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PROCES DUCHOVNÍHO VZKŘÍŠENÍ ZAPOČAL

Duchovní vzkříšení 
Je milost smět v lásce, v pokoře a v neskonalé vděčnos  sloužit ne‐

beskému  Otci.  Stát  se  spolu  s  Kristem, Matkou Marií,  Josefem  z  N., 
mnoha Božími posly a vašimi duchovními průvodci oddaným kolečkem 
v soukolí rozsáhlé mise lásky, míru a osvobození lidstva.

Následování  Ježíše  Krista  probouzí  díky  vašemu  duchovnímu  po‐
znání  a  nesobecké  službě  mnohé,  co  v  sobě  nesete,  co  dosud  bylo 
v  klidu,  ale  nyní  se  začíná  ve  vašem  vědomí  stále  více  objevovat. 
Ovšem chce to vytrvalost a věrnost, neboť se na cestě domů dnem za 
dnem setkáváte se zkouškami.

Vlastní kříž nést v pokoře
Kříž, který jste v pokoře vzali na sebe, vám umožňuje jít v Kristově 

lásce a milosrdenství. Tento způsob ži  – tedy ochota kráčet ve světle 
Spasitele vám ulehčí nést břemeno. Pamatujte: pokud hrozí, že vás je‐
ho  že  přemůže,  začnete  být  touto mocnou  soucitnou  láskou  neseni 
a také vedeni. Věřte, ani jeden nářek, prosba či modlitba v nouzi není 
přeslechnuta!

Pokud se v různých nesnázích a zkouškách dobrovolně oddáte Boží 
vůli, necháte se vést svými duchovními průvodci a nebudete se hašte‐
řit,  pocí te  potřebu  je  zvládnout.  Jste  duchovně  probuzeni,  takže 
převezmete  za  svá  pochybení  v  myšlenkách  a  pocitech,  slovech  i  či‐
nech zodpovědnost. Tehdy dostanete na jejich napravení pomoc, pro‐
tože tak se projevuje Boží milost.

Rozšiřováním svého vědomí, používáním své podmíněně svobodné 
vůle se učíte nést v pokoře a vděčnos  svůj kříž. Díky trvalé spolupráci 
s vašimi milými duchovními průvodci a radostnému prak kování učení 
lásky Ježíše Krista zjis te, že začínáte cí t úlevu. Věřte, zpozorujete to, 
a ještě pocí te Kristovu milosrdnou lásku!
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Proces produchovnění na cestě světla Ježíše Krista domů k nebes‐
kému Otci již začal. Vaše připravenost vám umožňuje sloužit láskyplně 
a nezištně, postupovat vpřed v duchovním procesu změny. Tak probíhá 
neustálý  proces  duchovního  vzkříšení.  Díky  síle  vyzařované  lásky 
z  vašeho  nitra  skrze  Kristovo  světlo  bude  vaše  duchovní  cesta  domů 
stále jasnější.

Vzpomeňte na Ježíšovo podobenství o ztraceném synu: Náš milující 
nebeský  Otec  se  těší  z  každého  ze  svých  milovaných  dě ,  které  se 
navrá lo domů!
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DŮVĚŘUJME DUCHOVNÍM PRINCIPŮM

Pozoruj svůj život z roviny duše a svoje chování z hlediska nezištné 
lásky. Můžeš k tomu použít tato pravidla:

Láska vycházející  z hloubi  tvého nitra vibruje v  čistotě, pravé har‐
monii s pocitem, že i ty jsi milován. Taková láska neodsuzuje, přestože 
tvoji  nedokonalost  zná.  O  to  víc  do  tebe  proudí,  aby  sis  nedostatky 
uvědomil a odstranil. Příjemce takové lásky má vědomě zůstávat v dů‐
věře  a  nenechat  ji  lehkomyslně  odplynout.  Uvědom  si,  že  už  žiješ 
z úrovně duše, ne v rozumovém myšlení, a duchovně rosteš.

Následovník Ježíše Krista je zodpovědný, ne však umíněný, je přátel‐
ský, cvičí  se v sebeovládání a nejedná zmateně. Posiluje se ve věrnos  
a  překonávání  sama  sebe.  Proto  volám:  Buďte  ak vní  v  odstraňování 
lenivos  a výmluv. V okamžiku, kdy cí m disharmonii, nepřipus m po‐
dráždění  či  rozrušení.  Ihned  si  vyprosím  od  vyšších  bytos   mně 
přidělených lásku, trpělivost, klid a mír. ‐ A buď si jistý, že to splní! Když 
se   to několikrát podaří, poznáš, že můžeš těmto duchovním principům 
důvěřovat. Coby následovník Ježíše Krista začneš vnímat i něco dalšího, 
a  m je vedle tvého duchovního průvodce také tvé vnitřní já. Přiveď te‐
dy k vědomí své vnitřní podstaty schopnost rozlišovat. 

Selhání  následovníků  Ježíše  spočívá  v málo  vyvinuté  schopnos   po‐
stavit Boží  lásku před  sobeckost.  Je  třeba  změnit  směr myšlení.  Kdo mě 
stvořil?  Co  je  smyslem  mého  života?  Vždyť  dosud  jsem  málo  dbal  na 
schopnost  rozlišovat  a  rozhodnout  se.  Nauč  se  to  rychle,  neboť  toto  je 
vstupní brána pro mnohá svazující pokušení. Nega vní síly jsou duchovní 
bytos   a  jejich  útoky  tebou  zatřesou!  Ovšem  pevná  sebekontrola 
a schopnost se rozhodnout   pomohou zvítězit.
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POSÍLENÍ ZÁŘIVÉ SÍLY KŘÍŽŮ

Jsem ten, který jest! Jsem ten, kdo vás miluje! A jsem ten, kdo ví, 
že mě milujete! Jsem v jednotě s vámi! Ale můj duchovní bratr Lucifer 
získává stále více moc nad lidmi. Rozpíná se podle svého plánu. Já však 
chci  jeho  cesty  zkřížit,  neboť  jsem  ho  porazil.  Nade  mnou  nemůže 
zvítězit! 

Jste‐li  mi  věrní,  prosím  o  následující:  Aby  se  jeho  moc  nad 
lidstvem,  Zemí  a  sférami  více  nerozšiřovala,  prosím  o  sílu  vašich 
modliteb a lásky k posílení zářivé síly křížů, které jsem na Zemi postavil 
na místech zjevení mé pozemské Matky a kde jsem sám působil. Stojí 
také  na  místech,  kde  na  můj  příkaz  působil  a  působí  duchovní  svět. 
Potřebujeme  lidské  modlitby,  lidské  city,  lidské  síly  vůle,  aby  Satan 
Matku Zemi a lidstvo nezničil. O to vás prosím. Pomozte! 

Široká je cesta, po níž lidé bujaře kráčejí, vede ale do zkázy! Buďte 
si toho vědomi! Vaše oči ve dnech temnoty, které přijdou, budou plné 
světla, neboť já na místech, která jsem uvedl, světla zažehnu. Zůstaňte 
se mnou! Zůstaňte ve mně! Pak se mnou zvítězíte! 

Žehnám  vašim  darům  a  všem  vašim milým,  poněvadž  já  nepřišel 
jen  pro  některé.  Mým  úkolem  je  přivést  všechny  do  Otcova  domu. 
Zůstaneme sjednoceni vždy, když budete ch t. 

Požehnání mého Otce ať zůstává u vás a trvá po věky věků!

Kristus  tě  chce  vidět  na  Zemi  jako  světlo!  Duchovní  pravdy,  které 
ses od nás dozvěděl a do svého vědomí uložil, máš ve správný okamžik 
předat svému bližnímu a pozdvihnout ho tak do vyššího vědomí!

Zůstávej často během dne se svými vědomými myšlenkami u Boha!
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BURCUJÍCÍ SPOUŠTĚCÍ FÁZE

Pozemské lidstvo a vysoký duchovní svět
Pokud se uspěchané pozemské lidstvo neupamatuje na to, co nosí 

ve svém nitru – tedy na pravdu, lásku, na své duchovní srdce, a jestliže 
nebude dbát duchovních poselství a varování, která byla lidem s velkou 
láskou předána Božími posly tak, jak On si přál, budou pociťovat  seň. 
Protože jsou pyšní a srdce mají chladná. To se také děje!

Zaslepení  lidé,  aniž  si  to  uvědomují,  jsou  kopacím  míčem  nega‐
vních sil, ačkoliv jim náš milý Spasitel před zhruba 2000 lety zanechal 

opravdové duchovní bohatství – učení lásky a otevřel bránu pro návrat 
zpět do duchovní vlas . To však oni bohužel nepochopili. Boží duchovní 
svět se nyní začíná velmi zapojovat a náš milý Spasitel působí na padlé 
stvoření – porobené lidstvo mocnou silou Boží lásky! 

Z  pramene  všeho  by ,  veškerého  života  proudí  univerzem  skrze 
Krista láska. Na jeho straně oddaně a v hluboké lásce, chráněni archan‐
dělem Michaelem a jeho legiemi, působí Matka Marie, Josef z N. a mi‐
lióny pomocníků.

Buďte spolupracovníky v plánu osvobození 
Ve vás je již pevně zakotveno: Ježíš Kristus je král! Ježíš Kristus je ví‐

těz! Ježíš Kristus je osvoboditel a vede nás domů k Otci! Proto si buďte 
vědomi,  že  jako  jeho  následovníci  můžete  být  spojovacím  článkem 
mezi Ním a dosud spícím lidstvem!

Jestliže nyní probíhá „očistná vlna lásky“ – burcující spouštěcí fáze 
na  planetě  Zemi,  pak  to  znamená milost!  Pomáhá  probudit  lidstvo 
z letargie, z hlubokého spánku. Tak skrze našeho Spasitele působí záři‐
vé síly božské lásky. V této burcující fázi, jež má probudit, jste vy a vaši 
duchovní průvodci zásobováni mocným světlem lásky.

Lidé dobré vůle, pokud se začínají orientovat duchovním směrem, 
jsou nyní přiváděni k věrným následovníkům Ježíše Krista. A k vám, mi‐
lí následovníci Ježíše Krista, se přidá mnoho Božích poslů, abyste tyto 
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sourozence  vedli  v  dobách  zmatků  a  zásobovali  je  duchovním  chle‐
bem života, tedy duchovními pravdami. Posilní jejich vyhladovělé duše 
a pomohou osvobodit z  jejich mylných cest. To se děje z pověření na‐
šeho Spasitele a vy pamatujte, že jste vedeni za ruku jeho posly světla.

Duchovní bitva o každičkou duši 
V místech, kde mají vliv nega vní síly, se rozhořela skutečná bitva 

o každou duši! Boží duchovní svět tam působí zbraněmi světla. I vy jste 
jimi vybaveni, proto je máte pod vedením svých duchovních průvodců 
používat.  (pozn.  redakce:  viz  kapitoly  Zbraně  světla  v  knize  Cesta  ke 
zdraví, v R42, R58 a R95 i video téhož názvu na You Tube)

Takže vám s  láskou kladu na  srdce:  Snažte  se usilovně čis t  svoje 
duše. Věřte, máte hodně pomoci a podpory! Využijte tohoto krátkého 
pozemského času!

Obklopte  se  silou  Boží  a  Kristovy  lásky,  zahalte  se  do  modrého 
ochranného pláště naší milé Matky Marie! Buďte si stále vědomi: Má‐
te věčný život, jste Boží dě  zcela nezničitelné povahy!

Budoucnost nemůžete odvrá t, ale svou vlastní můžete zlepšit  m, 
že použijete zbraně světla a budete se věrně a oddaně držet Krista. 
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LIDSTVO JE VTLAČOVÁNO 
DO VÝJIMEČNÝCH UDÁLOSTÍ

Milované dě , věřte a důvěřujte Božímu duchovnímu světu! Pomáhá 
lidstvu Země! Pořádá též duchovní konference a já jako posel Matky Ma‐
rie vám smím z pověření Krista předat další sdělení.

Závažnost světového dění
Věděli  jsme  předem,  jak  mnohé  bude  na  vaší  planetě  probíhat, 

protože  pro klad  vede  lidstvo  do  strachu  a  bázně.  Proto  také Matka 
Marie volá z hloubi svého srdce k modlitbě za lidstvo, za celý svět a žá‐
dá, abyste si poselství zprostředkovaná duchovním světem Božím brali 
k srdci. Vždyť vám pomůže, posílí, chrání a doprovází.

