží poslové.

Ale jedno musím připojit: Satan a jeho stoupenci stále zkoušejí zís‐
kat další území a ztracený terén dobýt zpět. Takže i takové situace za‐
hrňte, prosím, do svého vyzařování lásky.

Toto  vše  vám  chci  vložit  do  srdce,  protože my  vidíme  o  něco  dál 
než vy. Ale pamatujte: S vaší pomocí a s pomocí duchovního světa – sí‐
lu koordinuje Kristus – zkouší Boží poslové proniknout všude, kde je to 
jen možné. To mi můžete věřit!

Takže shrnu: Potřebujeme vaši  sílu  lásky! A nezapomeňte,  radost 
žije ve vás. Řekněte vědomě věčnému životu ano!

Nyní vám chci poskytnout vnitřní mír. Udržte si jej: Vnitřní mír duše 
ať je s vámi, ona duchovní síla a moc, která dává křídla, abyste dosáhli 
to,  co  od  vás  Kristus  očekává  –  být  jeho  následovníky!  A  jeho  násle‐
dovníci jsou  , co nejen volají: „Pane, pane!“, ale kteří radostně dávají, 
radostně září, protože s ním a skrze něj jsou silnější!

‐ Máš se stát nositelem světla na Zemi! 
‐ Jsi povolán k věčné blaženos ! 
‐ Usiluj o to, abys kráčel ve světle! 
‐ Jednej a jdi za světlem, které   září vstříc! Vždyť tvůj Stvořitel je svě‐
telná energie lásky.
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NEBEZPEČÍ KOLEM DÍTĚTE JEŽÍŠE

Chtěl  bych  předeslat,  že  Kristus  předal  zodpovědnost  archandělu 
Gabrielovi za celý děj kolem svojí inkarnace.

Zasnoubení Marie s Josefem
Událost začala seznámením Marie a Josefa v chrámu. Našli,  jak to 

tak  bývá  u  pozemských  lidí,  jeden  ve  druhém  zalíbení,  a  m  vznikl 
jejich  láskyplný  vztah.  Byl  stále  silnější,  a  proto  došlo  k  zasnoubení. 
Oba hluboce věřili v příchod Mesiáše a byli do určité míry  jasnovidní, 
zejména Josef. Marii bychom mohli označit za jasnocitnou. Rodiče mi‐
lého Josefa dali zasnoubenému páru k dispozici bydlení.

Archanděl Gabriel u Marie a Josefa
Josef nebyl v onen den doma, pracoval jinde. Tu Marie jasnovidně 

spatřila archanděla Gabriela a ten se jí zeptal na to, co znáte, proto to 
nebudu opakovat. Ale podstatné je, že Marie svou svobodnou vůlí dala 
najevo: „Ano, jsem služebnicí Pána, ať se stane podle Jeho vůle!“

Josef, když pracoval  sám,  také spatřil archanděla Gabriela. S  Jose‐
fem  to  bylo  komplikovanější.  Byl  to mladý muž,  který  často  pracoval 
venku, byl tedy zaměstnán hmotným, takže Mariinu vroucnost tak ne‐
prožíval. Ale archanděl Gabriel byl ochoten i tuto překážku z pověření 
Krista vyřešit.

Požádal Josefa,  jenž byl vysoce kvalitním transovním médiem, aby 
vystoupil ze svého těla, a Kristus pak do něj vstoupí, aby s Marií počal 
své  tělo.  Přestože  Josef  byl  hluboce  věřící,  byl  v  této  situaci  trochu 
skep cký. Neměl s takovou situací zkušenost a ani o něčem podobném 
nikdy neslyšel,  takže ho archanděl Gabriel musel hodně přesvědčovat 
a vysvětlovat. Nebylo to jednoduché.

Početí Ježíšova těla Kristem
A tak se nakonec stalo, že s Marií zplodil své tělo. Když Josef procitl 

ze stavu hlubokého transu, vyprávěla mu Marie, co se dělo. To bylo pro 
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Josefa zdrcující, neboť nega vní síly mu okamžitě vsugerovaly pochyby, 
posílaly mu myšlenky na zrušení zasnoubení a opuštění Marie. Ale on 
nechtěl, aby byla terčem posměchu a zahanbena.

Josef byl zajat satanskými myšlenkami a pocity. Tehdy dozrála doba 
pro  archanděla  Gabriela,  aby  se  mu  opět  jasnovidně  zjevil  a  pravil: 
„Josefe, vezmi si Marii  za manželku, neboť  to, co se stalo,  se stalo za 
účas  vysoké Boží bytos !“ A také mu vysvětlil, jakou roli by měl v této 
rodině mít. Josef souhlasil a Marii si za manželku vzal.

Narození proběhlo  jako u  každého  jiného dítěte.  To  s pastýři  také 
znáte. Dostanu se však k tomu podstatnému, k nebezpečím kolem dí‐
těte Ježíše, byla různého druhu.

Mágové 
A  pak  přišli  jis   hvězdopravci,  astrologové,  které  nazýváte  mágy. 

Spatřili hvězdu, která nezapadala do  jejich  znalos . Byli  ve  starověku, 
jak tuto dobu nazýváte, znalci hvězd. Ale tuto hvězdu neznali. Za prvé 
byla blízko  Země,  za druhé  se pohybovala  a  za  tře   zářila  daleko  víc, 
než bylo běžné. 

Jeden z nich byl jasnovidný. Právě k němu přišli Boží poslové a sdě‐
lili: „Narodil se král Židů. Král Židů!" A tak následovali světlo, o němž se 
domnívali,  že  je  to  hvězda.  Ve  skutečnos   to  byly  duchovní  bytos , 
které se pohybovaly před nimi. Hvězdopravci chtěli počkat na krále He‐
roda, neboť takový byl tehdy zvyk urozeného světa. Kromě toho se do‐
mnívali, že tento král Židů je Herodův syn.

Král Herodes
Když byli  představeni  v paláci,  král  je  slavnostně přijal,  poděkoval 

za jejich návštěvu a oni se ho zeptali, kde se král Židů narodil a kde je 
teď. Herodes se polekal a s ním celý  jeho dvůr. O králi Židů nikdo nic 
neslyšel. Dobře mágy pohos l a nechal k sobě povolat zákoníky a ve‐
lekněze s dotazem, kde by se takové dítě mělo narodit. 

Odpověděli: „Král Židů se narodí podle předpovědi proroků v zemi 
Juda. Neboť stojí psáno: Ty, Betléme, nejsi bezvýznamné město v zemi 
Izrael.  Z  tebe  vzejde pastýř,  který můj národ  Izrael  povede." Herodes 
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pak k  sobě povolal mágy a dal  jim pokyn:  „Pátrejte pečlivě po dítě ! 
Protože i já tam chci jít a jemu vzdát hold." 

Hvězdopravci  se  vydali  na  cestu  a měli  velikou  radost,  když  opět 
spatřili hvězdu – pohybovala se před nimi. Přišli na místo narození Ježí‐
še a přinesli mu kadidlo, zlato, myrhu a další dary.

Aby se nevydali zpátky ke králi Herodovi a neprozradili, kde se na‐
rodil král Židů, dostali od archanděla Gabriela a  jeho poslů pokyn ne‐
vracet  se  k  němu.  Hvězda  je  měla  zase  doprovodit  zpátky  do  jejich 
vlas .

Když Herodova netrpělivost dosáhla vrcholu a on se cí l mágy pod‐
veden, vstoupil do něj Satan a on vydal rozkaz zabít všechny chlapce až 
do určitého věku. Vzpomínáte si na „svátek neviňátek“, který se dostal 
do vašeho tzv. náboženství.

Útěk do Egypta
Než se tak stalo, Josefovi se v noci jasnovidně zjevil archanděl Gab‐

riel a sdělil: „Vstávej, Josefe! Vezmi dítě a jeho matku a utečte co nej‐
rychleji do Egypta, Boží poslové vás doprovodí!“

A  bylo  to  tak:  Boží  poslové  jim  ukázali  cestu  a  vedli  je,  a  m  za‐
bránili zavraždění dítěte Ježíše. Došli bezpečně do Egypta.

V Egyptě žila ‐ a to se nikde nedočtete – v jistém blahobytu jedna vý‐
znamná  izraelská  rodina.  Kdysi  se  stýkala  s  králem  Herodem.  Ale  vý‐
razem „Mesiáš“ a „král Židů“, který používali, ho rozhněvali a on je chtěl 
odstranit.  Dozvěděli  se  to  a  utekli  do  Egypta.  A  přesně  k  jejich  domu 
dovedli  Boží  poslové  Josefa  a  jeho  rodinu.  Byli  radostně  přija   v  po‐
stranním traktu, diskutovali o Mesiášovi, králi Židů a o víře Izraelitů.

Návrat do Nazareta
Po  smr   krále  Heroda  přišel  opět  k  Josefovi  archanděl  Gabriel 

a pravil: „Vezmi dítě, jeho matku a své jmění a přestěhuj se do Izraele!“ 
A tak se naplnila slova prorokova: „Z Egypta jsem povolal svého syna.“

Josef se svou rodinou byl zase veden do rodné země a obdržel po‐
kyn od Božích poslů usadit se ve městě Nazaret. I tady se naplnila slova 
prorokova: „On bude nazýván Nazaretským!“



OČEKÁVANÝ PŘÍCHOD KRISTA

Dnes  se na  vás obracím  s  dopisem apoštola  Petra. Ano,  i  on psal 
dopisy.  Zachovaly  se  však  pouze  dva.  V  té  době  se  těžko  cestovalo, 
proto  je  apoštolové  stále  posílali  křesťanům do  různých  zemí.  Petrův 
byl adresován do Malé Asie, a to do Ponta. Místní lidé měli těžký život, 
protože byli křesťané – byli pronásledováni a zacházelo se s nimi  jako 
s  vyvrheli.  Nikdo  s  nimi  neobchodoval,  byli  izolováni.  Scházeli  se 
jednou tady, podruhé tam. Když takový dopis přišel, velmi se radovali.

Apoštol psal (2. Petrův 3, 1‐15): „Je to už druhý dopis, který vám po‐
sílám. Chci vám skrze ně připomenout to, co předpověděli proroci a co 
jsme od Pána obdrželi  i my. Oživím vaše vnímání, abyste lépe odolávali 
pokušením.  Především  byste  si  měli  dát  pozor,  že  se  vždy  na  konci 
každé  časové  etapy  objeví  posměvači,  kteří  vše  opravdové,  vysoké 
a vzácné pošpiní. Jejich nitro lační po zlu a jejich činy jsou od zlého.“

Milí sourozenci, apoštol věděl, že potřebují duchovní potravu.  I vy 
ji přijímáte během čtení. Chtěl jim dát jasná svědectví, která pro život 
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Takže Kristus  se narodil  jako  Ježíš  a Boží  poslové  řízení  archandě‐
lem Gabrielem vedli rodinu tak, že Ježíš unikl nebezpečí. A  m mohla 
být  pro  osvobození  lidstva  a  celého padlého  stvoření  otevřena brána 
k návratu do světlých nadzemských sfér. 