Mnoho dese le  jsme vás připravovali na to, že přijdou těžké časy. 
Ukazovali  jsme na  rostoucí  šíření  zla, na závažnost  situace na planetě 
Zemi.  Lidstvo  je  již  vtlačováno  do  výjimečných  událos .  A  bude  jich 
ještě více!

V  těchto  hodinách  je  vám  Kristus  ve  své  velké  milos   a  lásce 
nablízku!  Vy  již  víte,  že  na  Zemi  jde  o  to  spla t,  odčinit  a  také  rea‐
lizovat  duchovní  vývoj  lidstva!  Lidé  se  však  nechali  pánem  temna 
a  blahobytem  vtáhnout  do  nízkých  vibrací.  A  pandemie  šířící  se  nyní 
po  celé  planetě  je  odrazem  toho,  že  lidstvo  sváděné  pánem  temna 
přestalo dodržovat Boží zákony a začalo si – jak říkáte na Zemi – dělat, 
co se mu zlíbí.

Důvěřujte Božímu duchovnímu světu!
Nepřetržitě jsou lidé dobré vůle vedeni Božím duchovním světem, 

učí  se  o  své  zodpovědnos   nejen  za  své  duchovní  blaho,  ale  také 
za dobro svých bližních. To, že důvěřujete světlému duchovnímu světu, 
je  vaše  velké  plus.  Pomáhá  vytrvat  i  v  době  velkých  zmatků.  Abyste 
dokázali  sloužit  ku  prospěchu  duší  vašich  bližních,  jste  jako  pozemš  
Kristovi pomocníci zásobováni vibracemi lásky našeho Spasitele. 
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Děkujeme také za vaše vysílání světla do depa Matky Marie!  I za 
vaši  přízeň,  za  nesobeckou  lásku  k  bližnímu  a  za  vzájemnou  lásku. 
Vždyť  jsme  duchovní  rodina,  která  se  navzájem miluje  a  podporuje! 
A v této soudržnos  pamatujte na bližního – ať v myšlenkách, slovech, 
skutcích či pocitech – v lásce! Cvičte kontrolu myšlenek a pocitů! Každý 
je  inspirován větami,  které  vám neustále připomínáme:  „Co nechceš, 
aby    dělali  druzí,  to nečiň  ani  ty nikomu  jinému!“  a  „Tak,  jak  chceš, 
aby se s tebou zacházelo, tak máš i ty jednat s druhými.“

Jsme ve velké  lásce na vaší  straně. Dobrý pastýř shromažďuje své 
ovečky. Žijete velký čas výzvy, a kdy skončí, nelze předvídat. Náš milý 
Spasitel  vám  klade  upřímně  na  srdce:  „Milujte  se  navzájem  tak,  jak 
jsem já vás miloval!“ a „Jsem při vás po všechny dny až do konce této 
časové etapy!“

Bděte,  bděte,  bděte!  Buďte  bdělí  a  používejte  prostředky  světla! 
Neboť  pro klad  působí  z  temných  říší  velmi  ak vně  a  lid  dobré  vůle 
chce přivést k pádu, vrazit mezi něj klíny a povzbuzuje ty, kteří v sobě 
ještě mají disharmonie.

Moji milí sourozenci, smím vám předat nejvroucnější pozdravy lás‐
ky a požehnání od naší milující Matky Marie a vložit do srdce: Důvěřuj‐
te  našemu  duchovnímu  světu,  tomu,  že  v  době  vašich  výzev  vás 
podporujeme s láskou a s velkým nasazením! 

Chraňte si klid! A já nyní smím doručit pozdrav klidu a míru od na‐
šeho milého Spasitele. 

Nenechte  pozadu  nikoho,  komu  můžete  snadno  v  lásce  ke  Kristu 
pomoci! Nic neopomíjejte,  konejte ale dobrovolně  tak,  jako vás Otec, 
Kristus a Boží poslové bezpodmínečně milují a slouží vám! 
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NASAZENÍ DUCHOVNÍHO SVĚTA ROSTE

Mé  milované  dě ,  buďte  si  vědomi  situace  ve  světě,  chystá  se 
ztroskotat! Současný  stav  se na Zemi drama cky  zhoršuje. Naléhavě 
vás proto žádám, abyste sloužili jako pomocníci Krista na Zemi, abyste 
vytrvali  v modlitbě.  Jak  víte,  držím  vás  pevně  poutem  lásky  ve  svém 
srdci.

Znovu a znovu apeluji: Služte modlitbou za celé lidstvo, za Matku 
Zemi,  za  světové dění. Modlete  se,  aby  se  srdce  lidí  otevřela! Vždyť 
s každou jednotlivou modlitbou za vaše bližní se násobí síla lásky.

Jsme zde ve velkém nasazení, protože víme, kdo stojí v pozadí hry 
mocných.  Chceme  vás  stabilizovat,  abyste  se  pevně  ukotvili  v  lásce. 
Dobrý  pastýř  již  dává  do  pohybu  vše,  co  je  nyní možné  přeměnit  dle 
Boží  vůle.  Působí  pro   nega vním  silám,  neboť pro klad  se  zmocnil 
jednoho mocného muže, který má na svět velký vliv. A temno proniká 
i do jeho skupiny spolupracovníků.

Toto  je naléhavý apel k modlitbě, protože  shromažďujeme každič‐
kou pro  tomuto působení. Ve vašich modlitbách je síla, kterou do nich 
v důvěře, víře a lásce vkládáte, spoléhajíce na lásku a moudrost Stvoři‐
tele. Kristus spolupracuje s archandělem Michaelem a  jeho bojovníky, 
aby zachránil lidstvo a Zemi před záhubou.

Oslovte mnoho duší prostřednictvím sítě lásky 
Chceme teď nechat vstoupit do vašich srdcí Spasitelovu sílu  lásky, 

protože umožní se pozvednout z nízké vibrace, která se hned roztahuje, 
jakmile se vliv chce rozšířit dobrým směrem. Pro  tomu chceme půso‐
bit. Potřebujeme vás,  naše milované dě ,  potřebujeme vaši  ódovou 
sílu pro směs, která se vytváří, aby propojila vaše srdce, aby pak Kris‐
tus měl možnost přes vzniklou síť lásky oslovit a povznést mnoho duší. 
(pozn. redakce: viz také kapitola Síť lásky Boží v knize G. Weidner Kar‐
ma a reinkarnace) Neboť mocní, kteří budou soupeřit o moc, mají být 
drženi v šachu.
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Spolu s Josefem z N. a mnoha posly vám mohu jako Matka poslat 
do srdcí značnou sílu lásky. Důvěřujte, důvěřujte, důvěřujte Kristu – on 
je zárukou, že bude konat pro  zlu!

Mé milované dě , podporujeme vás a pomáháme vám! Zůstávejte 
v  lásce,  aby  jiskra  lásky  mohla  přeskočit  i  do  srdcí  mnoha  mých 
dalších dě !

vaše Matka Marie

Mějte odvahu, buďte silní, vždyť vám byla darována síla lásky! Ne‐
plýtvejte s ní! Použijte ji pro duchovní růst! Vy to dokážete! Buďte od‐
vážné Boží dě  plné lásky. 
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PROCESY KONEČNÉ DOBY 
– DOPADY ZÁKONNÝCH PŘÍČIN

Duchovní pohled na světovou hospodářskou situaci
Smíme vám poskytnout náhled do momentální ekonomické situa‐

ce – důraz je na momentální. Jak můžete pozorovat, celosvětová virová 
epidemie  se  již  na  ní  drama cky  projevila.  Jedná  se  o  procesy,  které 
probíhají v konečné době a důsledky se objevují na různých úrovních. 
Uvědomte si, že jedno souvisí s druhým.

Pokud nestabilita ekonomické situace nadále poroste, může to vést 
k masivnímu  celosvětovému  hospodářskému  poklesu.  Pak  hrozí  jeho 
kolaps. Jistě je vám známo, že váš ekonomický systém byl už tak na vel‐
mi vratkých nohách.

Mnozí stále říkají: „Takhle to donekonečna nemůže jít!“ Ano, snaha 
získat  moc,  cham vost  a  stále  větší  vykořisťování  planety  Země 
v mnoha  oblastech,  v malém  i  ve  velkém,  neodpovídá  Božímu  řádu. 
A tak bude nářek lidí stále hlasitější.

Vytváření nových mocenských struktur
Tajně  se  pracuje  na  vzniku  nových  mocenských  struktur,  které 

chtějí  nejistou  světovou  situaci  využít  k  rozbi   současného  systému. 
Probíhá kampaň, kterou  inicioval pán  temna – podněcuje k vytvoření 
rozsáhlého mocenského  systému  a  intenzivně  ji  řídí.  Cílem  je  totální 
kontrola a absolutní nadvláda nad lidstvem. Tyto procesy již probíhají.

Důvěřujte Kristu!
Vy však dobře víte,  že Bůh  je všemohoucí! V  této stávající  zlomové 

světové situaci je v plném proudu velký duchovní proces návratu domů. 
Proběhne skrze Krista a v Božím plánu lásky, podle Jeho vůle. Na základě 
všech pozemských zvratů a nestabilní  světové situace vám klademe na 
srdce: Zůstávejte v  lásce a důvěřujte Kristu! Vždyť on je osvoboditelem 
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a  průvodcem  domů  k  nebeskému Otci!  To  je  ve  vás  již  pevně  zakot‐
veno, je to duchovně živé a může to vaše duše plnit rados !

Jen si vzpomeňte na osvobození Izraelitů Mojžíšem, který je z Boží 
vůle osvobodil z otroctví a poroby – tehdy se udála velká znamení pro 
lid, jenž měl být osvobozen!

V konečné době se také mnohé projeví v přírodě – v tomto ohledu 
vám  bylo  již  hodně  předpovězeno.  Zákonité  důsledky  se  budou  stále 
více ukazovat.

Změna postoje některých mocných i některých bližních
Milované dě , prostřednictvím vaší pomoci  jako pomocníků Krista 

na Zemi  se budou moci  lidé, dokonce  i   mezi mocnými, kteří  se na‐
cházejí  ještě  daleko  od  Boha,  začít  orientovat  na  Boží  duchovní  svět. 
Kristus s mnoha Božími posly  již  sbírá své ovečky a bezpečně  je vede 
domů k nebeskému Otci!

Opravdová láska je dynamická síla. 
Mysli  na  to:  Veškeré  dávání  v  lásce  je  pozi vní.  Skutečná  láska 

dává  slabým  sílu,  sklíčeným  odvahu,  smutným  útěchu  a  nevědomým 
pravdu.  Vítězí  nad  strachem  a  žíznivým  ctnostným  duším  přináší  lé‐
čivou vodu. Ovlivňuje a na vyprázdněné srdce působí dle Boží vůle. 

Opravdová láska je Bůh. 
Ona se stala v podobě Ježíše Krista osvoboditelem lidstva. Osvoboď 

tuto mocnou, zázračnou lásku!
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AKTIVACE DUCHOVNÍCH SMYSLŮ 

Používejte otevřené duchovní smysly dle Boží vůle
Neřekl náš milý Spasitel:  „Kdo má uši,  slyš!“? Prostřednictvím síly 

lásky a vaší  rostoucí  schopnos  milovat  jste stále více a více schopni 
přijímat  duchovní  lásku.  Snažte  se  i  vy  intenzivně,  nepřetržitě  a  ne‐
zištně lásku ke Stvořiteli, k bližnímu i k sobě samému vysílat.

Vydali jste se na cestu, abyste realizovali Kristovo učení lásky. Snaž‐
te se tedy žít dle Boží vůle, kráčet s pomocí vašich duchovních průvod‐
ců  pravou  cestou  lásky!  Buďte  si  vědomi,  že  silou  lásky  se  stále  více 
a více ak vují vaše duchovní smysly k tomu, abyste cí li, viděli a slyšeli 
srdcem a projevili tak tuto sílu při následování Ježíše Krista. To se stane 
díky vaší dobrovolné, nezištné ochotě milovat, a hlavně realizovat Boží 
vůli  v  pozemských  a  duchovních  záležitostech.  Povede  to  k  rozšíření 
vědomí.  Pak poznáte,  že  existuje hmatatelné duchovní  spojení  se  sí  
lásky našeho Spasitele. 

Skrze  sílu  lásky,  motor  celého  vesmíru,  jemnohmotně  probíhá 
duchovní  proces,  díky  kterému mohou  být  disharmonie  ve  vaší  duši 
harmonizovány. Tato nekonečná, stále proudící láska Stvořitele, zdroje 
veškerého by , se neustále šíří skrze našeho Spasitele Ježíše Krista.

Otřesy a katastrofy
Uvědomte  si,  že  všemohoucnost  nebeského  Otce  ve  své  neko‐

nečné  moudros   vede  celý  planetární  systém  k  vyššímu,  vzájemně 
propojenému  jemnohmotnému  přizpůsobování  vibrací  skrze  Krista. 
Tak bude dosaženo komplexního vesmírného přeladění. To můžete po‐
znat z otřesů, které již začaly a byly uvedeny v chod. Samozřejmě půso‐
bí i na Matku Zemi.

Země  byla  stvořena  v milos   a  lásce  Stvořitele  pro  Jeho  vroucně 
milované dě ,  k  jejich  duchovnímu  vývoji,  učení  a  zrání,  k  napravení 
a  splacení  pochybení.  Děje  se  tak  v  Jeho  vůli  a  skrze  Krista.  Igno‐
rováním duchovních  zákonů  a  stálým  vykořisťováním planety  dochází 
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na  již  zraněné,  churavé Matce  Zemi  k  viditelným  otřesům. Vy  je  na‐
zýváte  katastrofami,  ovšem  ony  slouží  ke  zjemňování  a  zdoko‐
nalování.

Katastrofy si razí cestu dle hustoty disharmonických chyb a zraně‐
ní  způsobených  Matce  Zemi  a  přicházejí  podle  za žení,  přestupků 
a nedodržování duchovních zákonů. Jsou to důsledky vibrací, kterým je 
třeba se přizpůsobovat. A vám je dobře známo, že lidstvo musí projít 
určitým duchovním vyburcováním.

Pozemské lidstvo se má duchovně pozdvihnout
Vy, milí následovníci Ježíše Krista, jste vyzýváni v souladu s učením 

lásky Ježíše Krista nesobecky sloužit. Vždyť máte jemnější vyšší vibraci, 
víte o doprovodu  svých duchovních průvodců  i o  tom, kam směrovat 
svoji  svobodnou  vůli.  Před  vašimi  zraky  se  odehrává  proces  sloužící 
k posílení i zjemnění Ma čky Země.

Aby  lidstvo pozvedl, vyzařuje nyní Tvůrce skrze Krista a Boží posly 
intenzivně svou sílu ke všem bytostem. A s vaší pomocí na vinici Páně 
má být mnoho milovaných vedeno k poznání jejich skutečné duchovní 
iden ty  jako dítěte Božího. Proto předávejte  jménem Krista v pokoře, 
rados  a vděčnos  všem Jeho dětem dary hluboké lásky. 

Uvědomte  si,  že  jste  se  dostali  do  silnějšího,  jemněji  vibrujícího 
pole  vědomí! A  Stvořitelovy  dary milos   vám pomáhají  v  rozšiřování 
duchovního vědomí.
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PODMÍNKY RŮSTU KLIDU A MÍRU 
V NITRU ČLOVĚKA

Milovaní sourozenci, jak dobře víte, stojíme my, Boží poslové, s lás‐
kou, rados  a vděčnos  při vás, abychom vám sloužili. Jménem našeho 
milého Spasitele budeme v této náročné době stát při všech, kteří mají 
dobrou vůli.

Postavte se životním zkouškám!
Když se držíte Ježíšova učení lásky a čelíte lehčím či těžším výzvám 

pozemského života, nebo dokonce osudovým rodinným ranám  (a  m 
jste  zkoušeni ve  své pravdivos  a vytrvalos ), pak vám bude udělena 
veliká milost. Vždyť  životní  zkoušky mají pomoci navyšovat vaše vě‐
domí.  Každý  má  při  nich  rozvíjet  svoji  spiritualitu  a  sílu  lásky.  Tento 
vnitřní „duchovně‐chemický“ proces také probíhá při předávání a přijí‐
mání duchovních pravd.

V důvěře v Krista se v nitru dostaví klid a mír 
Klid a mír v nitru vzniká a sílí, pokud vytrváte v Ježíšově cestě lásky 

i v případě, když vám hrozí, že vás během zkoušek přemůže bolest du‐
še. Ale důvěrou v Krista vždy získáte podporu, pocit bezpečí  i pomoc, 
kterou právě potřebujete. Necháte‐li  se  vést  vůlí  Stvořitele,  budete‐li 
důvěřovat  Jeho moudros , porostete. Obklopeni a živeni duchovní si‐
lou lásky budete pociťovat stále víc a více vnitřní klid a mír.

Snažíte‐li se usilovně napravit svá pochybení, vysílá Stvořitel skrze 
Krista klid a mír do vaší duše. 

Vkládáte‐li lásku k bližnímu do nesobeckého činu, budete odměně‐
ni mnoha milostmi nebeského Otce. 

Neboť Bůh si nenechá nic darovat! Dá vám další příležitos  k tomu, 
abyste  v  nich  v  rados   a  pokoře  nesobecky  konali  činy  lásky.  V  nich 
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vám ve spojení s Matkou Marií pomáhá milosrdenství a  laskavost na‐
šeho milého  Spasitele  –  stále  vás  láskyplně  povzbuzují,  dodávají  od‐
vahu a sílu.

Vše vyjde na světlo!
Díky vyšší duchovní  vibraci dochází k duchovně  fyzickému proza‐

řování buněk. Proto se hluboce usazené přetrvávající vibrační vzorce – 
způsobené například vzájemnými zraněními – mohou uvolnit a dostat 
do vědomí. Jak řekl náš milý Spasitel: „Všechno se v této konečné ča‐
sové etapě otevře, vyjde na světlo, a tedy do vědomí!“ 

Díky takovému uvědomění a vyli  lásky a milos  Stvořitele se mů‐
že člověk osvobodit od své duchovní zátěže v hluboce vibrující hmotě 
Země podstatně rychleji.

Vložte proto vaši bolest do rukou Krista a v pokoře a  lítos  proste 
o  změnu  a  uzdravení!  Důvěřujte  v  lásku  Stvořitele,  buďte  si  jis  
duchovním  procesem  přeměny  a  kráčejte  za  ruku  se  svými  milými 
duchovními  průvodci  v  pokoře,  rados ,  vděčnos   a  hluboké  lásce 
vpřed na cestě Ježíše Krista – blíž k Tobě, Bože můj!

Mnozí čekají stále na Boží dary. A ty nepřicházejí! Proč? Bůh nemů‐
že nikomu darovat vývoj a poznání! Těch musí každé Boží dítě dosáh‐
nout  samo!  Každé  Boží  dítě  je  za  svůj  vývoj  osobně  zodpovědné! 
Pomáháno, pomáháno je v každou dobu, a to nadmíru! Ale darovat – 
a  to pla  ve všech oblastech – nelze! Člověk či duchovní bytost  se už 
musí snažit sám. 

Je  důležité  být  v  každé  životní  situaci  pánem  nad  konečnými 
zákony, a ne se jimi nechat vláčet. 
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VŠE VYJDE NA SVĚTLO

Nechte  prosím  toto  poselství  proudit  do  vašich  srdcí,  vnímejte  jej 
tedy duchovním způsobem!

Kristus se o své pomocníky na Zemi postará
V této konečné době, v níž sloužíte jako Kristovi pomocníci na Zemi, 

budete čelit stále těžším časům. Jako vaše Matka bych vám proto ráda 
poskytla hodně síly a duchovní potravy a zásobila dary milos , neboť 
tato  nepokojná  doba  bude  od  vás  vyžadovat  mnoho  důvěry  v  Boží 
moudrost,  pevnou  víru,  silnou  vůli  a  hodně  důvěry  ve  vedení  vašimi 
duchovními průvodci.

Jako  milující  Matka  chci  skrze  svoji  pomocnici  Magdalénu  vyza‐
řovat duchovní potravu – lásku do vašich srdcí nastavených na příjem, 
nechat proudit  své mateřské  teplo  i  své paprsky požehnání do  vašich 
duší. Vnímejte to! Uvědomte si, že můj milý pozemský syn Ježíš Kristus 
si přeje, abyste byli  jménem a ve vůli nebeského Otce zásobeni  jako 
pomocníci na Zemi velkou láskou, silou, ochranou, duchovní potravou 
a duchovními pravdami.

Doba nesnází a milos
Jako orodovnice prosím Krista o mnoho milos  a o velkou sílu lásky 

pro  své  dě ,  které  se  teď  díky  tomuto  neobvyklému  stavu  na  Zemi 
nalézají ve strachu a úzkos . Bylo vám již sděleno, že se všechno bude 
jak  v malém,  tak  ve  velkém  lámat  a  vyjde  na  světlo.  To  se  teď  děje 
a patří to k duchovnímu procesu konečné doby.

Uvědomte si, jaká je to milost smět se v této konečné době v poko‐
ře a lítos  postavit svým disharmoniím. 

Je‐li  člověk  trvale  ochotný  se  měnit,  neúnavně  usiluje  o  sebedis‐
ciplínu,  pracuje  na  svých  slabostech  m,  že  kontroluje  své  myšlenky 
i  pocity,  může  dosáhnout  duchovního  obratu  na  mnoha  úrovních. 
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A právě to je třeba, aby postoupil na své cestě životem. V takovém pří‐
padě  smíte  všichni  to  nedobré,  co  jste  se  o  sobě  dozvěděli,  předložit 
Kristu s prosbou o vyléčení a zbavit se tak svých duševních ran.

My víme, jak často jste vystavováni velké boles  a zármutku! Vím 
o každém z mých milovaných dě , když se potýká s životními událost‐
mi,  jež  nega vní  síly  využívají  v  tento náročný,  zneklidňující  čas  pro 
své  machinace.  Proto  jste  přes  vibrační  síť  lásky  napájeni  velkou 
duchovní  vibrací  lásky  a  ódové  síly.  Buďte  si  tedy  svého  připojení 
stále vědomi. 

Výživa z kvantového světla lásky
Duchovní směs ódové vibrace se vytváří
1. z Kristovy duchovní síly lásky spojené
2. se zářivou silou lásky mého mateřského srdce 
3. a za pomoci mnoha dobrovolně pomáhajících Božích poslů, kte‐

ří z hluboké lásky k lidstvu společně poskytují svou sílu lásky. 

Pokud  se  tomu  přizpůsobíte,  budou  tyto  světelné  frekvence  lásky 
na vás naladěné vstřebávány  jako duchovní výživa z kvantového pole 
lásky do vašeho vědomí. A tak se stanete duchovně živější, protože roz‐
víjíte vibraci svého vyššího já a ak vujete své duchovní síly. Děje se tak 
samozřejmě za předpokladu, že dodržujete rady Božích poslů.

Moje milované dě , pokorným a nesobeckým uplatňováním učení 
lásky mého  pozemského  syna  Ježíše  Krista  rovněž  přispíváte  k  léčení 
svých duševních disharmonií vytvořených pýchou. Taková proměna ve‐
de k vnitřnímu klidu, míru a duševní harmonizaci.

Nechte své světlo lásky vyzařovat
Svým  vnitřním,  stále  více  projevovaným  duchovním  životem 

a schopnos  lásky z vás může stále více vyzařovat Boží jiskra a Kristovo 
světlo. Tím se stále více napojujete na Kristovo vědomí.

Jako  pomocníky  Krista  vás  pevně  zahaluji  do  svého  ochranného 
modrého pláště. Pamatujte: V celém vesmíru  je motorem a nositelem 
veškerého by  všeobklopující Boží láska, řízená skrze Krista!

Mír s vámi!
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POZEMSKÝM LIDSTVEM MÁ BÝT ZATŘESENO

Shromáždění Božích poslů
Láska a mír našeho nebeského Otce a Ježíše Krista nechť je s vámi! 

Těší nás, že vás smíme v tento čas jménem našeho milovaného Spasi‐
tele  a  v  souladu  s Boží  vůlí  zásobovat duchovní  potravou – pravdami 
a informacemi! 

Milí  sourozenci,  máme  předat  zprávu  o  větší  poradě  Božího 
duchovního světa. Jednalo se o vás, lidech planety Země.