Kdo se tedy snaží, toho můžeme z kola znovuzrození osvobodit. To 
vám  přeji,  milí  sourozenci,  a  žádám  od  Stvořitele  opětovné  setkání 
s vámi ve světlých nadzemských sférách.
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potřebovali. Časovým úsekem je míněn eon, tedy doba, kterou Bůh vy‐
hradil pro uskutečnění  změny  smýšlení. A my byli  sesláni  vás na  tuto 
změnu  připravit.  V  dopise  dále  píše:  „Budou  se  vysmívat  a  říkat: 
Kdepak je ten předpovídaný příchod? Svět se točí dál, nic se nestalo.“ 
Petr pokračuje: „Ti, co něco takového tvrdí, nevědí, co bylo před jejich 
existencí. Oni znají jen historii svých otců a praotců a dějiny této Země, 
pokud  jim  byla  předána.“  A  výs žně  říká:  „Než  byla  Země  Zemí, 
podobala  se  nebeská  tělesa  a  Země  oblaku,  který  nechal  Bůh 
duchovním světem proměnit ve hmotu,  jakou je dodnes. A tento stav 
pevné  hmoty  bude  mít  význam  tak  dlouho,  dokud  budou  existovat 
duchovní bytos , které se od Boha odvrá ly a holdují bezbožnos .

Petr  ve  své  jasnovidnos   viděl  situaci  ‐  ve  vesmíru  stav  podobný 
oblaku ‐ zcela správně, také Pán jim to dost často vysvětloval. Jednalo 
se o duchovní svět bez hmotných těles, jaký byl před odpadnu m by‐
tos . Jinak to Petr vysvětlit neuměl. A měl pravdu. Teprve po pádu za‐
čalo vše houstnout.

Posměvačům říkal: „Vy znáte  jen to, co vás naučili. Ale ono to tak 
vždycky  nebylo!  My  to  vnímali,  víme  tedy,  jak  to  vypadalo  dřív.  Vše 
u Boha bylo v harmonii, míru a svornos . 

A nyní k závěru dopisu: „Všechny zhuštěné hmoty včetně Země 
se opět na Boží příkaz rozplynou v duchovní svět. Stane se tak tehdy, 
až se všechna Boží dítka díky změně myšlení navrá  k Bohu. Nesmíte 
však zapomenout, že u Boha je den jako  síc let a  síc let je jako jeden 
den. A  , co si myslí, že se předpověď Pána nenaplní, podceňují  Jeho 
shovívavost. Vždyť On chce, aby se ani jedno Jeho dítko neztra lo. Aby 
všichni změnili své smýšlení a vrá li se k Němu. 

Milovaní,  toto  je  to  nejslibnější,  to  nejhezčí,  co  si  umíme  před‐
stavit.  Je  to nejkrásnější dar Božího milosrdenství,  to,  že se nikdo ne‐
smí  ztra t.  Uvědomte  si,  že  pojmy  času,  jaké  znáte  vy,  u  Boha 
neexistují. U Něj je všechno přítomnost – žádný začátek, žádný konec. 
Je to pro člověka nepochopitelné, ale přesto je to pravda.

Apoštol v dopise pokračuje: „Den, kdy Pán přijde, se podobá zlodě‐
ji, který přichází v noci. Den, kdy Země bude přeměněna ohněm, zná 
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jen  Bůh.  Ale  přijde  náhle,  a  sice  tehdy,  kdy  to  lidé  nebudou 
předpokládat.“ Co to znamená? Apoštol hovoří o dětech tohoto světa 
a dětech světla. Dě  tohoto světa mají svoji odměnu již na tomto svě‐
tě.  O  Boha  se  nezajímají,  žijí  život  v  pozemském  blahobytu,  řídí  se 
hmotnými  smysly,  informace  jsou  jim  denně  vsugerovávány  pánem 
temnoty.  Ale  Bůh  stanovil  zákony,  aby  se  dítka  jejich  dodržováním 
zdokonalovala a dosáhla spásy. Duchovní průvodci je nabádají, že není 
správné žít bez lásky k bližnímu, že se má dodržovat přikázání milovat 
Boha nade vše, pak svého bližního i sebe sama! Na tom závisí všechno. 
A v tom je také rozdíl mezi těmito dětmi. 

Petr se ptá: „Vy, kteří víte, že vše na Zemi padne popelem, neměli 
byste žít  tak,  jak se Bohu  líbí? Tedy rozvíjet  lásku k bližnímu, aby den 
ode dne rostla? 

Neměli byste vědomě dávat pozor, aby každý den byl dnem pro Pá‐
na? Proto, milovaní, prověřujte svůj životní postoj právě v tomto smys‐
lu!  Abyste  pak  před  Pánem,  který  přijde,  stáli  a  on  vám  mohl  říci: 
‚Pojďte sem, vy, požehnaní mým Otcem! Připravil  jsem vám příbytky! 
Neboť jste bojovali se mnou, byli mi věrní a druhým jste svým vlastním 
příkladem pomohli spatřit světlo v tomto světě temnoty.‘ Takovou od‐
pověď na svůj život chce přece dostat každý z nás." 

Tak  nabádá  apoštol  křesťany  v  Malé  Asii,  v  Pontu,  i  jinde  stále 
a  stále  a  závěrem  říká:  „Budeme‐li  tomuto  proroctví  plně  důvěřovat, 
pak podle něj vznikne nové nebeské těleso a nová Země, na níž bude 
živá víra v Boha, důvěra i láska.“

Milí  sourozenci,  toto proroctví  se  zaručeně naplní, neboť Bůh ne‐
říká nic zbytečně, ale koná. Vrcholem Petrova dopisu je věta: „Využijte 
Boží shovívavos , slouží k záchraně vaší nesmrtelné duše.“ Jen díky ní 
máte možnost osvobodit  se  z kola  znovuzrození.  Jenže malý  člověk  si 
myslí:  „Kdopak  ví,  zda  to  pla   ještě  i  dnes?" Takoví  lidé  se  však  do‐
mnívají, že žijí  jen jeden život! A přesto jejich život bude pokračovat, 
až zavřou pozemské oči! Proto je chybné si myslet, že se proroctví Pána 
nenaplní. Naplní – a to přesně, spravedlivě a s Boží láskou.
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CO JE PRAVÁ VÍRA?

Začnu  výrokem  bývalého  biskupa  z  Canterbury:  „Je  velký  omyl 
předpokládat, že Bůh, Kristus a  jeho poslové se omezují pouze na po‐
zemskou víru.“ Ten, kdo to pochopil, porozumí i druhému výroku: „Kdo 
v sobě objevil Boha a Krista, ten pravou víru zná.“

Pravá  víra  zná  zpětnou  vazbu  –  opětovné  spojení  se  Stvořitelem. 
Kristus je zárukou pravé víry a centrem zájmu všech dítek Božích. Skrze 
něj  probíhá  návrat  k  věčnému  životu  z  končících  pozemských  životů. 
Pravá víra není víra pozemská, není to ideologie, ani rituály či formali‐
ty.  Je  to  nalezení  Stvořitele,  znovuobjevení  vnitřních  duchovních  sil 
a touha co nejvíce se podobat Bohu. 

Pravá víra není nic ztuhlého, zastaralého, rigidního. Je to neutucha‐
jící prožitek růstu ve smyslu blíž k Tobě, Bože můj, a touhy dosáhnout 
toho, aby v nás a skrze nás Bůh působil. Protože pak se děje to, co si 
přeje On, a vše, co sis uložil,   Otec chce pomoci splnit. A když působí 
skrze tebe, pak má také vliv na tvé sourozence, aby se totéž podařilo 
i jim. Tehdy budou zachráněna všechna Jeho dítka.

Pravá víra je neustálý proces díky silám, které Kristus má a vyzařuje 
na  všechny odpadlé dě . Cílem  je  jejich  rozvoj  a odolnost. Nemají  je 
ovlivňovat  moci  temnoty,  ani  je  ovládat,  neboť  před  Bohem  jsou 
si všichni rovni.

Pravá víra není budoucí, nýbrž současný dynamický vývoj a Kristus 
při něm pomáhá. Ovšem rozhodující je tvůj postoj a vůle, také to, zda 
jsi připraven nechat v sobě pravou víru účinkovat.

Je ještě víc. Je to osobní stanovení cíle se zřetelem na budoucnost, 
na život ve společenství těch, kteří již pravé víry dosáhli.

Znamená  také působení  Stvořitele na  lidské  vědomí  a naše půso‐
bení na Něj. Je to hudba toužící vše s Bohem sladit. Je ještě něco víc: 
Vědomí,  že  všichni  v  Bohu  žijí  jako  ryby  ve  vodě  –  ba  ještě  víc  –  že 
všechny síly a mocnos , které to na sobě už zakusily,   dobrovolně na‐
bízejí  pomoc,  když  chceš  pravou  víru  používat.  Pravá  síla  v  tobě  je 



VÍRA JAKO POMOCNÝ NÁSTROJ

Moji milí duchovní přátelé na Zemi, slyšte má slova! Láska, dobrota 
a  milosrdenství  vašeho  Otce  a  vaše  schopnost  vnímat  Jeho  velikost 
jsou předpoklady duchovního  růstu.  Vlastní  příčinou  jste  se  od Něho 
vzdálili, a tak je nyní kolem vás tlak. Jenže nežijete pouze zevními udá‐
lostmi, odvažte se žít životem nitra a být duchovně samostatní. 

Než  jste  od  Něj  odpadli,  znali  jste mnoho  zákonů  a  řídili  se  jimi. 
Tehdy jste byli bytos  pozi vní. 

Po odpadu vlivem pýchy jste se degradovali, Boha přestali uznávat 
a velmi se Mu vzdálili. Víra v Něj vás ale podepírá na cestě zpět. Ona 
zná  cestu  k Němu!  Proto  se  o  ni  stále  opírejte,  protože  pak  opět  za‐
čnete poznávat  Jeho dobro vost. Znovu Ho začnete milovat a budete 
se o Něj zajímat. A tak radím: Opřete se o svoji víru, nebudete se potá‐
cet životem, naopak rázně vykročíte. 

Nepřešlapujte na místě, nemrhejte silami, neztrácejte drahocenný 
pozemský čas. Nedovolte  temným silám vás zase svést  z cesty. Využí‐
vejte  čas  k  duchovnímu  studiu,  vždyť  lidstvo  se  nachází  na  rozhraní. 
Zpytujte dosavadní život. 

Není velká Boží milost,  že vás podepírá víra? Dnešní neklidné dny 
budou  stále bouřlivější! Ale  skrze  sílu  víry  vedoucí  k  lásce  si  jednoho 
dne  uvědomíte:  Ano,  Bůh  je  tu  pro  mě  a  pro  všechny,  existuje, 
přestože jiní Ho popírají a hanobí. On je tady!
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z  Krista.  Proto mohl  říci:  „Já  jsem  cesta  k  pravdě  a  věčnému  životu.“ 
Otevři se, děl se s ním. Pak tě tato síla povede.

Na  závěr  ještě  jedna myšlenka:  Pravá  víra  znamená,  že  se  oddáš 
Bohu, Kristu a jeho poslům, abys i ty mohl být záchranou pro jiné sou‐
rozence. Proto se vydej na cestu.

Vaše víra má stmelovat vaše duchovní myšlení, cítění a chtění, pro‐
tože pak ji nic vnějšího, například pochybnos  a obavy, neohrozí. 



MYŠLENKY A PŘEDSTAVY URČUJÍ NÁŠ OSUD

My,  duchovní  lékaři,  vám  občas  doporučujeme  autosuges vní 
techniku. Provádí se  tak,  že se bez  jakéhokoliv zapojení vůle neustále 
monotónně přeříkávají slova. Tehdy zcela mechanicky pronikají do du‐
ševních sil.

U věřících sourozenců může být tento účinek zesílen  m, že je při‐
pojena poznámka „s Boží pomocí“, tedy např.: „Souhlasím celým svým 
vědomím, že dostanu pomoc, abych  tyto slabos ,  (chyby, boles , po‐
s žení atd.) s Boží pomocí zlepšil, vyčis l.“

Avšak  Émile  Coué  (pozn.  redakce:  viz  R96,  kapitola  Toxiny  v  těle 
a jejich odstraňování) právem zdůrazňuje, že tato terapie nemá nahra‐
dit lékaře. 