Jak dobře víte, Země, lidstvo a Boží stvoření už nejsou v rovnováze, 
takže  vznikly  trhliny.  Proto  máme  předat  tento  vzkaz.  (V  duchovním 
světě se již dříve konala shromáždění a vám byly občas sděleny důležité 
podrobnos  o tom, co Boží svět zamýšlí.)

Pozemským lidstvem má být zatřeseno
Znáte stav své milované Matky Země – počet nešvarů, výstřelků na 

ní stoupá, takže začal nezbytný proces, otřesy pos hnou lidstvo Země. 
Takové  jsou  důsledky  chování  člověka.  Pandemii,  světový  virus  nemá 
lidstvo pod kontrolou! Virus se rozšířil po celém světě a veškerá přijatá 
opatření  způsobují  dalekosáhlé  důsledky.  Lidstvo  se  ve  strachu  a  úz‐
kos  pokouší zmírnit kolaps hospodářského systému. Z našeho pohle‐
du se však prudce zvětšuje.

Výzva k modlitbě
Milovaní  sourozenci,  máme  vás  opět  co  nejnaléhavěji  vyzvat 

k  modlitbě.  Nepřestávejte  v  ní,  protože  mnohé  může  být  vašimi 
prosbami  a  s  ohledem  na  milosrdenství  našeho  Spasitele  zmírněno! 
Znáte výrok: „… až budou spravedliví nalezeni a budou schopni se za‐
pojit srdcem…" Odložte vše, co by vás chtělo vtáhnout do vnějšího svě‐
ta, abyste se tam zapletli. To následovník Ježíše Krista nechce!

Ve společenství vidíme zmatky ohledně posuzování situace na Ze‐
mi. Ale my se ke každému z vás co nejupřímněji obracíme! A děkujeme 
za  vaše nasazení,  vždyť  jste  svými modlitbami našimi  „zesilovači“,  ale 
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zároveň „tlumiči“ nešvarů ve světě. Milujte se navzájem! Milujte jeden 
druhého, to je důležitá výzva k vám – setkávejte se v lásce, úctě a dů‐
stojnos !

Milovaní  sourozenci,  apelujeme  na  každého  z  vás.  Nechť  oheň 
vašich modliteb plá za lidstvo, za planetu Zemi a za ukončení toho ne‐
zdravého, co se na ní děje. Vy vidíte zlomek, my však celý rozsah.

Duchovní  svět dělá mnoho opatření, aby oslabil  jisté  zvýšené záření, 
které lidem neprospívá. Modlete se za zmírnění jeho účinků! Mnohé se již 
lepší,  ale  zvrá t  je  nelze.  Bůh  může  pouze  mnoha  milostmi  tlumit  dů‐
sledky  toho,  co  lidstvo  zaselo.  To  mějte  na  zřeteli!  Pociťte  v  sobě  mír 
a vděčnost, pokoru a lásku k Otci. A držte se nejvyššího přikázání: Milujte 
svého Otce nade vše, milujte svého bližního a sebe sama!

Každý nese odpovědnost za společenství
Jako  pomocníci  Krista  na  Zemi  udržujte mír  ve  svém okolí.  A  aby 

nevznikaly ve vašem společenství trhliny, buďte na sebe laskaví! Každý 
z vás má zodpovědnost za jeho pospolitost a soudržnost. Náš milý Spa‐
sitel Ježíš Kristus říkával: „Duch Boží vane tam, kam chce“ a „Milujte se 
navzájem tak, jak jsem já vás miloval!“ 

Poznejte velikost darů milosti lásky
Milí  sourozenci,  každému z vás,  i  ve vašem okolí  a  ve  světě může 

být  darována  milost!  Milost  umět  uplatnit  Kristovo  učení  lásky  ve 
všech  současných  výzvách  a  změnách,  jež  nelze  zastavit.  Poznat 
rozsah Boží  lásky  je veliký dar. Také vědomí, že ty  jsi pověřen Kristem 
a nosíš v sobě jeho lásku. Chraňte si ji!

Matka Marie se snaží ve spojení s Josefem z N., s duchovními prů‐
vodci a mnoha Božími posly pomoci vám navodit v sobě klid, protože 
jinak byste byli sváděni nega vními silami. Učte se v něm setrvat, tam 
jste bezpečně skry  v Boží lásce. Braňte se každičké nega vní, nedobré 
myšlence  a  nevhodným pocitům!  Vkládám  vám do  srdcí:  „Milujte  se 
navzájem!“,  pak  budete  hodni  milos ,  které  vám  s  velkou  láskou 
mohou být předány ve vůli Stvořitele a jménem Krista.
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Poslouchejte toto poselství ryzím srdcem! Jak Ježíš pravil – kdo má 
uši k  slyšení,  slyš! Máme radost z každého ochotného srdce, které se 
postaví zkouškám, a věřte, že nyní jsou obrovské!

Být následovníky Ježíše a pomocníky Krista na Zemi
Existuje duchovní prostor, ve kterém jste navzájem spojeni! Zaplň‐

te  ho  svou  vlastní  silou  lásky!  Jménem  Krista  a  pod  vedením Matky 
Marie vám děkujeme za vaše přívě vé působení a za ochotu vést jako 
pomocníci Krista podle plánu Stvořitele rozptýlené stádo vašich bratrů 
a  sester  zpět  do  Otcova  domu.  Proto  také  jste,  moji  milí,  neustále 
oslovováni, jelikož pro strana se pořád snaží následovníky Ježíše Krista 
vytrhnout z jejich klidu. Udržujte si vnitřní mír, žijte v láskyplné pospo‐
litos ! My,  Boží  poslové,  se  snažíme  ve  všech  vašich  pozemských  vý‐
zvách stát při vás! 



24

VSUGEROVANÁ PŘÁNÍ

Kdo  se  naučil  být  pánem  nad  pokušeními,  uzrál.  Zbavil  se  jejich 
vlivů.  Tajemstvím  vítězství  spočívá  v  jejich  ignorování.  Jako  druhou 
možnost doporučuji najít si klidné místo a moudře zvážit, čeho lze při 
konkrétním toku myšlenek nebo pocitových vln dosáhnout. Věnuj spe‐
ciální  pozornost  tzv.  vsugerovaným  přáním!  Budeš‐li  se  jimi  zabývat, 
toužit po nich, zesílí – jenomže výsledkem má být tvá duchovní zralost: 
Zásadní je tedy odmítnu . 

Pokud ale zjis š, že jsou pro tebe po duchovní stránce potřebné, dle 
Boží vůle, pak upřímně poděkuj. Získáš zkušenost a důvěru sám v sebe. 

Při  mnohých  pokušeních  to  vypadá,  jako  by  ses  pohyboval 
v tmavém tunelu. Jsi zajat temnotou a žádná ze tvých snah tě nechce 
dovést do světla. Uvědom si, že se jedná o tvé vnitřní pády, že máš ne‐
dostatečnou výdrž anebo tě vzpomínky na minulost za přispění pokuši‐
telů  strhávají  zpět.  Zde  pomůže  modlitba  k  tomu,  koho  chceš 
následovat: Ježíše Krista.

Ježíš vybíral své učedníky na pokyn Otce pomocí své jasnovidnos . 
Byli to obyčejní rybáři, zemědělci, řemeslníci atd. a on je podrobil výu‐
ce. Podobnou zažíváš nyní  i  ty. Po třech  letech byli schopni mediality. 
Proto  je  pro  následovníky  Ježíše  nutné  nepřipus t  vyvyšování  se, 
omluvy  vlastního  nega vního  chování  či  ospravedlňování  se.  Místo 
toho  pochopit  a  chyby  přiznat.  Takže  žádné  výmluvy,  vytáčky,  při‐
krášlování svého  jednání. Naopak, následovat svá kvalitní předsevze . 
Tvoje  zrání  coby  následovníka  Ježíše  se  bude  postupně  zvyšovat,  což 
budou tví  strážní andělé a duchovní  svět sledovat s  rados . Neboť  to 
přináší duchovní posílení a úspěch. Tvé vědomí bude ušlech lejší, aura 
zářivější a ty budeš cí t, žes to zvládl.
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OBJASŇOVACÍ ROZHOVOR 
– SÍLA  MYŠLENKY

V: vedoucí, D: duše
D: Kam jsem se to dostal? Voní to tu nějak svatě. Voní to tak, ale kostel 

to není. A bujarost tu asi také není vítána.
V: Zdravím tě.
D: Á, někdo tu je! I já tě zdravím. Kdo jsi, smím‐li se zeptat?
V: Člověk jako každý jiný.
D: Ano? To je hezké, pak snad můžeš jít se mnou.
V: A kam?
D: Na malou procházku a pak možná trochu popít.
V: Já nepiju.
D: Co to znamená, že nepiješ?
V: Žádný alkohol.
D: Ty nepiješ alkohol?
V: Ne.
D: Víš, musím se   k něčemu přiznat. Byl  jsem už  třikrát na odvykací 

kúře, ale nikdy jsem to nedokázal. Vždycky po pár týdnech...no, ne‐
zůstal jsem na suchu.

V: A jak tahle závislost začala? Už v mládí?
D: Co si pamatuji, tak mi bylo asi 25 let.
V: A nyní je   kolik?
D: Teď? Je mi 54.
V: Smím znát tvoje jméno?
D: Rudolf.
V: Rudolfe, v 25  letech to začalo. Myslíš, že vinu nesla společnost ne‐

bo...
D: Ano, chodil jsem hodně bruslit.
V: To je hezký sport.
D: Ano, ale někteří pak vždycky zašli do hos nce.
V: Aha, aby se ohřáli.
D: Říkali, že potřebují punč na zahřá .
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V: To je dobrá výmluva.
D: Mě brali s sebou.
V: A tobě se to začalo líbit.
D: Tak asi.
V: Kam až to došlo?
D: Pak už  jsem pil  hodně a dostal  se do odvykací  léčebny. Když  jsem 

odsud odešel, byl jsem – jak se říká – pár týdnů na suchu. Potom se 
ale kamarád přede mnou napil a já si pomyslel, že mi jeden doušek 
neuškodí.

V: To si člověk říká.
D:  Máš  pravdu.  Začalo  to  znovu.  A  zase  jsem  se  léčil,  šel  jsem 

dobrovolně, protože jsem věděl, že se sám z toho nedostanu. Chtěl 
jsem, ale nedokázal jsem odolat. Asi jsem se neuměl ovládat.

V: Jaké bylo tvé povolání?
D: Byl jsem truhlář.
V: Krásná profese.
D: Nebyl jsem nespokojený, práce mě bavila. 
V: A jaký byl tvůj názor na život? Na smysl života a proč tu člověk je?
D: Inu, člověk musí pilně pracovat, aby k něčemu přišel. Měl jsem nád‐

herný  byt.  Ale  jak  jsem  řekl,  byl  tu  pořád  někdo,  kdo mě  sváděl 
k pi .

V: A bylo   známo, že existuje Stvořitel?
D: To ano, rád jsem si vyřezával, dokonce nádhernou sošku Panny Ma‐

rie. Ano, věřil jsem. 
V: Mohu   nechat něco ukázat – nejdřív situaci, kdy jsi se svými kama‐

rády šel poprvé pít punč.
D: Jé, sedím na tom samém místě v hos nci u kluziště a pijeme a tady 

vidím...u  sebe  ještě  tak  ne,  ale  u  těch  druhých...provázejí  je  pří‐
šerné postavy.

V: A co dělají?
D: Nasávají s nimi. Když někdo z lidí pije, objeví se u té příšery dlouhý 

chobot,  jako má slon, a nasává  s ním. To  je hnusné! Vypadají od‐
porně!

V: Jak byly velké?
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D:  Různě,  větší,  menší  a  u  sebe  vidím  jen  takovou  malou  potvůrku, 
není tak ošklivá.

V: A přece tě svádí.
D:  To  nevím  –  vesele  skáče  dokola  a  pořád  ukazuje  na 

sklenici ...a tak...aspoň si to myslím...piju.
V: A jak vypadá po roce? Podívej!
D:  Neumím  si  vysvětlit,  jak  je  to možné...nyní  je  to mladík!  Je  velký 

a  má  hnusné  uši.  Ačkoliv  je  mladý,  má  povadlou  popelavou  pleť 
a  hubené  prsty.  Je  jako  kostlivec.  Drží  moji  ruku,  pořád  zvedá 
skleničku a  skne mi ji na rty.

V: Tak, a teď půjdeme zase dál. Co se s ním stalo, když jsi byl na léčení?
D: Opět se zmenšil!
V: Protože jsi nepil!
D: To nevím.
V: V ústavu přece pít nesmíš.
D: Správně, tam nepiju. Proto se zmenšil?
V: Ano, žije z pi .
D: Žije prak cky ze mě?
V: Z tvého pi , z ničeho jiného. To není člověk, je to forma, útvar, který 

vznikl ze závislos  na pi .
D: Ach tak.
V: A teď dávej pozor. Jak to bylo veliké, když tě propus li?
D: Vešlo by se to do krabičky od zápalek.
V: Dobře. Přejdeme k situaci, kdy   kamarád dává napít. Co se nyní dě‐

je?
D:  Už  zase  vesele  poskakuje.  Já  beru  do  ruky  skleničku,  ono mi  drží 

ruku a zvedá ji k ústům, míchá víno prstem, abych ucí l vůni...a pak 
piju...má radost a směje se a zvětšuje se.

V: Jdeš podruhé na léčení.
D: Opět je menší.
V: Ale zcela nezmizí, že?
D: Ne!
V: Pak jsi šel potře ...
D: Ano.
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V: Jsi nyní ještě v léčebně?
D:  To  právě  nevím,  kde  teď  jsem. Naposledy  jsem  byl  v  nějakém  še‐

divém prostoru.
V:  To    vysvětlím  později.  Nyní    položím  důležitou  otázku:  Jak  sis 

představoval, co se děje dál s člověkem, když zemře?
D: Pohřbí ho, to je jasné.
V: Tělo pohřbí! Je ale tělo člověk?
D:  ...nemůže být celý, podle Bible musí přece  jedna část čekat na Po‐

slední soud. Ale bohužel se v tom nevyznám.
V: To je špatně. Nemusí čekat! Ty to brzy zažiješ.
D: Já?
V: Ty už to ž nejsi člověk! Jen si to myslíš!
D: Nejsem člověk?
V: Ukážu  , co se s tebou v léčebně stalo.
D: Už jsem to tam nedal. Víš, když už jsi tam poněkolikáté ‐ odvykací kú‐

ry jsou spojené s tzv. „velkými návaly“ a moje srdce to nevydrželo.
V: A teď se dívej, co se s tebou přesně dělo, bude to jako film.
D: Vidím dva  zářivé muže, oblečené v bílých  tunikách – vysouvají mě 

z  těla  a  pozoruji,  že  tamhle  ležím  a  současně  stojím  tam  nahoře 
a dívám se na sebe dolů...

V:  To  první  je  tvoje  hmotné  tělo,  to  druhé  jsi  ty.  Jsi  bytost, 
jemnohmotná.

D: Ano, to si teď už také myslím. 
V: A řekli   oni dva muži něco?
D: Abych prý vše zapomněl a šel s nimi, protože tady už nemám co do 

činění.  Chtěli mě  vzít  do nějakého  sanatoria,  kde by mi odstranili 
veškerý jed, ale já se bránil, protože jsem myslel, že půjdu zase do 
nějaké odvykací kliniky. „Ne, zůstanu tady!“ Vysvětlili mi: „Na tom‐
to místě  v  žádném případě nemůžeš  zůstat. Nu t  tě  ale nemůže‐
me, abys šel s námi. Budeš však dopraven na místo, kde nemůžeš 
nic dělat kromě přemýšlení, až pak sám začneš volat o pomoc. Teh‐
dy pro tebe zase přijdeme.“

V: Jak to tam vypadalo?
D: Šedě.
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V: Byl jsi sám?
D: Seděl jsem na poraženém stromě a volal o pomoc, protože mi byla 

zima a pořád byla mlha.
V: A  je úspěch, že  jsi nyní tady a dostáváš skrze mne vysvětlení.  Jsem 

člověk, který ví.
D: To je hezké. Jak to víš?
V: Patří to k mému životnímu úkolu. Teď se tě zeptám, co ona příšera 

udělala, když jsi zemřel?
D: Víš, co?! Ihned se nalepila na jiného člověka.
V: Tak. Ještě něco   povím. Člověk může svým myšlením a cítěním „tvo‐

řit“‘. Bůh stvořil duchovní bytos  skrze myšlení. My, dě  Boží, můžeme 
také tvořit. Sice ne duchovní bytos , ale myšlenkové útvary. Ty žijí stá‐
le  dál,  dokud  se  zabýváme  pořád  stejnou  myšlenkou.  Díky  snaze 
o přeži  nu  člověka, který  ji vytvořil, ke stále stejnému uvažování. 
A  když  to  člověk  dělá,  roste  a  roste,  až  se  nakonec  stane  pánem 
a člověk jejím otrokem. O tom však lidé bohužel nic nevědí.

D: To je strašlivé. Je to u kouření to samé?
V: Jistě. I u všech dalších závislos , např. při lhaní, krádežích apod.
D: Děkuji, žes mi to všechno řekl.
V: Lidé to bohužel nevědí, a když se jim to sdělí, tak se člověku vysmějí. 
D: Já to také neznal.
V: Ale teď jsi volal o pomoc, aby ses z toho dostal. A tato pomoc je   

poskytnuta a v příš m okamžiku prožiješ své znovuzrození.
D: A už nemusím nikdy pít?
V: Ne. V sanatoriu, kam nyní půjdeš – ne pozemském – budou skvělou 

metodou  založenou na magne ckých  silách účinky  jedu  rozpuště‐
ny.  Pak  se  může  tvá  duše  osvobodit.  Nyní  uvidíš  prostředí,  ve 
kterém skutečně budeš. 

D: Ach, jaká nádhera!
V: A co teď vidíš?
D: Nádheru, krásnou krajinu, mnoho kvě n...
V: To je nadzemská sféra, ale nebe ještě ne.
D:  Vidím  krásné...myslím  asi  sanatorium  ...s  mnoha  kvě nami 

v oknech...
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V: Mají nádhernou vibraci.
D: Vidím i malou říčku s mostem a – jak jim mám říkat – lidi?
V: Bytos , nazývej je bytos .
D: Vidím bytos  a některé mi mávají.
V: Přišly sem před tebou.
D: Jen je nevidím ostře.
V: Bude   dáno ostré vidění. Dávej pozor. Teď už je vidíš jasně?
D: Ano, tady je moje milovaná maminka, otec a bratr! Oni odešli ještě 

přede mnou. Mohou ke mně přijít?
V: Ne, ty půjdeš k nim.
D: Smím?
V: Ještě jedna maličkost.
D: Udělám vše, chci všechno napravit!
V: V jakém roce jsi přišel do ústavu?
D: Vidím před sebou rok 1982.
V:  Vidíš,  a  teď  je  rok  1989.  Tak  dlouho  jsi  seděl  v  tom  nehos nném 

světě. Nyní  přijde  to  nejdůležitější.  Sám by  ses  v  této  nadzemské 
sféře nevyznal. Ale Bůh ve své lásce přidělil každému člověku, žijící‐
mu  na  Zemi,  anděla  strážného.  Nejen  dě   ho  mají.  Každý  má 
nějakého! Ten tě pozemským životem doprovázel, ale asi se k tobě 
nemohl úplně dostat. Teď ho poznáš, přichází sem.

D: Už tu stojí.
V. Poslouchej, co   říká a pověz mi to. Já ho neslyším.
D: Říká: „Bůh budiž pozdraven, Rudolfe! Jsem rád, žes konečně požádal 

o pomoc. Prosadil jsi  m svoji svobodnou vůli, a tak   můžeme my, 
duchovní bytos , pomoci. Odvedu  tě do hezkého malého  sanato‐
ria. Nejdříve ale popros našeho nebeského Otce a Pána Ježíše Kris‐
ta za odpuštění, že jsi nežil podle zákona. Tam tě pak vyléčí a já tě 
odvedu do sféry, kde budeš proškolen.“

V: Může   říct, do jaké sféry to bude?
D: Říká, že ne, nesmí to předem říct. Chce mě nejdřív vidět zdravého. 

A já teď nemám vytvářet žádné myšlenky. Mám nyní sepnout ruce 
a  pomodlit  se.  Nemusí  to  prý  být  žádná  naučená  modlitba,  ale 
prosba o odpuštění.
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V: To zvládneš.
D: Doufám: „Můj nebeský Otče a ty, milý Pane Ježíši Kriste, na kterého 

jsem  jako  dítě  velice  věřil!  Odpusťte  mi,  prosím,  že  jsem  neměl 
dost vůle vést život dle Boží vůle. Také prosím, aby mě můj anděl 
strážný směl odvést do mé sféry, a jsem připraven se z vlastní vůle 
řídit  jeho  radami.  Ještě  jednou  prosím  o  odpuštění.  Amen.“  Ano, 
říká...smím s ním jít.

V: Vidíš, to je přece krásné.
D: Smím přejít most a tobě, bratře, děkuji! Budu se modlit i za tebe.
V: To je od tebe milé. Nyní se rozhlédni, zda tu nejsou další, co prožili 

to samé jako ty.
D: Ó ano, je jich tu hodně, ani je nelze spočítat.
V: To nemusíš, i oni budou šťastni jako ty a půjdou se svými průvodci.
D: Ano, smějí se, radují.
V: Vidíš. Vždy dostává poučení jedna velká skupina. Dnes jsi prvně vě‐

domě prožil svůj den v nadzemí. Je to tvé duchovní znovuzrození.
D: Jak krásné. Děkuji  , milý bratře!
V: Udělal jsem to rád.
D: Všichni, kdo tu jsme, voláme: „Bůh budiž pozdraven a sláva Kristu!“ 

Můj  duchovní  průvodce  ještě  říká:  „Ježíš  Kristus  je  vítěz!  Ježíš 
Kristus je vítěz! Ježíš Kristus je vítěz! Amen.“ Odcházím.

V  tobě dřímají  nevídané poklady a  síly. A mezi  těmito  silami  jsou 
myšlenky tou největší silou. Myšlenky jsou semínka. Myšlenky jsou tvo‐
řivé síly. Myšlenky jsou příčinou veškerého pohybu. Myšlenky jsou pří‐
činou vývoje veškerého života. 



32

O MYŠLENKÁCH

Promluvíme  o  rozšiřování  vědomí.  Spočívá  v  tom,  že  se  přemýšlí 
nejen nad  m, odkud jsem přišel, proč žiji a kam se vracím, ale uvažuje 
se také o hlubokých duchovních myšlenkách, které Bůh vložil do Svého 
stvoření  –  a  vy  jste  Jeho  dě   stejně  jako my  všichni.  Potřebujete  ve 
zhuštěné hmotě své vědomí  intenzivně obohacovat o poznání, abyste 
jej mohli  navyšovat,  a  m  realizovat  svůj  duchovní  plán,  který  jste  si 
před  inkarnací  předsevzali.  Abyste  po  posledním  výdechu  mohli  ra‐
dostně  zvolat:  „Já  to  zvládl!  Už  se  na  mě  nevztahují  omezení  hrubé 
hmoty!“ My máme za úkol vám informace předat, ovšem pak už záleží 
jenom na vás. Ale společně to dokážeme! 

Každá  duchovní  bytost  má  schopnost  myslet.  Tu  nám  dal  Bůh, 
ovšem ne dokonalou, nýbrž v zárodečné formě. Schopnost přemýšlet, 
tato síla uvažovat měla být rozvíjena v duchovní říši, v duchovní vlas  – 
vy  jste však nechtěli! Proto už nejste klasické duchovní bytos , nýbrž 
jste duchovní bytos  vtělené. Nyní máte dvě pamě . Duch myslí, ale 
aby to člověku dostal do vědomí, potřebuje mozek pozemského těla. 

Už  jste  někdy  přemýšleli,  proč  najednou nějaká myšlenka  vstoupí 
do vašeho vědomí, ačkoliv  jste na ni před m vůbec nemysleli, kterou 
jste se nikdy nezabývali? 

Moře myšlenek, fluid krouží kolem vás. 
Co tedy myšlenky jsou?

1. Myšlenky  jsou fluidální  substance, vyskytující  se ve  svém vib‐
račním  stavu  v  prostoru. Mají  určitou  životaschopnost,  koncentraci 
a další vlastnos .