Ovšem nejdůležitější  je pozi vní myšlení.  Je  to nejjednodušší  lé‐
čivý způsob ak vní péče o zdraví.
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Na  Zemi  je mnoho  nespravedlnos ,  proto mnozí  pozemšťané  ne‐
chtějí a neumějí v Něho věřit. Neznalost ale leží v nich, to pýcha jim za‐
střela  moudrost  a  inteligenci.  Poznání  Boha  leží  v  žité  víře, 
v následování  lásky k Němu a k bližnímu. Tak to učil Ježíš. Když věříte 
a milujete, posiluje se vaše duše. A tak radím: Jděte s vírou, která vás 
podpírá  bezstarostně  dál!  Bůh,  Kristus  a  váš  duchovní  průvodce  jsou 
s  vámi.  Také  já  vám  na  konci  pozemského  života  s  láskou  v  nebeské 
domovině podám ruku.
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Naše myšlenky a představy určují budoucnost v pozitivním 
i negativním smyslu

Každá  op mis cká  představa,  kterou  v  sobě  rozvineme,  navodí 
a přitáhne radost.

Vytvářením takových obrazů dochází ke stavu, který je mnohdy pro 
kvalitu  života  rozhodující.  Vzpomeňme na  Ježíšova  slova o  víře,  která 
může hory přenášet.

Opravdová víra je dynamická, a pokud představa zapadá do životní 
cesty, splní se. Představivost je duchovní síla stejně jako živá víra. 

Vaši  předkové  znali  účinky  opravdové  víry  z  vlastní  praxe  a  zku‐
šenos . Mluvili o „bílé magii“ a „černé magii“ – podle blahodárných, či 
nedobrých účinků, které začaly působit.

Krátce se zastavíme u tzv. magie strachu či obav. Obojí jsou výplo‐
dy vnesené pánem temna a jeho stoupenci mezi lidi.

Tento druh představivos  –  tedy věřit,  zabývat se obrazy neštěs , 
pohrom – oslabuje obranné síly člověka, a  m napomáhá nega vním 
silám  takovou  realitu  nastolit!  Kdo  na  nemoc  nebo  nebezpečí  myslí, 
a tedy se už bojí, ten se již tomu podrobil.

Snaha přiblížit  se Tvůrci  se  z  takového člověka vytrácí. Neboť  čím 
více místa  zabírají obavy,  m více  strachu člověk pociťuje, protože  se 
mu nebrání, neodporuje. Jaká je v takových případech vhodná pro vá‐
ha? Magie  neboli  kouzlo  důvěry!  Pomoc  a  řešení  je  v  pozi vní  před‐
stavivos !

Vlastní chyby se nesmí potlačovat,  jinak zůstanou vítězi. Vhodným 
způsobem,  jak  se  vyhnout  zlu,  je  energicky  a  s  op mismem  kráčet 
kupředu. Sprovodit ze světa to těžké, dokud je to ještě snadné.

Pamatujte, moji milí: To, čím jsme dnes, je výsledkem našich vče‐
rejších myšlenek.  A myšlenky,  kterými  se  v  současné  době  zaobírá‐
me, utvářejí náš zítřejší život!
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NEŽIVÁ NEVĚDOMÁ POLE ČLOVĚKA

Těší  mě,  že  vás  opět  smím  zásobovat  duchovními  pravdami,  po‐
třebujete je, abyste si uvědomili svoje chyby.

Neživá nevědomá pole člověka
Chováte‐li  se  nega vně,  rozhodli  jste  tak,  jenomže  vás  k  tomu 

navedly nega vní  síly.  Tak  se  chováte po mnoho generací. Nelze bez‐
myšlenkovitě a bez prověření přejímat vzorce jednání vyvěrající z rozu‐
mového  myšlení!  Vždyť  vám  nepřinášejí  užitek,  stále  se  „točíte 
v začarovaném kruhu.“

Z nekontrolovaných myšlenek, emocí a zvyklos  se vytvořilo nízké 
vibrační pole živené a podněcované pro stranou.

Nastavení vnitřního pořádku
Usilovnou  prací  jste  již  získali  duchovní  základ,  necháte  se  vést 

svými  milými  duchovními  průvodci,  jste  ochotni  přijímat  duchovní 
pravdy a prak kovat je. Takže my, Boží poslové, vám můžeme s největší 
láskou  předávat  další.  Pomohou  vám  se  vymanit  z  návyků  způsobují‐
cích duchovní zatuhlost či ztrátu duchovního vědomí.

Působením vyššího já a moudros  zrozené ze síly  lásky, také vyza‐
řováním vaší Boží jiskry a Kristova světla se probouzejí duchovní síly.

Vnitřně  zrajete,  zkvalitňuje  se  vaše  vědomí,  protože  probuzená 
duchovní  síla  lásky  vás  pevně ukotvuje  v  Kristu.  Láska  vás  obklopuje, 
láska vás hladí.

Jak změnit neživá rigidní nevědomá pole? Pokorou! Vroucí láskou! 
Přimknu m se k  lásce Tvůrce! Vědomým způsobem života.  Za  takové 
situace  se  z  těchto  polí  dokážete  vypros t  a  opět  v  sobě  nastavit 
duchovní řád.
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VSTUPOVAT DO TICHA SVÉHO NITRA

Pokud se ve svém nitru obrá te k Bohu a ke Kristu, ponoříte‐li  se 
ve vyšším vědomí do  jejich  láskyplné zářivé síly, pak se zcela vědomě 
vyhnete nega vním vlivům zvenčí. Máte je pod kontrolou. Takové jsou 
posvátné dary Lásky. Kladu vám dále na srdce: Proste vroucně ještě své 
duchovní průvodce o pomoc, podporu a vedení!

Buďte si vědomi toho, že vstupem do prostoru  cha se stále větší 
měrou přibližujete vlastní duchovní síle lásky. Vždyť, a řekl to náš milý 
Spasitel, nebeské království je ve vás! Přimknete‐li se v lásce a vší silou 
ke  Stvořiteli  a  Kristu,  může  být  ve  vás  postupně  nastavena  vibrace 
prostoupená  světlem!  Tak  probíhá,  a  to  mi  věřte,  duchovní  výměna 
lásky!

Energie  proniká  do  duše  a  léčí  vnitřní  zranění.  Proto  radím:  Vy‐
hýbejte se pomíjivému světu stále více a více. Vstupujte vědomě a co 
nejčastěji do svého vnitřního prostoru  cha ‐ je zdrojem klidu a spoči‐
nu .

Proč  vám  to  vštěpuji?  Abyste  z  nitra,  z  vašeho  skutečného  by  
mohli vědomě vnímat sílu paprsků lásky a jejich proudění. Pokud se co 
nejupřímněji  obrá te  s  prosbami  na  naši  milou Matku Marii,  na  její 
lásku ke svým dětem, pak sjednoceni s milým Josefem z N. vám bude 
poskytnuta  každá  pomoc,  kterou  potřebujete.  Tak  si  přeje  nebeský 
Otec a v lásce zaš ťuje Kristus. Buďte si vědomi, že každý je svým způ‐
sobem  zásobován  dary  lásky.  Umožní  vám  uniknout  z  tahu  hmoty 
a různých kolek vních rezonančních polí. To je důsledek vaší neúnavné 
práce na sobě a vědomé cesty k Otci. Neboť vy víte, jak nízká je vibra‐
ce Země vzniklá odpadnu m lidstva.

Sloužíte‐li pokorně a nesobecky bližnímu, prak kujete učení  lásky 
Ježíše  Krista.  Staros   na  Zemi  se  násobí  a  budou  razantně  přibývat. 
Proto vám znovu kladu na srdce: Snažte se, aby vibrace světla a  lásky 
ve vás a kolem vás rostly a vámi byly šířeny. Aby z vás stále více vyza‐
řovaly.  To  je  důvod,  proč  vstupovat  do  cha  svého nitra!  Jste majáky 
a  nositeli  světla  pro  své  bližní  žíznící  po  lásce  a  milosrdenství.  I  oni 
v sobě nosí touhu po svém pravém duchovním domově.



OSVĚDČTE SE VE ZKOUŠKÁCH!

Moji milovaní sourozenci, duchovní svět Boží rozhodl na duchovní 
konferenci vám i v této těžké době z pověření Krista a v souladu s Boží 
vůlí poskytnout duchovní potravu. Aby se přes světelný most lásky na‐
sy la vaše duše, smím vám předat toto uklidňující oznámení:

Dostanete opět duchovní oznámení, která nasy  vaše duše láskou. 
Získáte tak v této výjimečné situaci potravu, která vám napomůže udr‐
žet  si  vyšší  vibrační  oktávu.  Děkujeme  vám  za  veškerou  pomoc  pro 
dobro všech.

Osvědčte se ve zkouškách!
Jménem Matky Marie vám kladu na srdce: Buďte si vědomi toho, 

že jste obklopeni jejím modrým ochranným pláštěm a mnohdy do ně‐
ho zahaleni! 
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Buďte si  vědomi,  že  začnete vnímat a poznávat  jejich duševní ne‐
snáze. Pod vedením svých milých duchovních průvodců je proto smíte 
zásobit chlebem života – pravdami, které i je osvobodí. Služte jim však 
v pokoře!

Milí  následovníci  Ježíše  Krista,  žijící  v  kolek vní  vibraci  lásky 
univerza! Pokud shromažďujete své činy lásky v této vyšší oktávě vibra‐
cí,  pak  se  budete  stále  pevněji  ukotvovat  v  poli  jednotného  vědomí 
Kristovy lásky.

Duchovní  vibrace  cha  má  velký  význam  pro  tělesné  a  duševní 
zdraví  člověka,  protože  v  ní  jsou  tělo,  duše  a  duch  v  harmonii.  V  ta‐
kovém  stavu  se  baterie  tvého  života  zásobuje  z  vyššího  vědomí 
duchovní a duševní magne ckou potravou. 
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Současné událos  jsou zkoušky, v nichž se máte osvědčit. Moji milí, 
zůstávejte v lásce a vytrvejte! Důvěřujte moudros  Stvořitele! Mnoho 
Božích poslů a velký počet dalších pomocníků stojí v této zneklidňující 
době v nesobecké lásce při vás!

Nenechte  se  zatáhnout  do  kolek vní  vibrace  strachu!  Použijte 
všechny  dary  Stvořitele,  které  jste  jménem  Krista  obdrželi!  To  vám 
s láskou kladu na srdce, milované dě  Boží. Staňte se i v této nelehké 
době pro vaše bližní pilíři světla a přímluvci u naší nebeské Matky.

Užívejte zbraně světla
Moji milí, použijte zbraně světla! (viz kapitola Zbraně světla v knize 

Cesta ke zdraví, dále v R42 a R58). Buďte si stále vědomi, že nega vní 
strana má sice moc, ale všemohoucí  je Bůh! Vlastně  to už  znáte, ale 
stejně nechte  tuto  vibraci  znovu  vstoupit  do  svých  srdcí! Nedovolte 
pro kladu, aby vás  zatáhl do  strachu, uvědomujte  si,  že dobrý pastýř 
stojí při vás po všechny dny až do konce této časové etapy!

Jste dobré vůle a následujete Ježíše Krista, smíte tudíž být sběrate‐
li,  majáky  a  ukazateli  na  cestě  k  Bohu  blíž.  Buďte  lidem  příkladem 
v  lásce!  Věřte  a  důvěřujte  ve  všemoudrost  Tvůrce  a  zůstaňte  pod 
ochranou a vedením vás milující Matky Marie a v rukou svých milých 
duchovních průvodců!