Myšlenky  mají  různou  velikost  a  tvar.  Vznikají  z  našeho  myšlen‐
kového  fluida.  Jsou  živoucí,  mají  obsah,  sílu  a  určité  vibrační 
vlastnos . 

Abychom vám to  lépe objasnili.  Slyšeli  jste při  rozhovorech s nevě‐
domými bytostmi často otázku vedoucího rozhovoru: „Kdo tě na šikmou 
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dráhu přivedl? Kdo  tě ovlivnil?“ A protože  to nevědomá bytost nevě‐
děla, řekl jí duchovní průvodce: „Byly to tvé myšlenkové výtvory, které 
jsi chtěl, které jsi živil, a ony skrze tebe obdržely životní sílu. Živil jsi je 
pod vlivem nega vních sil, a tak tě přemohly. Staly se mocnější než ty. 
Proto to šlo s tebou z kopce, přivedlo na šikmou plochu.“ (pozn. redak‐
ce: viz Vysvětlovací rozhovor v těchto Rozhovorech)

Takže  to  jsou  opravdu  živoucí  substance!  Berou  si  sílu  z  vašeho 
ódu, pokud  je živíte, když s nimi souzníte,  zabýváte se  jimi. Rozumíte 
nyní,  proč  vám  radíme:  kontrola  myšlenek,  kontrola  pocitů!  Protože 
jsou  to  substance  s  určitým  vědomím,  to ž  vědomím,  které  s  vámi 
rezonuje.

2. Podobné přitahuje podobné a vytváří opět podobné. 
Kolem  vás  jsou  vám  odpovídající myšlenkové  vibrace.  Přitahujete 

je.  I  ty  nega vní,  jestliže  nega vně myslíte.  A  protože  je  přitahujete, 
máte pocit: To  jsem já, kdo to chce. Vlastně si  licho te, neboť věříte, 
že  vy  jste  na  to  přišli.  A  jelikož  podlehnete  těmto  pokušením,  jste 
přesvědčeni, že jste to chtěli vy. 

Vašim přáním a vůlí je však stoupat, abyste se dostali domů k Otci. 
Ovšem vy vyživujete jiné myšlenky. Přitahují nega vní síly. Vyskytují se 
při vás v důsledku neodstraněných řetězců z vašich minulých životů.

Pokud  je  nyní  vpus te  dovnitř,  dostaví  se  licho vá  myšlenka:  To 
jsem přece já, kdo to chce. Ovšem duch ve vás to nechce! Ani vaše vě‐
domí!  Kdo  to  tedy  vlastně  chce?  – Nega vní  síly!  Chtějí  toho  dosáh‐
nout přes vaše neodstraněné nectnos , které jste si přinesli z minulých 
životů!  Podobné  přitahuje  podobné  a  vytváří  zase  podobné.  A  nega‐
vní síly vám podsouvají: „Nenech si od nikoho nic namlouvat, užij  si 

to!“ Tak se chovají   z temných sfér, které nemáte poznat. Toto je jejich 
maskovací  manévr,  tak  jsou  ls vé!  A  to  je  pouhý  zlomek,  který  vám 
můžu o  jejich  rafinovanos   vyložit.  Proto  je  vaše  spolupráce při myš‐
lenkové  a  citové  kontrole  obzvlášť  důležitá.  Pamatujte:  Takové  myš‐
lenky přicházejí neustále, neustále, pořád!

Když  se dostaví myšlenky:  „Musíš…!“, pak  je nebezpečí obsazení 
již zde. A jestliže vám nega vní síly dávají příkazy, protože stále ještě 
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věříte, že  jste to vy, kdo to takhle chce, pak  je obsazení  jasné – a pro 
samotný duchovní svět Boží je těžké takového člověka opět získat!

Kdo  to  dokáže,  když  je  připoután,  přikován  k  nega vním  silám? 
Který člověk si uvědomí, že nejprve musí (!) souhlasit, neboť dříve také 
souhlasil s nega vními silami, jinak by to či ono nemyslel a nevykonal!

Tyto informace vám mají rozšířit vědomí a oboha t poznání! To má 
být smyslem vašeho života! Neboť kdo ovládá vlastní myšlenky, ten řídí 
svůj  život! To  je  základ,  který  chceme předat,  toto  je  základní  akord, 
v  němž  vibruje  univerzum.  Myšlenky  působící  kolem  vás  přicházejí 
z moře myšlenek a odpovídají vašemu vývojovému stupni.

Jen zřídka se k vám, na vašem nynějším stupni vědomí, dostanou 
čistě duchovní myšlenky. K tomu je již nutná velká připravenost, abyste 
je dokázali řádně přijímat. Vy ještě své myšlenky neovládáte, proto ne‐
ovládáte ani svůj život. Jak vám může Bůh, nekonečná láska, posílat ty 
čistě duchovní, když je neumíte přijmout? Buďme upřímní: U Boha není 
nic bezúčelného! Bylo by to mrhání silami, ale Bůh nemrhá ani tou nej‐
menší silou.

Proto vás živí oním chlebem, který přichází z úst Božích poslů skrze 
slib Ježíše Krista. To je ten chléb, to duchovní, co vám přinášíme jmé‐
nem našeho Pána a Mistra. A kde můžeme, tam pravdy sdělujeme. To 
jsou původní pravdy, duchovní pravdy, jimž ještě často nerozumíte, ale 
jsou pro  váš  současný  stav  vědomí nutné. Mají  vás dostat do  vyšších 
rovin vibrace, pak získáte novou sílu, novou výživu a nové pravdy.

3. Producent a nositel myšlenek je za jejich následky zodpovědný.
Nyní se někdo ošívá, neboť o zodpovědnos  člověk nechce slyšet.
Milované dušičky, v zásadě jste za svůj život zodpovědní. Jste také 

zodpovědní  za  každou myšlenku,  proto  jste  označeni  za  „producenta 
a nositele“.

Kdo  je  tedy  m  tvůrcem  myšlenky?  Každý  z  nás  byl  již  tvůrcem 
jedné, více či mnoha myšlenek. Za  jejich následky nese člověk zodpo‐
vědnost.  Teď  si  někteří  uvědomují:  „Moje myšlenky  pořád  dobré  ne‐
byly!  Co  mě  tedy  všechno  čeká?“  Doufejme,  že  byly  dobré,  Bohem 
žádané! Pak vás můžeme zbavit obav a staros .
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Pokud jste však probudili ty nega vní, které ve vás v zárodečné for‐
mě  dřímaly,  vyslali  je,  pak  za  to  nesete  samozřejmě  zodpovědnost 
a následky.

Kdo může být nositelem myšlenky? Nositel či živitel je ten – nemu‐
sí to být člověk, může to být i duchovní bytost ‐, který dotyčné myšlen‐
ce radostně přitakává, umožňuje jí tedy vstup do sebe, živí  ji, posiluje 
a zase vysílá, ať jen mentálně či slovy nebo písemně. Tehdy s určitos  
myšlenka dos hne dalšího, a sice odpovídajícího, podobně otevřeného 
sourozence.

Vidíte,  jak důležité a nutné  je mít na pamě  následky svých myš‐
lenek. Učte se je ovládat, protože pak budete ovládat i svůj život! Pama‐ 
tujte si tuto zásadu!

Myšlenky Bohem žádané a nechtěné
Existují dva hlavní směry myšlenek: 
1. Tvořivé myšlenky zrozené z lásky – podporují vše, co si Bůh pře‐

je; vše, co je důležité pro Boží říši, a všechno, co přináší světlo a prav‐
du.  Vyvíjejí  se  z  nich  ctnos .  Vy  jimi  rozumíte:  Boží  víru,  Boží  lásku, 
lásku  k  bližnímu,  naději, mír,  harmonii,  trpělivost,  věrnost,  vděčnost, 
poc vost, upřímnost atd.

2. Ničivé myšlenky  –  jsou zrozené z pýchy,  způsobují  za žení, ne‐
ctnos ,  působí  ničivě,  zabíjejí,  atakují  a  přinášejí  temnotu.  Vedou 
k  bezbožnos ,  ničivé  zlobě,  nega vním  a  klamným  představám,  k  ší‐
lenství apod., jak můžete pozorovat v současném světě.   

Pamatujte tedy, že jsou dva druhy myšlenek: jedny tvoří, druhé ničí!
Abyste lépe rozuměli, uvedeme příklad z pozemského života Ježíše 

Krista:  Z  lásky  k  lidstvu  přišel  na  Zemi,  z  lásky  přijal  plán  spasení 
a dokončil dílo osvobození, ačkoliv se i on, jako člověk, také musel učit 
poslušnos . Přesto z lásky řekl: „Otče, tvá vůle se staň!“

Připomínáme,  že  na  Olivové  hoře  po l  krev, musel  jít  přes  Getse‐
manskou zahradu, protože to byla Otcova vůle. Z  lásky čelil pokušením 
Satana až do slov: „Dokonáno jest!“ Z lásky konal jen to Bohem chtěné. 
Léčil, ačkoliv ho nenáviděli. Miloval, ačkoliv byl nemilován. Šel k proná‐
sledovatelům, ačkoliv ho s hali. V kázání na hoře učil, žil na Zemi kvůli 
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vám – z lásky. Sestoupil do říše Satana a tam bojoval, aby vás osvobodil 
–  z  lásky.  Otevřel  vám  bránu  –  z  lásky.  Posílá  Boží  posly,  tehdy  jako 
dnes  –  z  lásky.  A  znovu  se  v  duchovní  podobě  vrá   s  velikou  mocí 
a slávou – z lásky. A tato doba není už moc daleko, neboť kdyby nebyly 
dny zkráceny kvůli těm, co si to zaslouží, nikdo by nedokázal zůstat Bo‐
hu věrný. Dávejte pozor na tato slova, která vám říkáme! 

A opačný příklad: Myšlenky, které vytvořil bývalý nositel světla Lu‐
cifer,  zavinily  jeho  pád.  Nejprve  byly  tajné,  později,  aby  získal  velkou 
skupinu  stoupenců  pro  boj  pro   kralování  Krista,  je  vyjevil  ostatním. 
Neboť Bůh vyvolil Krista za krále duchovního světa.

Ale Lucifer si říkal: „Nechci sloužit, chci sám tvořit! Já chci být ten 
první,  ne  druhý!“  A  tato  pýcha  se  stala  příčinou  všeho  a  dovedla  jej 
spolu s ostatními až do nejhlubších temných sfér. 

Doufáme, že  jste porozuměli  základní podstatě vědy o myšlenkách. 
Přidejte se radostně na stranu Krista, a abyste mu dokázali zůstat věrni, 
cvičte  se  v myšlenkové  a  emoční  kontrole.  Věrnost  zavazuje, milované 
dušičky, je to povinnost vůči Kristu, k němuž se všichni hlásíme! 

Chceme  vám  předat  vnitřní  mír  duše,  onu  sílu,  moc  a  plnost! 
A mějte na pamě :  Jsme  sourozenci,  v  lásce a  vděčnos ,  ale  také  ve 
věrnos  jeden vůči druhému! 

Myšlenky  míru,  lásky  a  odpuštění,  vysílané  z  pozemského  údolí 
duchovními  lidmi plných síly, zcela jistě dosáhnou svůj cíl. Nejsou zby‐
tečné a nikdy se neztra .

Máte  necelistvou,  málo  pevnou,  nepružnou  a  nesoudržnou  auru. 
Nebrání  již  přílivu  nega vních  myšlenek  a  pocitů.  Taková  situace 
vyhovuje nega vním silám, snáze vámi manipulují. A přitom silná aura 
posiluje duševní  odolnost  člověka, protože nega vní bytos  nesnášejí 
jasné světlo, jež z takové aury vyzařuje. 
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KRISTOVO SPOLEČENSTVÍ 
A MYŠLENKA, KTERÁ OTEVÍRÁ

Ten, kdo v sobě nosí alespoň malou část učení Ježíše Krista, má vě‐
domí živoucí přítomnos  a zdroje božského ži .

Neustále proto dávej pozor na sebemenší impulzy z Ježíšovy sféry – 
jsou  důležité  pro  zocelení  ve  víře  a  jistotě,  že  jdeš  správnou  cestou. 
Lidsky  řečeno,  získal  jsi  určitý  ušlech lý  duchovní  vhled.  Důkazem  je 
tvoje víra, oddanost, láska, odvaha a my vás za to chválíme. Postupně 
budeš užívat síly svých duchovních průvodců a přátel z Kristova spole‐
čenství, do něhož už nyní částečně náležíš. Tím, jak se k nim blížíš, mě‐
níš se vibracemi ze své skutečné domoviny. 

Tvůj život probíhá způsobem, který lze předvídat, neboť jsi vědomě 
zdolal pár nepříznivých stupňů. Nyní vidíš vnější svět jinak, jinak milu‐
ješ své bližní, protože sice jdou vlastní cestou, ale víš, že jednoho dne 
i oni budou patřit k následovníkům Krista. 

Pozoruj nádheru života, dění v kosmu, struktury světů jsou tvořeny 
jako stupně vzestupu pro dě  odpadlé od Boha. Ztra ‐li tyto světy svoji 
potřebu,  pak  přestanou  na  této  úrovni  existovat,  aby  pokračovaly 
v působení na dalším stupni. 

Podobně  vypadá  lidský  průběh  života.  Proto  se  nevaž  na  nízké 
životní okolnos , ale uč se vidět sebe a ostatní tak, že částečně stojí ve 
světle  a  částečně  ve  s nu.  Voláme  k  vám  slovy  Ježíše  na  kříži,  která 
směroval  k  jednomu  z  ukřižovaných:  „Seber  odvahu!“  Nepodlehněte 
nikdy šálení Satana, protože pak byste nemohli být následovníky Ježíše 
Krista. Vsugerujte  si  pomocí darované energie od Božích poslů násle‐
dující: „Není nic, čeho bych s  jejich pomocí nemohl dokázat!‘“ Tví po‐
mocníci  zasáhnou,  budeš‐li  slábnout.  Důvěřuj  jim!  V  pravou  chvíli   
otevřou  tvé  vyšší  Já,  jen  se  jim musíš  otevřít myšlenkou:  „Boží  jiskra 
Stvořitele žije ve mně!“ 

Otevři  se pro hierarchii  Krista,  pro  to,  aby  v  tobě mohla  Jiskra  žít 
a působit. Neboť tvůj příklad má posílit ostatní sourozence.
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KONEČNÁ DOBA URYCHLUJE VÝVOJ

Praktikováním učení lásky Ježíše Krista ke zrání bytosti
Všechny Boží dě , které se snaží mířit dle vůle Stvořitele a v Jeho 

lásce  vzhůru,  jsou  neseny  láskou  našeho  Pána  Ježíše  Krista!  Kdo  se 
v této vibraci nachází, u toho probíhá neustálý proces duchovního roz‐
voje.  Různé  formy  duševních  zranění  se  proto  budou  projevovat  na 
jejich vývoji v odlišných intenzitách.

Na  této  cestě  probíhá  na  mnoha  úrovních  rozsáhlý  propojovací 
duchovní proces, přispívající k duchovnímu vývoji. Pokud o něj usiluje‐
te a  stále více využíváte své čisté mysli, poznáte,  že  se více přizpůso‐
bujete božskému řádu. 

Pod vedením duchovních průvodců a ve spolupráci s nimi se učíte 
dostat pomocí vyššího já pod kontrolu své malé já. A pokud radostně 
a  nesobecky  žijete  učení  lásky,  začnou  probíhat  procesy,  jež  vás  za‐
plaví  světlem:  budete  oživeni  září  Boží  jiskry  a  zásobováni  světlem 
Kristovy lásky!

Účinky vyššího duchovního vývoje
Současný proces změny má vliv na všechny duchovní, duševní a fy‐

zické  roviny.  Díky  úsilí  stoupat  probíhá  stálý  duchovní  vývoj,  jste 
pevnější a ve vyšší vibraci. Růst síly lásky vnáší duchovní živost a půso‐
bí komplexně a univerzálně. Slouží nejen vaší harmonizaci, ale také po‐
zi vně ovlivňuje okolí. 

Neustálým vyzařováním a vysíláním darů milos  Stvořitele se stup‐
ňuje  v  této  temné  konečné  časové  etapě  vaše  úsilí  a  vaše  zrání  se 
urychluje a projevuje léčivě. 

Milovaní sourozenci, seznamujte se s hřejivou láskou naší milé ne‐
beské Matky Marie!  Jste  spojeni  s milým  Josefem  z  N.  a  zásobováni 
jejich silou, ochranou a bezpečím! S pomocí svých duchovních průvod‐
ců  a  uplatňováním  učení  lásky  Ježíše  Krista  duchovně  zrajete  a  stále 
více se zdokonalujete na cestě domů, blíž k Tobě, Bože můj.
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DARY MILOSTI JE TŘEBA SI ZASLOUŽIT

Na  planetě  Zemi  bude  probíhat mnoho  změn,  a  to  v  době,  v  níž 
právě  žijete.  Budete  tedy  muset  mít  pevnou  důvěru  v  Boha  a  také 
silnou víru. 

Mějte  však  na  pamě , moje milé  dě ,  že  současná  doba  je  také 
plná  Božích  darů milos   lidstvu!  A  protože  probíhá  duchovní  boj,  je 
pro vnitřní rovnováhu důležitá neúnavná duchovní práce.

S  velkým  nasazením,  v  pospolitos   a  v  Boží  vůli  vám  chceme 
pomoci  vnést  harmonii  do  vašich  duší.  Ovšem  jste‐li  schopni  ji 
přijmout.  Takže  je  nutné,  aby  každý  z  vás nezištně aplikoval  ze  svého 
vyššího  já  přikázání  lásky  a  učení  lásky  Ježíše  Krista.  Pak  stálým 
vnitřním kontaktem s ním můžete být prostoupeni mocnou silou lásky.

Dávejte pozor na své životní síly!
Abyste  zbytečně  neztráceli  své  síly  vnějšími  vlivy,  buďte  za  každé 

situace  opatrní,  všímaví  a  obezřetní.  To  však,  bohužel,  u  některých 
z vás více či méně postrádáme!

Moje milé dě , v této velmi náročné době je bezpodmínečně nutné, 
abyste s vašimi ódovými silami zacházeli uvážlivě, dávali pozor, abyste 
o ně nepřišli kvůli  léčkám, které vám do cesty postavily nega vní síly. 
Vždyť  své  síly  potřebujete  k  převedení  mnohých,  Bohem  nabízených 
možnos  v čin.

Víte, kolik bídy, utrpení a nouze existuje na vaší planetě učení a pokání. 
Proto  vám  jako  vaše milující Matka  radím: Otevřete  svá  srdce  a  nechte 
působit univerzální a Kristovu sílu lásky! Vidím v této době na Zemi mnohá 
utrpení,  která  má  lidstvo  zvládnout.  Někteří  z  vás  si  však  dosud  plně 
neuvědomili zvýšené vylévání milos  našeho nebeského Otce. 

Uvolněte svá pouta a disharmonie!
Proč  neustále  vyzývám,  abyste  se  vytrvale  snažili  své  existující 

pozemské  připoutání  uvolnit,  vyřešit  dosud  existující  disharmonie? 
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Vždyť víte, že pro klad nyní na vás působí koncentrovanou silou, a čím 
méně  možnos   se  „na  vás  navěsit“  má,  m  čistější  a  harmoničtější 
jste. 

Pozemské  výzvy  rostou.  Nepromeškejte  jedinou  příležitost,  neboť 
jako  pomocníci  Krista  na  Zemi  budete  mít  plné  ruce  práce!  A  čím 
vnímavější budete ke světlu, čím více jste jím zali ,  m účinněji budete 
moci působit. 

Rozvíjejte své duchovní síly!
Abyste  se  pozvedli  z  nízkých  vibrací  a  dokázali  se  trvale  držet  ve 

vyšší vibrační oktávě a  m unikat z kolek vních polí utrpení, rozvíjejte 
dál  své  duchovní  síly.  Díky  duchovnímu  poznání  a  činům  se  snažte 
dobře ukotvit v Kristově vibrační  sí   lásky a  její vyšší vibrací být stále 
propojeni. Moje drahé dě , pracujte pilně a radostně na tomto vyšším 
vývoji!

Modlete se, modlete se, modlete se!
Pochmurný, smutný je pohled na Zemi, neboť Matka Země je velmi 

zraněná  a  nemocná.  Vlivem  aktuálních  událos   je  svět  v  tristním 
stavu!  Proto  opět  prosím: Modlete  se, modlete  se, modlete  se! Moje 
vroucně milované dě , vaše věrnost a dobrovolná služba naplňuje mé 
srdce  Matky  rados .  Vysílám  mateřské  požehnání  do  vašich  srdcí. 
Mějte  na  pamě ,  že  jste  zahaleni  do  mého  modrého  ochranného 
pláště! Mír s vámi!

vaše milující Matka Ježíšova, Marie

Nenechte  své  vnitřní  světlo  zhasnout!  Buďte  při  setkání  se  všemi 
bytostmi  zářivým  vzorem,  protože  ve  vás  září!  Neboť  když  duchovní 
světlo  skrze  vás  působí,  zapalujete  ho  i  v  jiných  bytostech,  pomůžete 
jim se rozzářit. 
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AURA MATKY ZEMĚ SE ROZTRHALA

Milovaní  sourozenci, modlete  se  vroucně a bez přestání!  Země  je 
v  dezolátním,  zoufalém  stavu.  Dosáhlo  to  rozměru,  kdy Matka  Země 
velmi duševně i tělesně trpí.

Matka Země je vystavěna jako lidské tělo. A atmosféra, stratosféra 
atd.  je  její  aura. Tento obal  je nyní  velmi  křehký a  s otvory.  Jimi  sem 
vstupuje mnohé z vesmíru. To není žádoucí. Způsobily to různé zásahy 
lidstva – vystřelování a  vypouštění  satelitů a  kosmických  stanic apod. 
Rovněž  ozónovou dírou může působit  nefiltrované  sluneční  záření  na 
lidstvo a planetu Zemi.

Chraňte se před nefiltrovaným slunečním zářením!
Když jste v přírodě, zakryjte se oděvem, neboť nyní je sluneční zá‐

ření dost  agresivní  a  tělu neprospívá! Chraňte  se před nefiltrovanými 
slunečními paprsky! Lidé  jsou zvyklí  se opalovat na slunci, ale nyní  je 
vaše  ochrana  aurou Matky  Země  velmi,  velmi  zeslabená,  takže  nega‐
vní  záření  již  nemohou  být  zcela  zachycena.  A  to může  vést  k  zčer‐

venání  a  podráždění  pokožky  a  spálení  od  slunce.  Nikdy  nebylo 
plánováno  vystavovat  se  slunci  nadmíru,  člověk  má  všechno  dělat 
s mírou. Lidstvo ji však v mnoha směrech nezachovává! 

Milí sourozenci, kdo se slunečnímu záření příliš moc vystavuje, mů‐
že reagovat nevolnos , závratěmi. Ve spojení s mnoha vibracemi elek‐
tromagne ckých  polí  má  nyní  sluneční  světlo  kvalitu,  která  není  pro 
lidské tělo, ale ani pro auru, a zejména pro slabší  lidi vhodná. Prosím, 
respektujte to!
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CHOVÁNÍ V SOUČASNÉ DOBĚ

Chceme vám podat zprávu o rozsáhlé duchovní konferenci, na níž 
duchovní  svět  rokoval  o  světové  situaci  a  zcela  jiných  okolnostech 
vládnoucích nyní na Zemi. Nejste na ně zvyklí, ani si nedokážete uvě‐
domit jejich možné dopady. 

Na Zemi byla učiněna opatření, aby se světová epidemie dostala pod 
kontrolu, popř. omezila. A mnozí z vás tuší, že souběžně s touto epidemií 
probíhá řada procesů, které již mají závažné důsledky – zhoršení hospo‐
dářské  situace,  rostoucí nezaměstnanost a mnoho dalších. Vše  se ode‐
hrává před vašima očima a nese rukopis velkého svůdce, pána temna.

Na Zemi byla sice již uvolněna různá bezpečnostní opatření, aby se 
–  jak  vy  říkáte  –  zajis l  „normální“  běh  všedního  dne.  Ale  to  nezna‐
mená, že nákaza a její nebezpečí jsou zažehnány. 