Smím vám od ní odevzdat nejvřelejší  láskyplné pozdravy a předat 
do srdcí vibraci jejího mateřského požehnání.

Vše,  co  přijímáte,  ať  je  to  hmotná  potrava  těla  nebo  myšlenky 
vyživující  ducha  a  duši,  má  být  provázeno  radostným  pocitem 
vděčnos   a  lásky  ke  Stvořiteli.  Pak  to  přispívá  Bohem  žádoucí  vitalitě 
těla, duše a ducha. 
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STAŇTE SE SVĚTELNÝM MOSTEM LÁSKY

S  rados   v  srdci  vám přináším oznámení od naší milující  nebeské 
Matky Marie:

Moje vroucně milované dě , mír s vámi! 
Vše  podléhá  vyššímu  plánu,  plánu  Božímu  skrze  Krista! Na  Zemi 

nyní probíhá vlna změn a otřesů, neboť lidstvo si má opět uvědomit, 
že je zodpovědné za své nega vní činy. Jsou inspirované pánem tem‐
na, útrapy tomu nasvědčují. Země je vážně nemocná a může si udržet 
stabilitu jen částečně.

Protiklad se brání omezení
Tam, kde jde bratr pro  bratru, sestra pro  sestře, kde hodnota lid‐

ského  života  je  téměř  ignorována,  tam  je  velmi  nízká  vibrace.  Je 
zdrojem nenávis  a utrpení, stavu, vylévajícího se z nejnižších temných 
hlubin.  Žene  lidstvo  k ničení  a  zkáze.  Pro klad  to ž  ví,  že  jeho půso‐
bení na Zemi končí! Vzpírá se omezením, která mu, kdysi světlému, Bo‐
hem  stvořenému  nositeli  světla,  stanovil  Ježíš  Kristus.  Proto  se  on 
i jeho vazalové snaží, aby také co nejvíce lidí padlo.

Kristus nastupuje jako mocná ochrana
Jako vaše milující Matka vám kladu na srdce: Nenechte se svést je‐

ho mazanos !  Následovníci  Ježíše  Krista  jsou  v  jeho  hledáčku! Máte 
však ochranu všemocného nebeského Otce a Krista, našeho milované‐
ho Spasitele, který je v tomto čase spolu s mnoha miliony bojovníků 
archanděla Michaela zcela blízko – jako ochrana lidstva a planety Ze‐
mě. 

Proč  toto sděluji? Abych upevnila vaši důvěru a víru! Posílila vaše 
duše  velkou  láskou!  Poradila,  abyste  se  oddali  moci  a  všeobsahující 
moudros  Stvořitele a byli v jednotě s Kristem, plni důvěry a jeho lás‐
ky. V takovém případě jste obklopeni mírem Ježíše Krista. Neboť přislí‐
bil svým milovaným bratrům a sestrám: „Zanechám vám mír a přidám 
ten svůj!“
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Probuzení před příchodem Krista
Předám vám pravdu, která bolí mé mateřské srdce, protože všichni 

jsou mými vroucně milovanými dětmi! Přesto vám nemůžeme fakta tý‐
kající  se  Matky  Země  a  velké  čás   lidstva  odepřít,  abyste  svojí 
lhostejnos  a vlažnos  nebyli uvedeni v omyl.

Boží  svět  vám  poskytuje mnoho  let  duchovní  potravu.  Směl  vám 
předat velké množství duchovních pravd, abyste si uvědomili závažnost 
duchovního návratu Krista. Kdy to bude, záleží na vůli Stvořitele. Kris‐
tus pak ve své lásce, dobrotě a milosrdenství chce v této krátké době, 
která ještě zbývá, lidstvo vyburcovat.

Jako duchovně hledající jste byli svými duchovními průvodci přive‐
deni na duchovní cestu – abyste svůj inkarnační plán splnili, tedy vyu‐
žili  pozemský  čas  k  duchovnímu  vývoji.  Neřekl  náš milý  Ježíš  Kristus: 
„Kdo má uši, slyš!“? Náš milý pastýř ví o době, kterou potřebujete ke 
splacení,  k  tomu,  abyste  s  pomocí  svých  duchovních  průvodců 
duchovně  rostli.  Každé  milované  dušičce  je  přidělena  veškerá  mysli‐
telná pomoc s ohledem na její svobodnou vůli.

Pomyslete  na  život  mého  pozemského  syna  Ježíše!  Uvědomte  si 
lásku, s níž milý Spasitel připravil cestu pro pozemské lidstvo! Chce své 
věrné dovést do bezpečí.

Vy,  kteří  jste  začali  kráčet  v  jeho  šlépějích a  chcete  sloužit na mé 
straně,  staňte  se  světelným mostem  lásky. Raduji  se,  když  vás  vidím 
spolu  s  Božími  posly  sloužit  a  sbírat!  Je  připraveno  mnoho  energií, 
abyste  v  jejich  ochranných  polích  pod  vedením  vašich  milých 
duchovních  průvodců  a  pověřeni  Kristem  plnili  úkoly.  Jste  vedeni 
a ochraňováni!
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DŮVOD VAŠÍ  INKARNACE

Duchovní svět Boží má radost, že vás zásobuji duchovními pravda‐
mi. Smím vám nyní předat zprávu od Matky Marie a vibraci jejího ma‐
teřského požehnání, protože nás všechny miluje.

Poselství naší nebeské Matky Ježíšovy, Marie, k aktuální svě‐
tové situaci 

Moje vroucně milované dě ,  ráda bych vám připomněla slova vy‐
slovená při vánočním setkání, a sice, že vás pevně držím ve svém srdci 
poutem  lásky.  Všímejte  si,  jak  se  rychle  nega vním  směrem  vyvíjejí 
světové událos , tuto skutečnost vám jako vaše Matka nemohu utajit. 
Svět vzplál – bolestně vnímám,  jaké zmatky vyvolávají  v  lidstvu nega‐
vní síly.

Buďte nositeli světla a naděje!
Přesto mám  velkou  radost  a  srdečně  vám  děkuji  za  to,  že  jste  si 

prostřednictvím  pravd  Božích  poslů  budovali  po mnoho  let  duchovní 
poznání a vytvořili si  tak pevný duchovní základ. A proto vás upřímně 
zvu, abyste se postavili se zbraněmi světla na moji stranu.

Chcete  žít  učením  lásky  Ježíše  Krista,  a  tak  vás  jako  duchovní 
křesťany  prosím:  Modlete  se,  modlete  se,  modlete  se  za  lidstvo! 
(pozn.  redakce: nejlépe sjednoceni ve 20 a 20.30 h.) Nenechte vkrást 
do vašeho společenství v této době zkoušek a osvědčování se nejisto‐
tu! Každý z vás jako duchovně probuzený má vůči svým bližním zodpo‐
vědnost. Buďte nositeli světla a naděje, neboť lidé tam venku ve světě 
jsou nejis  a pro klad je chce ještě více zahnat do obav a strachu. 

Buduje se duchovní síť lásky 
Z vás jako služebníků na mé straně, moje milované dě , díky vaše‐

mu  životu  dle  Boží  vůle  je  ze  zdroje  lásky  jako  pro váha  vytvářena 
duchovní  síť  lásky.  A  nesobeckou  láskou  k  bližnímu můžete  v  pokoře 
uskutečňovat  učení  lásky  Ježíše  Krista  ‐  s  laskavos , milosrdenstvím, 
s mnoha ctnostmi, s odhodláním, odvahou a vděčnos  ‐ a radostně 
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sloužit  svým  milým  bratrům  a  sestrám.  Aby  se  zajis lo  zásobování 
duchovní potravou i v případě nástupu různých nešvarů v pozemském 
světě,  pracuje  duchovní  svět  Boží  na  plánech,  abyste  se  i  v  takových 
situacích dokázali chránit.

Mějte na pamě , v jaké době žijete! Je to etapa konečné doby, do 
níž  jste se  inkarnovali, abyste se stali pomocníky Ježíše Krista. Věřte 
mi, jeho učení lásky, které v plné šíři uplatníte, se díky pomoci mnoha 
Božích poslů projeví  ve  vašem okolí mnohem silněji,  takže  se  touto 
vaší  nezištnou  službou  více  rozšíří  Kristovo  světlo.  Je  důležité,  aby 
právě toto se stalo vaší prioritou, to říkám velmi naléhavě.

Každá prosba k Bohu a Kristu z vašeho nitra, každá nesobecká láska 
k bližnímu je mnohonásobně posilována. Tak může láska jako potrava 
proniknout  do  připraveného  otevřeného  srdce  příjemce,  dostat  se 
dovnitř, takže v milos  Tvůrce se mohou nyní, v této neklidné době,   
sourozenci, které k vám duchovní průvodci přivedou, duchovně pro‐
budit.

U koho je špatné konání zaplaveno dobrým, u toho pak dobro za‐
čne zářit podobně, jako když slunce prozařuje skrze mraky.
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KOLEKTIVNÍ POLE

Moji  milí,  dobře  víte,  že  Boží  poslové  vám  přináší  svá  oznámení 
s velikou láskou a rados . Cí me blaženost z toho, že vám smíme po‐
skytovat  duchovní  pravdy,  podporovat  vaši  svobodnou  vůli  k  tomu, 
abyste ji ve všech směrech používali v souladu s Boží vůlí.

Význam určitých typů jednání
Lišíte se kvalitou vědomí, schopnos  nelpět na věcech a situacích, 

které duchovně neposouvají, protože podporují malé  lidské  já. Ty ne‐
vhodné je třeba pus t, a to svobodně, v pokoře, rados  a vděčně. Mů‐
žete  to  dokázat,  protože  při  příjímání  duchovní  potravy  navyšujete 
svoji energii. Tak si přeje Bůh.

Při  pokorném  jednání  nebo  vnitřním  zklidnění vzniká  vyšší  silové 
pole lásky. Také duchovní potrava, která je vám předávána, vás posilu‐
je, podporuje a slouží vašemu zrání.

Rušivé faktory při setkání
Nekontrolované myšlenky a emoce působí při setkáních rušivě. Vy 

to  znáte,  ale  zvládnout  je  vám mnohdy  připadá  velmi  těžké.  Proč  se 
k tomu stále vracím? Protože my pak musíme použít mnoho cenných 
duchovních  energií,  které  jsme  přinesli  z  našeho  duchovního 
domova, abychom tyto rušivé energie odstranili a prostor vyčis li.

My však chceme duchovní dary lásky využívat jinak: povzbudit vás 
tak, abyste byli schopni zvládat své pozemské úkoly! V této temné do‐
bě, která je výzvou, nás těší zásobovat vás silou lásky a duchovně posi‐
lovat.  Mějte  ale  nepřetržitě  na  pamě ,  že  pro strana  využívá  každé 
příležitos , aby vás přes vaše slabos  svedla!

Milované Boží dě ! Budete‐li naplněni mocnou silou lásky, a tudíž 
žít ve vyšší vibraci, zocelíte své obranné mechanismy! Dokážete se lé‐
pe  koncentrovat,  stanete  se  duchovně  čistší  a  také  bdělejší.  To  se 
projeví  na  vaší  vědomé myšlenkové  a  citové  kontrole  a  schopnos   si 
udržet pracně získanou vyšší energii. Vědomým vyladěním do vyššího 
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vědomí můžete  růst  přes  vaše malé  já  a  ještě  ho mít  pod  kontrolou. 
V takovém případě budete stabilní.

Rozpoznat vážnost konečné časové etapy
V  pozemském  životě  je  nyní  díky  silně  rostoucím  nízkým  kolek‐

vním vibracím důležité nepodceňovat vážnost této konečné časové 
etapy,  uvědomit  si  ji  a  vědomě  velkou  silou  lásky  si  udržovat  vyšší 
vibraci. Stále mít na zřeteli cíl – cestu k Bohu. Pokud však nejste obe‐
zřetní  a  odolní  vůči  různým  nízkovibračním  kolek vním  vzorcům 
a jejich účinkům, vtáhne vás to do vědomí malého lidského já.

Usilujte se přiladit do pole Kristova vědomí
Navyšujte  si  stále  víc  vibrace  vyššího  vědomí.  Vnímejte  svoji  Boží 

jiskru a Kristovo světlo lásky. Dokážete‐li to, pak jste zásobeni mocným 
požehnáním a milos  nezištně z této pozice sloužit svým sourozencům.

V takto získané víře a důvěře jste Božím duchovním světem vedeni, 
chráněni a bohatě posilováni. S velkou láskou vám připomínám Spasi‐
telova slova: „Milujte se tak, jak jsem já vás miloval!“

Když tě boj pozemského života, shon a spěch rdousí, buď si jistý, že 
 přes rozbouřené vody pomáháme! 

Nelituj žádné zdánlivě veliké ztráty a změny! 
Buď vděčný za každou zkušenost, kterou smíš získat! 
Pokud  ses  dostal  do  po ží,  které  tě  omezují  a  dusí,  volej  nás! 

Přijdeme    na  pomoc,  vylijeme  sílu  přes  tvou  auru.  Tím  se  posílíš  a 
zůstaneš pevným. 
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KRISTOVI SOUČASNÍ  ŽÁCI

Intenzivní přípravy pro vstup do společenství učedníků začínají teh‐
dy,  když  se  duchovní  bytost  nebo  pozemský  člověk  stává  vědomým 
a posílen vůlí bere svůj vývoj do vlastních rukou. Upírá na  to své síly, 
aby odložil vše, co ho ještě od Boha vzdaluje, a díky tomu časem dosá‐
hl onoho duchovního světelného zdroje.

K tomu, abyste se stali žáky Krista, nestačí jen říci „já chci“, nýbrž je 
třeba, aby budoucí žák měl sílu se pevně rozhodnout.

Které  další  předpoklady  jsou  žádoucí,  abyste  výuku  zdárně  ab‐
solvovali?

1.  Charakter.  Jeho  základním  rysem má být  chování  zaměřené na 
tento cíl.

2. Kontrola, zda se rozhoduji tak, abych nesešel z cesty k Bohu.

3. Odolávání pokušením nega vních sil způsobujících pád.

4.  Rizika  odvádějící  od  cíle  –  nevěra,  polovičatost,  otálení,  odklá‐
dání duchovní práce.

Je ještě mnoho dalších bodů, které průběžně zmíním. 
Všichni jste předurčeni k návratu domů. Vždyť každý z vás má alespoň 

jednoho duchovního průvodce, který  je s  mto životním plánem spojen. 
Pro něj je radost smět pomáhat při vaší výuce! 

Mám pro vás ale i výstrahu: Nedovolte vnějšímu světu a nega vním si‐
lám zaujmout vás pokušením. Pokud to slabou vůlí či slabým zájmem při‐
pus te, stanou se vašimi vězniteli. Oddat se vedení Ježíše Krista vyžaduje 
obrovskou  vytrvalost.  Díky  každému  vítězství  a  složené  zkoušce  začnete 
chápat do větší hloubky pravdy, získáte značnou trpělivost a „křídla“ pro 
další dny a činy.
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NEVĚDOMÝ LOVEC

Moji milí, mám na vás prosbu. Nebude snadné vysvětlit těmto souro‐
zencům živou duchovní víru, ale pokusíme se o to. Pomozte jim tedy silou 
své  lásky,  uzdravujícími  myšlenkami,  vidinou  lepšího  a  harmoničtějšího 
života. Ať vaše myšlenky krouží kolem těch, kteří je potřebují. Poslechněte 
si však sami, jak se vše událo. Nesuďte, milujte!

Síla návyků  je u vás,  lidských sourozenců,  jednou z největších pře‐
kážek pro poznání nových pravd.

V: vedoucí, D: duše
D: (zpívá)......Eduard a Kunhuta.
V: Copak nám chceš zazpívat?
D:  Byl  jsem  zastřelen,  ale  tehdy  jsem  ještě  zpíval  o  své  lásce.  Jsem 

Eduard a Kunhuta byla moje pravá láska.
V: Chceš nám vyprávět, jak se to odehrálo?
D: Zajisté. Kdo vlastně jsi? Také lovíš?
V: Kdysi, ale už to nedělám.
D: Dělalo to „bum, bum“, že?
V: Nechme žerty stranou.
D: To však se mnou nemůžeš!
V:  Budeme mluvit vážně. Vyprávěj nám o svém životě.
D: Ach tak, kde mám začít? Začnu  m, čemu jsem důvěřoval, a to byla 

moje Kunhuta.
V: Ano.
D: Jenže každý lovec je i mazaný. A mazanost způsobila, že jsem pozo‐

roval ‐ 
V: ‐ Čeho sis všimnul?
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D: To je tajemství, které nyní odhalím.
V: Prosím.
D: Měli jsme hon a já zpozoroval, že Kunhuta má v mém domě... Udě‐

lali jsme to ž velký lovecký oblouk, ale já z něho vystoupil, odešel 
k mému domu a v okně spatřil kamaráda lovce.

V: Povídej dál.
D: Nejdřív jsem si myslel, že je to jen návštěva. Rolety byly stažené a já 

viděl  dovnitř  jen málo.  Ale  když  začala  svlékací  scéna,  zvedl  jsem 
pušku. Jsem však věřící a můj anděl strážný mi pušku stlačil k zemi. 
Nechal jsem to tedy být a vrá l se k ostatním.

V: Ano.
D: A po nějaké době se k nám přidal i milenec mé Kunhuty.
V: Dobře. Vzal jsi to  na vědomí ‐ a pak jsi něco udělal?
D: Neudělal jsem vůbec nic, čekal jsem, zda ...  já neviděl nic určitého, 

jen že se svlékali.
V: A z toho jsi něco usoudil?
D:  Ano, ale chtěl jsem mít důkazy, které bych sám viděl.
V: A dál?
D: Po lovu bažantů a kachen byl vyhlášen hon na lišku – ty  jsou z po‐

hledu lovců škůdci. A on tu byl také.
V: Tvůj přítel.
D: Byli jsme dobří kamarádi, obracel se mi však žaludek, když jsem ho 

sledoval, jak horlivě se při lovu choval. Ocitli jsme se na pahorku, když 
jsem pocí l zvláštní nejistotu. Onen milenec mi zmizel z dohledu.

V: Co sis myslel?
D: Myslel  jsem,  že  je  nutná  opatrnost.  Řekl  jsem mému  náhončímu, 

aby mě  zastoupil,  dal mu  svoji  pušku,  vzal psa a  spěchal  k domu. 
Tentokrát  byly  rolety  stažené  jen  napůl  a  já  spatřil  dalekohledem 
zcela  zřetelně,  že  se  to  stalo.  Kunhuta  už  nebyla moje  žena  –  na 
papíře sice ano, ale v srdci ne.

V: Cos udělal pak?
D: Jednoduše jsem si s ním v jiný den na jiném místě promluvil.
V: Byla z toho slovní bitka, že?
D: Ale menší než střílecí!
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V: Jenže se to rychle zvrtlo.
D: No jo, dříve se konaly souboje, to však s přítelem nešlo. Ale po ostré 

hádce – měl u sebe malý revolver – ukončil můj život.
V: Zastřelil tě.
D: Protože  jsem mu  to  vyčítal,  promlouval do  svědomí. Vždyť  to byla 

moje žena!
V: Co se dělo pak?
D:  Byl  jsem  samozřejmě  zoufalý,  když  v  tom přišly  bytos   ...  nebo  li‐

dé...nebo kdo to vůbec byl... byli ve světlých šatech a odtáhli mě. 
Jenže tělo nechali ležet!

V: Vzaly tě s sebou dobré bytos . Myslely to s tebou dobře.
D: Ale tělo nechaly na zemi! Nevím proč, vždyť bylo moje.
V: Ovšem  tělo bez duše!  Tys  byl  pryč. Hmotné  tělo  jsi  odložil.  To  ses 

přece učil v hodinách náboženství, ne?
D:  Já  se vám nepředstavil. Byl  jsem váženou osobnos  v naší  vesnici. 

A měl jednu povinnost ‐ výuku náboženství. Díky tomu jsem hodně 
věděl,  tak  to  tělo  nechal...  sice  jsem  se  divil,  chtěl  jsem  se  ho 
zmocnit,  ale  „přátelé“  řekli:  „Nech  to  být,  je  to  pryč.“  Avšak  na 
cestě jsem se těm dvěma světlým vytrhl! ... Tu se přiblížily jiné po‐
stavy  a  s  těmi  jsem  odešel.  Jenže  mi  vnukly  pomstych vé  myš‐
lenky.  Takové  jsem před  m nikdy neměl!  Jako učitel  náboženství 
jsem měl přece víru! A ta byla spojena s Bohem.

V: To ano, ale tvá víra nebyla dost pevná.
D: Byla to spíš teorie než praxe.
V: Takže v tobě začaly zrát myšlenky na pomstu.
D: Oni mi je naočkovali! Nerozpoznal jsem je, ale byly stále silnější, až 

jsem s těmi netvory začal spolupracovat. Tehdy jsem svého žijícího 
bratra přivedl na nápad, aby milence mé Kunhuty....hádej co?

V: Navedl jsi svého bratra, povzbudil k tomu, aby se za tebe poms l.
D: Ano, aby se poms l ... a při jednom lovu ...
V: ... ho zastřelil.
D: Přesně. Koukám, že víš hodně věcí dopředu!
V: Předpokládal jsem to. Ale mělo to smysl? Zeptej se těch světlých ve‐

dle tebe. Ty máš poslouchat!
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D: Nejsem sám, kdo něco takového spáchal, je nás tu spousta.
V:  Ano,  protože  jednoho  dne  jste  pojali  myšlenku,  že  to  nebylo 

správné, takže jste přišli k nám, abychom vám to vysvětlili.
D:  Je  to  tak.  Jenomže můj bratr byl odsouzený a vinu na  tom nenese 

jen on, ale i já a   černí.
V: A tebe pozemský soud nepos hl, ovšem bratra ano.
D: Správně, myslí   to rychle. Mám výčitky svědomí! A jaké! A ostatní 

také.
V: Litujete toho, mrzí vás to.
D: Ani neumím vyjádřit, jak velká duševní trýzeň vůči bratru mě sužuje. 

Trpí, stal se černou ovcí rodiny, on ve vězení, a všechno je to moje 
vina!

V: Ano, ale pokud ty i tobě podobní budete hluboce a upřímně litovat, 
Bůh  vám  odpus . Musíš  skutečně  upřímně  říci:  Lituji,  a  abych  to 
napravil, přijmu všechno, co mi bude uloženo. Když to učiníš, po‐
tom ti Bůh pomůže.

D: No jo, já však byl učitel náboženství, něco takového jsem neměl vy‐
konat!

V: Učitel nebo dělník, všichni jsme posuzováni stejně. Rozdíl dělají lidé, 
ale Bůh má jiné zákony.