Dodržování pozemských právních předpisů je součás  pozemského 
řádu, dodržování duchovních doporučení spadá pod zákony řádu bož‐
ského.  A  samozřejmě  je  to  i  pro  ochranu  každého  z  vás  i  celku.  Pán 
temna nevynechá jedinou příležitost, chce vás znejis t světovými udá‐
lostmi. Jako ono stádečko ovcí vás rozehnat! Chceme vám však pevně 
vložit do srdcí: Bůh je všemohoucí a dobrý pastýř drží na Zemi své po‐
mocníky,  svoje  stádo oveček, pohromadě! Pamatujte,  že  jsme s vámi 
spojeni  a  napojeni  na  Kristovu  síť  lásky!  A  to  je,  milí,  rozsáhlý 
duchovní prostor.

Na  Zemi  se odehrávají  znamení  konečné  časové  etapy,  kolem vás 
zuří duchovní boj mezi světlem a tmou. Nabral velkých rozměrů a ty po 
celém světě stále dál narůstají. Pán  temna využívá  rafinovaně a s ob‐
rovskou nega vitou dary a talenty od Boha. Před žádným se nezastaví!

Lidé  ve  vašem  okolí,  kteří  jsou  svou  pozemskou  existencí 
v blahobytu stále ještě vzdáleni od Boha,  jsou na vás, posilováni su‐
gescemi, nasazeni. To je malý důkaz rafinovanos  a moci pro kladu, 
postupuje  strategicky  –  studuje  co  nejpodrobněji  vaše  „vzorce 
chování“, vnitřní nerovnováhu a z ní vyplývající disharmonie.
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Milí sourozenci, toto jsou od duchovního světa s lítos , avšak z lás‐
ky a v  lásce doporučené a k vašim srdcím položené rady a  informace. 
Slouží  k ochraně vašeho  těla,  ale  zejména vašemu vývoji  a  zrání  jako 
následovníků  a  pomocníků  Krista  na  Zemi.  Nedovolte,  aby  se  ve  vás 
usadil smutek či skleslost, přestože se mnohé v této časové etapě mě‐
ní! Bylo vám řečeno,  že kámen nezůstane na kameni. Proto  směrujte 
stále svůj pohled vzhůru „k nebesům“ a vaše smýšlení ať je „blíž k To‐
bě, Bože můj“!

My, Boží poslové, vám neúnavně klademe na srdce: Posilujte svou 
důvěru,  upevňujte  svou  víru  a  zůstávejte  v  lásce!  Jste  vedeni  svými 
duchovními průvodci dle Boží vůle a z pověření Krista. Jste zahaleni do 
modrého ochranného pláště naší drahé Matky Marie! 

  Zkoumejte  a  kontrolujte  své  myšlenky  a  pocity!  Uvědomte  si 
jejich sílu! Pamatujte na pozi vní účinky vašeho myšlení, cítění, mlu‐
vení a jednání dle Boží vůle, protože pak jste nositeli tvůrčí síly. A Bůh 
se z vás raduje.

Buďte si vědomi své zodpovědnos  a  jednejte tedy pozi vně, plni 
sebedůvěry,  rados ,  s  důvěrou a  vírou,  ale především  s  vědomím,  že 
jste  vedeni  a  opatrováni  duchovním  světem  Božím,  a  tedy  i  vašimi 
duchovními průvodci!

Moji milí,  znáte mnoho nástrojů dle Boží  vůle – užívejte  je! A  za‐
pojte zbraně světla.



VŠUDYPŘÍTOMNÁ BOŽÍ LÁSKA

Víme, jak velmi toužíte po lásce, bezpečí, laskavos  a soucitu. A my 
se upřímně radujeme, že vám toto můžeme poskytnout. Láska  je nej‐
mocnější, neboť Bůh je láska! Vše vyvstalo z tryskajícího pramene Boží 
lásky,  bylo  stvořeno  skrze  Krista  a  ve  spolupráci  s  mnoha  vysokými 
duchovními bytostmi.

Ježíšovo přikázání lásky
Nyní  se  nacházíte  v  duchovním  procesu  vzestupu  na  cestě  Ježíše 

Krista.  Láskou,  kterou  ze  sebe  šíříte  každičkou  nitkou  vašeho  by , 
uplatňujete  nejvyšší  přikázání.  Což  neřekl  náš  milý  Spasitel:  „Milujte 
v nejhlubší pokorné oddanos  nebeského Otce nade vše, milujte také 
svého bližního a sebe sama!“ Sami sebe,  své pravé  já –  jste Boží dě  
nezničitelné povahy ‐, to má být ve vás pevně zakotveno!

Staňte se transformátory
Často říkáte: „To známe, to už jsme tolikrát slyšeli!“ Chceme však, aby 

vše proniklo do vašich srdcí, připravilo vás ochotně a stále více přijímat. 
Aby  vás  dary  lásky  živily,  rozšířily  se  do  celé  vaší  bytos   a mohly  se 
převést do vyšších vibrací lásky. A pokud nová oktáva lásky začne vyza‐
řovat do vašeho okolí, stali jste se transformátory. Láska se ve vás usa‐
dila,  přijali  jste  ji  prostřednictvím  ak vované  duchovní  síly  víry.  Jste 
naplněni Kristovou silou  lásky, on chce ve vás probudit každou buňku 
a uzdravit duši. Pamatujte, že v  lásce můžete odevzdat Spasiteli vše, 
co vám brání na cestě k nebeskému Otci.

Učení  lásky  Ježíše  Krista,  které  jako  dobrovolní  pomocníci  v  pokoře 
a  nesobecké  lásce  k  bližnímu  prak kujete  –  a  to  dáváním,  službou 
z dobroty, soucitu, milosrdenství a v toleranci, ochotou povzbudit bližního 
silou a teplem i darovat vše, po čem jeho duše touží ‐, to je klíč k tomu, 
abyste se učili, vnímali srdcem, slyšeli a viděli. Proto proste: „Nebeský Ot‐
če, prosím, upevni  tento postoj ve mně! Prosím, zesil ve mně své světlo 
milos   lásky,  které  chci  s  pomocí  svého  duchovního  průvodce  darovat 
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bližnímu!“     
Měli byste si být vědomi toho, že Matka Marie je s vámi se všemi 

a  každého  přitahuje  ke  svému  srdci  poutem  lásky.  Posilujeme  vás, 
abyste byli  schopni všem výzvám nega vních sil odolat. Zastavujte  se 
stále častěji, neboť duchovní průvodci vás chtějí zavést do  cha vašeho 
nitra, protože tehdy  jste chráněni. Laďte se stále více ke svému vyšší‐
mu  já  a  koncentrujte  se  na Boží  světlo  a  Kristovu  lásku!  To  je  záruka 
ochrany, kterou byste si nyní měli stále více budovat!

Kristus v těchto časech na toho, kdo se na jeho milující srdce obra‐
cí,  působí  s  velkou  intenzitou.  Aby  se  mnohé  změnilo,  chce  rozdat 
všechny  dary  lásky,  které  v  této  nepokojné  době  poskytuje  nebeský 
Otec  pro  návrat  svých  dě   domů.  Činí  tak  v  milosrdenství,  dobrotě 
a lásce a ve spolupráci s Matkou Marií a s milým Josefem z N. 

Duchovní návrat Krista se stále přibližuje
Buďte  si  vědomi,  že doba duchovního návratu Krista  se  stále  více 

přibližuje! My,  Boží  poslové,  sloužíme  s  velkým  nasazením,  abychom 
v  této  době  zmatků  posílili  vaši  víru  a  důvěru  k  tomu,  abyste  se po‐
zvedli do vibrace  lásky a unikli  tak z nízkých vibrací kolek vního na‐
pě  a strachu.

Chceme  vás  povznést,  abyste  se  znovu  připojili  a  poutem  lásky 
pevně ukotvili  v  srdci Matky Marie. Ona pak chce pomoci  spojit vaše 
srdce  s milujícím,  soucitným  a  laskavým  srdcem Krista.  Vždyť  z  něho 
jsou  sí   lásky  vysílány  pozemskému  lidstvu mocné proudy  zářivého 
světla. I vy osobně se snažte pevně ukotvit v srdci Krista.

Duchovní procitnutí
My, Boží poslové,  jsme šťastní, protože víme, že  jste ochotni přijí‐

mat světlo lásky a nést jej dál, aby mohli být i vaši bližní duchovně pro‐
buzeni, protože hodina duchovního procitnu  už dávno začala! 

Nyní jste do tohoto procesu zapojeni i vy – náš milý Spasitel ví, jaké 
dary a talenty můžete uplatnit. Proto se snažte den co den, hodinu za 
hodinou,  ba  minutu  za  minutou  používat  svou  vůli  a  čistou  mysl 
a pokaždé se s bližními setkávat s  láskou! Tehdy pomocí síly  lásky bu‐
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dete  zvládat  své  výzvy,  protože  nesobecká  láska  pomáhá  všechny 
zkoušky vyřešit! Pak rostete do dokonalos . Jak řekl náš milý Spasitel: 
„Staňte se podobně dokonalými jako náš nebeský Otec!“

Milí  následovníci  Ježíše  Krista,  snažte  se  uplatňovat  lásku 
k bližnímu ve všem, co vás potká. Můžete vydávat její svědectví vy‐
síláním vibrací lásky v myšlenkách, slovech, činech a pocitech. To je 
živé  svědectví,  že  Kristovo  světlo  ve  vás  ožívá!  A  vašim  bližním  to 
pomáhá se duchovně probudit, neboť po tom žízní,  jsou duchovně 
vyhladovělí. 

V lásce vás vyzývám: Nebuďte lehkovážní ve vztahu k vašim bratřím 
a sestrám, ale vždy se snažte sloužit v nezištné lásce bližnímu!

Záchrana duší nesnese odklad
Matka Marie  se  upřímně  těší  z  toho,  jak  ochotně  sloužíte,  takže 

může být tolik jejích dě  zachráněno. Jedná se o záchranu duchovních 
bytos  a ta nesnese odklad, protože čas se na planetě Zemi stále krá ! 
Kdo slyší, nechť poslouchá srdcem. 

Duchovní  pravdy  vás  osvobodí  od  veškerého balastu,  který  nepo‐
třebujete s sebou nést, pokud si to či ono uvědomíte a propus te. Toto 
necháváme vproudit do vašich srdcí, abychom vás ve spojení s Matkou 
Marií stabilizovali a pevně ukotvili v srdci Krista. A dále k vám vyzařuje‐
me její pozdravy lásky a mateřské požehnání. Prociťte je! 

Držte se pevně dobra, mějte před sebou světlo a spatřujte ve všem 
lásku!  Láska  proudí,  překonává  a  vibračně  mění  vše,  co  už  není 
k užitku. Láska, největší síla v celém vesmíru, je milým Kristem vytrvale 
rozšiřována. A vy, jeho pomocníci, společní osvoboditelé, jste do toho‐
to procesu zapojeni.

Poděkování  
Děkujeme z celého srdce Tobě, nebeský Otče, za světlo lásky, které 

neúnavně vyzařuješ ve Své velké milos ! Chválíme Tě a oceňujeme za 
Tvou velkou lásku! Jsme vděčni také tobě, milý Spasiteli, Ježíši Kriste, za 
tvé milosrdné srdce, za neúnavnou práci pro celé stvoření, pro  lidstvo 
a Matku Zemi. Díky patří  i  tobě,  vysoká nebeská  kněžno, Matko  Ježí‐
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šova, Marie, za velkou mateřskou  lásku, za tvé milující  srdce. Chceme 
poděkovat i tobě, milý vysoký kníže nebes, Josefe z N., za neúnavné na‐
sazení a za tvé milující otcovské srdce. Prosíme o mnoho síly a ochrany 
pro tvé úkoly. Děkujeme všem Božím poslům, kteří se zasazují a slouží 
lidstvu. Děkujeme i milým duchovním lékařům, kteří neúnavně působí, 
a také milým duchovním průvodcům za neustálé působení v  jejich ne‐
zištné službě.

Děkujeme, milí  sourozenci,  za  vaši  ochotu milovat  a  za  láskyplné 
souži ! Vkládáme vám svou lásku do vašich srdcí…. 

Zůstávejte v důvěře a lásce k Bohu a Kristu! Jste chráněni a v bezpe‐
čí! Děkujeme za pozornost, za vaši lásku a za velkou duchovní rodinu!

A  ještě  vysvětlení: Modlitba  díků  znamená  duchovní  sílu,  která  se 
projeví také na vašem vědomí a má pozi vní vliv na váš duchovní vývoj.