D: Jenže já se prohřešil!
V: Souhlasím, ale nyní jsi zde, lituješ a musíš to jen vyslovit, aby to bylo 

upřímné.
D:  Je mi  líto,  že  je  bratr  ve  vězení.  Opakovaně  prosil  o milost,  avšak 

marně. Tuším, že dostal doživo .
V: Ano, hodně se za žil.
D: Teď mi    světlí  řekli,  že mu ve vězení pomohou, Bůh  je milosrdný, 

budou ho utěšovat a působit na něj.
V: Tvůj bratr toho také lituje?
D: Samozřejmě, byli jsme dobří lidé! Ve vesnici si nás vážili!
V: Ano, to ale bylo podle pozemských měřítek. Vy jste se však dopus li 

tohoto činu a to se musí oddělit. 
D:  Víš,  jako  učitel  náboženství  jsem  míval  často  pochyby.  I  nyní  si 

nejsem jistý, zda mi Bůh odpus !
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V:  Vzpomeň  si,  On  musel  přihlížet,  jak  Jeho  syna  přibíjejí  na  kříž, 
a přesto odpus l.

D: Kdo vlastně jsi?
V: Jsem mluvčím jedné křesťanské skupiny lidí.
D: Aha.
V: Sděluji   jen to, co oni cí . I oni   chtějí pomoci.
D: Máš zkoušku na učitele náboženství?
V: To není důležité. Nyní  jde o  to,  zda upřímně  lituješ a  řekneš:  Lituji 

toho,  co  jsem  vykonal,  a  chci  to  odčinit.  Uděláš‐li  to,  bude    po‐
moženo.

D: Stoupají mi slzy do očí. Hezky mluvíš a silně to na mě působí.
V: To   nepomůže! Musíš se tomu postavit! Jsi přece odvážný muž!
D:  Býval  jsem,  nyní  jsem  však  slabý.  Je  to  tak  těžké.  Ale  hle  černí 

chlapi, když mi Bůh odpus , těm se poms m.
V: Ne, to nesmíš! Takové myšlenky tě nesmí ani napadnout. Každý nese 

zodpovědnost sám za sebe.
D: Přece je nemůžeme nechat volně pobíhat!
V: Nebuď vrchním soudcem! Každý jednou bude soudit sám sebe.
D: Lovče, vezmi svoji pušku a vykroč.
V: Ano, to je moudré.
D: Lituji upřímně. Vidím, že s tebou dojdu tam, kde se děje Boží vůle. 

Ale mí přátelé chtějí  také  jít. Prosím,  litujme společně. A dávejme 
pozor, aby se nám něco podobného  již nikdy nestalo. Už necí me 
pomstych vost,  chceme  jít  touto  cestou  a  prosíme  o  odpuštění. 
Když bude třeba někomu z lidí pomoci, uděláme to.
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STRACH A SÍLA MODLITBY

Vidím ohnivý nápis „nemějte obavy“ a držím vám ho před očima, 
aby plameny vaše obavy spálily. Povím vám něco o původu strachu. 

My, andělé a duchovní bytos , kteří jsme nikdy nepadli a dostali se 
ke své dokonalos ,  strach neznáme. V Boží  říši neexistuje,  to si  zapa‐
matujte. Já sám jsem ho nikdy nepoznal, ale když se člověk nebo slabá 
duchovní bytost bojí, cí m to. 

Jak tedy strach vznikl? Tuto nega vní skutečnost se podařilo stvořit 
našemu  bratru  Luciferovi  m,  že  vystoupil  z  Božího  zákona  lásky.  On 
a jeho duál se už do něj zpátky nezačlenili. Toto je původ obav, strachu 
a staros . Od té doby jím trpí odpadlí andělé a další duchovní bytos , 
později pak i lidstvo. Ale největší strach má sám jeho původce Lucifer, 
nemůže před ním utéct, ani se ho zbavit, i kdyby chtěl – taková je Boží 
spravedlnost. A Bůh je spravedlivý až do nejhlubších podzemských sfér.

U vás je to jinak, vy se můžete osvobodit!
Zahoďte obavy,  staros ,  strach  a  zátěže do plamenů a osvoboďte 

se od nich. Když svoji profesi vykonáváte s  láskou, budujete si  i  mto 
způsobem  v  sobě  duchovní  síly.  Hmota  je  základna  symbolického 
trojúhelníku,  duch  a  duše  jsou  jeho  stranami.  Nezůstávejte  ani 
okamžik v myšlenkách či představách u prošlých utrpení, ale snažte se 
jít vpřed. Tam spočívá radost. Těšte se i ze svých malých úspěchů! 

Hledejte v sobě stále přítomný op mismus, neboť ten je od Boha! 
Používejte  své  síly  k  pozi vnímu myšlení,  by   a  životu.  Váš  nebeský 
Otec zná vaše slabos , ale nemějte obavy kvůli tomu, neboť i tak jste 
v Jeho rukou. 

Zátěž  vás  zatlačuje  dolů  –  vy  se  však  osvobodíte  m,  že  budete 
myslet bohulibě, tedy pozi vně. Bůh vás vždy ochrání, proto Ho proste 
o ochranu pro  vracejícímu se strachu. My strach neznáme a  také vy 
ho  v  budoucnu  odložíte.  Vaše  cesta  vede  ke  svobodě,  ne  do  útlaku. 
Strach je to ž největší zkázou lidstva. Toto si zapamatujte a předávejte 
dál svým sourozencům, aby se ho mohli zbavit i oni. 
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Duch, duše a tělo tvoří ve vašem pozemském životě jednotu. Bož‐
ská jiskra coby duch netrpí, ale duše s tělem ano.

My, Boží poslové, vás od toho chceme osvobodit. Proto jako první 
osvobodíme  ty,  kteří  věří,  že  Bůh  strach  ani  zkázu  nechce.  Takovým 
způsobem se dívejte na každý svůj den.

Člověk má během života zápolit a myslet na svůj budoucí život. Má 
se naučit rozumět svým pocitům tak, aby ho vedly blíže k Bohu. Čím víc 
se od nich dozví,  m hlubší bude jeho duševní rovnováha. 

MISTR LÁSKU ZESÍLÍ

Ve jménu Otce buďte požehnáni!
Moji milí, už mnohokrát jste slyšeli, že máte nechat růst svoji víru. 

Mnozí lidé tvrdí, že věří, ale já pravím, že je to jen poloviční víra. Vždyť 
nepříjemné věci staví do pozadí a říkají to vaše lidské – „možná“. Proto 
je nutné, abyste měli dnešní obraz světa před očima. 

Nevidíte  všechna  ta  znamení  upozorňující  vás  na  obezřetnost? 
Nevnímáte,  jak  důležité  je  opravdově  věřit?  A  věřit  i  na  mocnou 
ochranu,  kterou  máte,  v  to,  že  nejste  vydáni  na  pospas  všem  těm 
nedostatečnostem, které nyní světem vládnou. Sledujete venku tu bí‐
du a utrpení? Zamyslete se nad  m a uvědomte si, že je nutné vysílat 
myšlenky lásky všem, co jsou v nouzi. 
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Posílejte  lásku co nejčastěji do tohoto ponurého světa, protože se 
stává  neustále  temnějším.  Věřte,  vítězem  bude  Kristus.  Neříkejte  si 
však  v koutku svého srdce: Nebude to tak, jak to teď vypadá. Věřte, že 
bude! Ale vy  jste  , co mohou vyzařovat sílu a  lásku, která vám může 
pomoci zasáhnout do tohoto chaosu ve světě! Temnota  je připravená 
udělat vše, aby duchovní zatemnění a zmatek na Zemi rostl a šířil se. 

Chcete vy,  světlonoši,  složit  ruce do klína a  čekat? Ne, dě ,  věřte 
víc  tomu,  že  každý  z  vás  v  sobě  nosí  velkou moc  lásky,  kterou  Pán 
a Mistr při jejím vysílání ‐ s každou láskyplnou myšlenkou a s každým 
láskyplným  pocitem  ‐    síckrát  znásobí,  takže  je  schopna  temnotu 
rozpus t!  Jste  služebníky,  nebo  ne?  Neříkejte  „ano,  ale“...nebo  „to 
nejde“...  Jde to!  I  ten, kdo  je upoután na  lůžko nebo nevidí či neslyší, 
i ten může povznést své srdce, je‐li věřící. A on to udělá, protože sám 
to na vlastním těle pocí . A proto chce ostatním pomoci a učiní tak. 

Ne tělesné síly, ale duchovní mohou v tomto boji sehrát zásadní ro‐
li. Zmobilizujte je, bez ohledu na to, zda máte, či nemáte čas. Srdce čas 
má, myšlenka také a láska ještě víc, pokud chce člověk pomoci. 

Smím vám přinést sílu. Jsem zastáncem víry a zůstanu jím. Budu ji 
hájit  tak  dlouho,  dokud  poslední  člověk  bude  žít  v  „možná“.  A  ještě 
jednou  opakuji:  Mistr  vaši  lásku  mnohokrát  zesílí,  abyste  jeho 
jménem mohli působit. Amen.

Nezapomeňte: V pokoji,  lásce a harmonii a se silnou vírou můžete 
mnohé  dosáhnout,  přestože  rozum  říká:  „To  nikdy  nedokážu!“  V  ta‐
kovém  případě  jste  byli  přes  rozum  ovlivněni  nega vními  silami,  pro‐
tože  ty  přes  hmotu  a  rozum  působí.  Ale  ve  vyšších  světech,  ve  světle, 
v prasvětle a v Kristově světle nezmohou nic!
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VYSLYŠENÉ MODLITBY A DUCHOVNÍ VEDENÍ

Provázení souseda
Moje  sousedka  mi  vyprávěla,  že  její  muž  byl  po  dlouholetém 

onemocnění rakovinou převezen na oddělení palia vní péče. Na otáz‐
ku,  zda  věří,  nedokázala  odpovědět.  Ale  klíčky  od  auta  si  s  sebou do 
nemocnice vzal. (Na zahradě jim stojí tři zrezivělé vozy a před domem 
auto schopné provozu. To používal, přestože chodit mohl už jen s ber‐
lemi anebo s chodítkem.)

Aniž  bych  své  milé  sousedce  něco  řekla,  následovala  jsem  svůj 
impuls  a  příš   dopoledne  jsem  s  obrázky  Ježíše  Krista,  Josefa  z  N., 
Matky  Marie  s  Ježíškem  a  se  svíčkou  Josefa  z  N.  jejího  manžela 
v nemocnici navš vila. Před m jsem poprosila o ochranu a požehnání. 

Zdravotní  sestra, která měla  službu, mě  informovala,  že už nerea‐
guje. Podle  svého pocitu  jsem sousedovi  sdělila,  že asi nastal  čas od‐
ložit tělo. Nemusí mít ale strach, protože na druhé straně bude žít dál 
jako duchovní bytost. My všichni žijeme věčně, tak ať následuje svého 
milého duchovního průvodce a světlé Boží posly. To harampádí, co má 
doma, už nepotřebuje.  Josef  z N. mu může pomoct, Matka Marie ho 
zahalí  do  svého modrého ochranného pláště  a  Ježíš  Kristus  požehná! 
Vždyť  náš  nebeský Otec  je  čistá  láska  a  rád  by  nás měl  všechny  brzy 
opět u sebe! Obrázky a svíčku Josefa z N. jsem položila na noční stolek. 
Pomodlila jsem se u lůžka Otčenáš, poprosila o ochranu a uzavření své 
aury a s dobrým pocitem opus la pokoj.

Aniž bych zmínila detaily, vyprávěla jsem druhý den sousedce o své 
návštěvě jejího muže a poptala se na jeho zdravotní stav. „Šlo to rychle, 
včera odpoledne klidně usnul,“ odpověděla. Neustále zdůrazňovala,  jak 
uvolněně vypadala jeho tvář. Ona a její rodina sice už nedorazili včas, ale 
pečovatelé byli v době přechodu na druhou stranu u něho. Položili mu 
požehnané obrázky na hruď a zapálili svíčku. Zřejmě tu od Josefa z N.

Jsem vděčná a plná rados , že jsem směla vykonat tuto službu lás‐
ky.  Prosím  o  sílu  a  ochranu,  abych  mohla  i  nadále  podle  svého  vý‐
vojového  stupně  podobným  způsobem  pracovat.  Vřele  děkuji  všem 
duchovním pomocníkům!
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Poděkování za minulý rok
S rados  v srdci děkuji Kristu, našemu Pánu a Spasiteli, Josefu z N., 

naší milé Matce Marii a svým duchovním průvodcům. Děkuji za pomoc 
na všech úrovních, kterou dostávám, za splnění mnoha mých přání i za 
to, že denně cí m ochranu, doprovod a poučení.

Díky  schopnos   odpus t  se  zlepšily  moje  vztahy  a  vyřešily 
spoutávající  vazby.  Plná  zdraví  jsem  směla  plnit  různé  úkoly  a  hodně 
rados  mi přineslo to, že díky pomoci seshora jsem mohla našim sou‐
rozencům dodávat odvahu a stát při nich. Z těchto a mnoha dalších dů‐
vodů znovu děkuji duchovnímu světu věrně sloužícímu Bohu.

Uzdravený psík
Naše  známá  si  letos  přinesla  z  útulku  psíka.  Měl  být  rok  starý 

a zdravý. Ale za pár měsíců onemocněl. Byl dopraven na zvířecí kliniku 
a výsledek nás zdr l: Velký zhoubný nádor na slezině a hned měl být 
utracen. Moje známá to však nedovolila, vzala ho domů, aby s ním by‐
la při jeho posledních dnech. Láskyplně o něj pečovala a hodně plaka‐
la.

Když jsem se to dozvěděla, vroucně jsem prosila Boha, našeho Otce, 
o pomoc pro tohoto pejska. Ještě dnes se chvěji, když na to pomyslím: 
Stal se zázrak! K smr  nemocný pes se vcelku rychle znovu postavil na 
nohy a žije ještě dnes šťastně se svou paničkou. Děkuji, nebeský Otče! 
Děkuji Ti, že v Tvojí vůli a za pomoci Fran ška z Assisi smělo být malé‐
mu pejskovi pomoženo.

Kabely v krbu
Neustále žasnu nad úžasnou režií našich neviditelných pomocníků: 

Před několika týdny jsem nechala doma zvětšit kachlová kamna. Jenže 
řemeslník v jejich základech objevil tři zazděné kabely. 

Den před m  jsem prosila  známého elektrikáře, aby mi opravil  zá‐
suvky.  A  ejhle,  přišel  v  okamžiku,  kdy  řemeslník  bezradně  klečel 
nad odkrytými kabely! Elektrikář rozuměl jejich původnímu položení, 
a tudíž je bezpečně zlikvidoval. Kdyby přišel o den později, byly by opět 
zazděny.
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Je  něco  krásnějšího  než  opětovné  zjištění,  jak  moc  jsme  ochra‐
ňováni a dnem i nocí vedeni a že v  to smíme zcela důvěřovat? Mohu 
jen neustále říkat: DĚKUJI!

Rozbitý vztah 
Moji dceru nečekaně opus l přítel,  a protože byl majitelem bytu, 

ocitla  se  bez  střechy  nad  hlavou.  Vroucně  prosila  Josefa  z  N.  Během 
pár dní našla byt poblíž zaměstnání a ještě ho mohla koupit za dobrou 
cenu. Děkuji za to.

Kontrola spojení
V každé volné chvilce si opakuji Vesmírné zákony, 12 duchovních sil 

a život mi připravuje rozmanité situace, abych si ověřila, jak učení ovlá‐
dám.  Jen  se  trochu  oklepu  z  jedné  „zkoušky"  a  už  je  tu  další  pře‐
kvapení. Nedá se spočítat, kolikrát za den se modlím „Otčenáš", neboť 
to je moje nejrychlejší kontrola, zda jsem spojená s Bohem. 

Ošetřovatelka
Ďakujem vám, že si vždy na mňa spomeniete. Vždy ma veľmi poteší 

video, čo mi pošlete. Veľa nových vecí sa naučím a pochopím. Hlavne 
do  osobného  života  mi  to  dá  veľa.  Pracujem  v  domove  dôchodcov 
a snažim sa svoje skromné vedomos  uplatňovať v práci. Moji staručký 
to vnímajú veľmi pozi vne. Snažím sa byť  lepším človekom, aby sa za 
mňa Ježiš nemusel hanbiť, keď sa ku nemu obrá m pre pomoc a tým 
sa priznám k jeho učeniu. Ďakujem!

Svědectví o cestě
V hledání  na  cestě  životem neustávám,  již  není  cesty  zpět  a  není 

k  tomu  ani  důvod,  neboť  tohle  je  ta  jediná  správná  cesta.  Ovšem  je 
třeba se stále dívat pod nohy, koukají z ní ostré kameny a ty způsobují 
naše  klopýtání...  I  já  se  připojuji  s  rodinou  s  přáním  pevného  zdraví 
a nalezení vnitřního míru a duchovní zralos . 

Pořád  si  vštěpuji duchovní nauku a dostávám se  zase po krůčcích 
dál. Stal  jsem se nositelem Pravdy, víceméně se v duchu odevzdávám 
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Bohu  a  jsem  klidný  a  spokojený.  Chápu  spoustu  souvislos   v  životě. 
Nejde o nich ale s každým mluvit, protože lidé nehledají a byl bych za 
blázna... Je možné něco zmínit, ale jen v těžkých chvílích a to je škoda. 
Zůstává zejména pomoc, až se někdo zeptá, můžeme se bavit. Máme 
přece podmíněnou vůli, tak se nesnažím prosazovat tu svou jen v ego‐
is ckých představách... Ne má, ale Tvá vůle se staň!

Ráno je moudřejší večera
Chtěla  jsem uříznout odumřelý  strom. Vrchní  část  jsem pohodlně 

odstranila  motorovou  pilou,  ale  spodní  jsem  odstranit  nedokázala. 
Ruční pilou ani hákem to nebylo možné. Tak jsem poprosila svého an‐
děla  strážného,  aby mi  pomohl,  protože mě  samotnou  už  nic  jiného 
nenapadlo. Druhý den  jsem dostala nápad. Rozřezala  jsem kmen ver‐
kálně  na  3  cm  pláty,  které  jsem  sice  s  námahou,  ale  přeci  jen  od‐

stranila. Moc děkuji, milí duchovní pomocníci. 

Radost z drobností
Duchovní svět nám radil radovat se i z malých událos . Šla jsem na 

hřbitov,  modlila  se,  když  tu  přiletěl  malý  ptáček.  Usadil  se  na  ná‐
hrobním  kameni  a  chvíli  mě  pozoroval.  Pak  zamával  červeným  ocás‐
kem a odletěl. Že by ho moje modlitba přilákala? 

Jindy jsem se modlila u zavřeného okna, byl pátek  15 hodin – tedy 
doba  smr   Ježíše  Krista  –  tu  přiletěl  nádherný  motýl  a  dobýval  se 
oknem  do  domu.  Tak  jsem  vstala,  otevřela  okno,  on  vletěl  dovnitř, 
jednou  pokoj  obkroužil  a  vyletěl  ven.  Pokračovala  jsem  v  modlitbě, 
když přiletěl znovu a opět chtěl dovnitř. Ještě jednou jsem tedy otevře‐
la okno a on udělal to samé. Popřála jsem mu šťastnou cestu a radova‐
la se z tohoto setkání. Přitáhla moje modlitba snad i jeho? 

Hledání bytu
Před  půl  rokem  jsem  se  dostala  do  finanční  sně.  Jsem  seniorka 

a  nezvládala  jsem  zvyšování  nájmu.  Vydala  jsem  se  tedy  na  sociální 
úřad, kde mě šokovali – mám si najít menší a levnější byt. Volala jsem 
na pomoc  anděly  a  nebeského Otce.  Kde mám  já  takový byt  hledat? 
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A k tomu ještě někoho, kdo by můj dosavadní převzal? Byla jsem lehce 
zoufalá. Díky Bohu mám velmi dobrou kamarádku, která mě často po‐
vzbuzuje a připomíná Boží zákony. Opět mě posílila. V krátké době mi 
byl  přidělen  vhodný  byt  a  našla  se  i  nová  nájemnice.  Cí la  jsem 
duchovní  vedení. Ovšem  to nebylo všechno! Ke  stěhování  jsem našla 
jeden  duchovně  spřízněný  manželský  pár,  který  mě  bez  finanční 
odměny  přestěhoval.  Samozřejmě  že  jsem  někdy  prožívala  i  perné 
chvilky – když něco nefungovalo nebo se mi stýskalo. Ale s Boží pomocí 
jsem vždy našla pomocníky a dobrodince,  jejichž  láska k bližnímu mě 
osvěžila. Děkuji, nebeský Otče, děkuji za duchovní vedení.

Problémy na cestách
Chtěla jsem jet na seminář na téma knihy „Já žiji věčně! A co ty?“ 

Jak se však dostanu z nádraží do místa konání? A se zavazadly? Mám 
to ž nemocnou nohu. Ale pak to začalo:  Jeden milý bratr mě vyzvedl 
na nástupiš ,  už  během  jízdy  vlakem  se duchovní  průvodci  postarali, 
že jsem našla místo, kde jsem si nohu mohla natáhnout, a dokonce vedle 
seděla mladá  spolucestující,  která  se o  seminář  zajímala. Tak  jsme se 
daly do příjemného, duchovně laděného rozhovoru. Na zpáteční cestě 
se mě opět ujal onen bratr a odvezl autem na nádraží. Cestou jsme na‐
razili  na dopravní  zácpu. V duchu  jsem prosila o pomoc,  abych  s hla 
vlak, a opravdu se to na poslední chvíli podařilo. Děkuji všem, kdo se 
podíleli na semináři i za společenství Božích poslů a sourozenců.

Jak se modlit
Volá mi příbuzná:  „Co mám dělat? Ráda  se modlím, ale posledně 

v kostele se mi myšlenky začaly toulat jinam a já málem usnula. Co na 
to asi Matka Marie?“ Měla z toho špatné svědomí. Zavedly jsme hovor 
na téma smysl modlitby a co vůbec modlitba je. Překvapilo ji, když se 
dověděla, jakou má sílu. Měla však námitku, že to není vidět! Souhlasi‐
la  jsem,  ale  řekla  jí  o  jejím  účinku.  Jak  cenné  jsou modlitby  za  naše 
blízké.  Je  pravda,  že  se  při modlení  každý  nedokáže  celou  dobu  kon‐
centrovat, ale odchýlení myšlenek není důvod k výčitkám. Důležité je, 
že se modlíme. Nejlepší je vlastními slovy formulovaná modlitba, která 
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proudí  od  srdce.  Tady  se  člověk  více  soustředí  a  vyslovuje  zcela 
konkrétní  prosbu.  Přitom  se  nemá  zapomínat  na  poděkování.  Také 
jsem  jí  řekla, že před modlitbou si má uzavřít auru. Když  je otevřená, 
může proudit  síla modlícího do  špatných  kanálů.  To bylo pro ni  zcela 
nové. Ujis la mě, že se bude držet mé rady. Měla jsem z toho radost. 
Zároveň jsem věděla, že mi pomáhali mí duchovní pomocníci. Moc za 
to děkuji.

Boží  poslové  říkají,  že  na  naší  vývojové  úrovni  je  nejdůležitější 
promyslet, čeho chci dosáhnout, o co chci prosit, za co děkovat.

Zasažené oko
Opět jsem směla prožít, jaké divy dokážou udělat horoucí modlitby. 

Moje  51letá  dcera  dostala  vlivem neléčeného  vysokého  tlaku mrtvici 
a ochrnula na půl těla. Ale nejhorší bylo, že měla poškozené také jedno 
oko. Mám známého, který se na oči specializuje, a ten řekl, že došlo k 
otoku  očního  nervu  a  k  poškození  rohovky. Modlila  jsem  se  za  svou 
dceru  velmi  intenzivně  k  nebeskému Otci,  Ježíši  Kristu, Matce Marii, 
Josefu  z  N.,  prosila  všechny  duchovní  průvodce,  celý  duchovní  svět. 
Jedna  kamarádka  také  zmobilizovala  i  další  sestry  a  bratry.  A  hle!  Při 
dalším  vyšetření  se  zjis lo,  že  otok  zmizel  a  hojí  se  i  rohovka,  takže 
operace  nebude  nutná.  Duchovní  svět  způsobil  „zázrak.“  Z  rados   a 
vděku  jsem se  rozplakala. A pak  jsem z hloubi  srdce a plná vděčnos  
poslala našemu Otci lásky a celému duchovnímu světu můj nejvřelejší 
dík.

Změnil názor
Nedávno  jsme  s  manželem  a  naší  dobrou  známou  diskutovali 

o  strážných  andělech,  jejich  úkolech  a  působení.  Sdělovali  jsme  si 
osobně prožité situace, ve kterých zapůsobili. Byly mezi nimi i hmotné 
záležitos : Naše starší známá žijící na venkově jezdila autem, které bylo 
na rozpadnu . Byla ale na něm závislá, a tak se poohlížela po nějakém 
jiném, ojetém, avšak v dobrém stavu. Jednoho dne uviděla  inzerát na 
auto,  které  velikos   odpovídalo  jejím  představám,  nebylo  moc  staré 
a ještě k tomu za velice příznivou cenu. Pojala podezření, zda to opravdu 
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souhlasí, protože za takových podmínek by se auto  již dávno prodalo, 
ale přesto majiteli zavolala. Potvrdil, že auto ještě má, a tak se za ním 
rozjela. První, co chtěla vědět, proč je auto tak levné. 

Pán jí s rozpaky sdělil, že při  sku došlo k chybě, že tak laciné není. 
Zklamaná odcházela, ale přesto se mu svěřila se svojí situací. Pán s po‐
chopením naslouchal. Vtom se rozhodl, že  jí auto prodá, a to za cenu 
uvedenou v novinách. A navíc  jí k  tomu přidal sadu zimních pneuma‐
k! Sotva tomu mohla uvěřit. Doma se podívala na datum, kdy inzerát 

vyšel – bylo to přesně v den výročí úmr  její matky. A tak poděkovala 
všem duchovním průvodcům i mamince.

Síla modlitby
Strávil  jsem  opět  pár  dní  v  nemocnici.  Na  pokoji  byl  také mladší 

muž  trpící  bolestmi  svalů  v  noze.  Bez  pomoci  ani  nedokázal  vstát 
z  lůžka.  Křeče  přicházely  v  různou  dobu,  jednoho  dne  to  bylo  kolem 
tře  ráno. Pán se převaloval sem a tam, nemělo to konce. Chtěl  jsem 
spát a přemýšlel, co dělat, když tu jsem dostal inspiraci: Lehl jsem si na 
záda a začal se modlit růženec. 

Již  při  druhém Zdrávas Maria  se  soused  zklidnil  a  po  chvíli  usnul. 
Další noc jsem tak dlouho nečekal a začal se modlit dřív, než na muže 
přišly boles . I tentokrát se brzy zklidnil a usnul. 

Milá Matko Marie,  děkuji,  že  jsi mi  umožnila  prožít  to,  jak  rychle 
dokážeš  pomoci,  pokud  tě  o  pomoc  požádáme,  a  také,  jak  účinná  je 
modlitba. (Jako duchovní křesťan dávám jinak přednost i jiným typům mod‐

litby, v této situaci však byla tato snadno vyslovitelná a účinná.)

Vidět na životě jen to krásné
Mám za co děkovat. Každý večer, když se v duchu spojím se svými 

nebeskými přáteli, smím s poděkováním zjis t,  jak nádherně mě opět 
dnem vedli: že i přes moje rozbité koleno mohu vše sama vyřídit, mé‐
mu nemocnému muži ulehčit  jeho  trápení a  setkávat se s  lidmi, kteří 
vděčně  přijímají  duchovní  potravu  a  svůj  osud  vidí  jinýma  očima. 
Pokaždé najdu místo na parkoviš  – často  jediné, které  tam  je,  skoro 
vždy jde okolo našich domovních dveří silný člověk, co mi odnese těžký 
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nákup  do  prvního  patra.  Všichni  to  lidé  jsou  zahrnu   v  mé  každo‐
denní modlitbě. Jezdívám často po úzkých horských cestách k místům 
s vyhlídkami, které má rád i můj manžel, a pokaždé prosím, abych v zúže‐ 
ných místech nepotkala auto nebo traktor a již předem mému průvod‐
ci  děkuji  za  pomoc.  Pak  je  pravidelně  míjím  v  místech  dostatečně 
širokých. 

Našemu městu se vyhýbá i špatné počasí, protože je nás stále víc, 
kdo prosí za zářivý Kristův kříž a požehnání pro přírodní duchovní by‐
tos . Ve snech jsem se dověděla, že mí milovaní, kteří již dříve opus li 
pozemský  svět,  jsou  se mnou  a můj  zemřelý  bratr  se  ujal mé  dcery. 
A když udělám chybu, smím velice rychle poznat důvod a poučit se. Tak 
vypadá vědomý život s Božím duchovním světem, však nás to učili naši 
duchovní učitelé: „Mě jho netlačí a břímě ne ží.“ (Mt 11,30) S rados  
jen říkám DĚKUJI.

Pád ze žebříku
Když jsem s manželkou pracoval na zahradě, nedbal jsem vnuknu  

být  opatrný,  a  tak  se  stalo,  že  jsem při  stříhání  živého plotu  spadl  ze 
žebříku z výšky asi 1,5 m. Zkoumal jsem, zda mám něco zlomeného, ale 
narazil  jsem  si  jen  záda.  V  šoku  jsem  še  zavolal  jméno  své  ženy 
a pokračoval v práci, abych to dodělal. Věděl  jsem však, že  to dlouho 
nevydržím,  protože  se  bolest  v  kříži  stupňovala.  Nemohl  jsem  ani 
chodit, ani ležet. 

Když jsem se večer připravoval na spaní, měl jsem tak silné boles , 
že jsem pochyboval, zda noc bez lékařské pomoci ustojím. Vtom jsem 
dostal myšlenku  (děkuji, můj  průvodce),  že  všechno má  svůj  smysl  a 
důvod. Poděkoval jsem tedy Ježíši Kristu a duchovnímu světu, že jsem 
se skrze pád mohl opět něčemu přiučit a zároveň i něco spla t. Jedno, 
co se bude v noci dít, rád to přijmu. Po této myšlence jsem pocí l po 
těle proudit teplo. Šel jsem spát, a ačkoliv jsem měl boles , přijal jsem 
je s vděkem. Když  jsem se ráno probudil, nemohl  jsem uvěřit, boles  
byly pryč! Dokázal  jsem se normálně bez omezení hýbat. Děkuji  Ježíši 
Kristu, svému duchovnímu průvodci a všem Božím poslům, že jsem to 
směl zažít a něco i spla t.
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Nechci lhát
Pracuji  ve  větším  koncernu.  Jedna  externí  firma  byla  pověřena 

navrhnout  úspory,  a  to  hlavně  v  oddělení,  kde  jsem  pracoval.  Po 
velkém vnitřním i vnějším tlaku jsem se ocitl v situaci, kdy bych musel 
lhát  našemu  hlavnímu  dodavateli,  abychom  dostali  nové  obchodní 
podmínky.  Ale  to  já  nedělám.  Poprosil  jsem  duchovní  svět  o  pomoc 
a podporu. Byl  jsem zastaven: onemocněl  jsem. Čtyři  týdny  jsem bral 
léky, ty však nezabíraly. Lékař mě tedy poslal do nemocnice na příjem. 
K němu ale nedošlo. Při ambulantním vyšetření mi byly předepsány jiné 
léky, které po pár dnech zabraly. V mezidobě se všechna jednání s do‐
davatelskou  firmou  uzavřela.  Teprve  teď  jsem  poznal,  proč  jsem  po 
určitou  dobu  nemohl  pracovat.  Děkuji  Ježíši  Kristu,  duchovnímu  prů‐
vodci a všem Božím poslům, že při mně stáli.

Autonehoda
Před  každou  jízdou  autem  prosím  o  dobrou  a  požehnanou  jízdu. 

Můj otec s přítelkyní Marianou vyrazili na adventní trh. Cestou zpět se 
jim uvolnila přísavka s navigací a ta spadla na zem. Když ji pak společně 
chtěli přitlačit zpět na čelní sklo, otec nedával pozor a narazil do svodidla. 
Mariana ještě stále nebyla připoutaná. Následoval tvrdý náraz, vystře‐
lily  postranní  airbagy  u  řidiče  a  auto  zůstalo  stát.  Bylo  na  odpis,  ale 
kromě pár modřin, které utržila Mariana, byli oba v pořádku. Moc dě‐
kuji  našim  duchovním  přátelům  a  pomocníkům,  že  tato  nehoda  pro 
oba dopadla tak šťastně. Já sám jsem mohl znovu zažít, jak cenné naše 
modlitby a prosby jsou.

Klíče
Krátce  před  Vánocemi,  bylo  to  v  úterý  ráno,  jsem  šla  z  domu 

a chvátala do práce. Zapomněla jsem v domě pus t topení, takže jsem 
se vrá la, zapnula ho a zamkla vchodové dveře. Klíče s pouzdrem jsem 
dala  do  kapsy  v  bundě  a  rychle  šla  na  tramvaj.  Přestoupila  jsem  na 
metro  a  před  budovou  vyndala  klíč  od  kanceláře,  byl  to  jiný  svazek, 
a ani jsem si nevšimla, že jsem v kapse klíče od bytu neměla. Když jsem 
večer přišla domů, hledala  jsem pouzdro marně. Online  jsem ohlásila 
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ztrátu  do  oddělení  ztrát  a  nálezů,  kam by  je mohl  někdo  eventuelně 
během pár dní odevzdat. Prosila jsem, aby se tak opravdu stalo. V pá‐
tek  ráno přijdu do kanceláře, chci  jako vždy položit  tašku vedle stolu, 
a co nevidím – na zemi leží mé klíče! Jak se tam dostaly, nevím, ale pro 
mě to byl vánoční zázrak. Děkuji všem duchovním pomocníkům.

Páteř
Můj  životní  partner  měl  problémy  s  páteří,  které  byly  velmi  bo‐

les vé, a čekala ho operace, což bylo spojeno s jistým rizikem. Protože 
vím,  že  jen  Bůh  může  léčit,  obrá la  jsem  se  v  modlitbě  skrze  milé 
duchovní průvodce na našeho nebeského Otce a prosila o pomoc. Po‐
dařilo  se  nám najít  správnou  kliniku,  kam  jsem ho  i  doprovodila.  Bě‐
hem  prohlídky  jsem  cí la  příliv  lásky  a  síly  a  já  věděla,  že  je  tu můj 
partner v dobrých rukou. Vše dobře dopadlo a já i nadále věřím v Boží 
pomoc. Děkuji všem z celého srdce!


