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MODLITBA NA ZAČÁTKU NOVÉHO ROKU
Pane Ježíši, tys Cesta, Pravda a Život.
Na začátku tohoto nového roku, který začínáme ve tvém jménu
a pod ochranou tvé i naší matky, Matky Marie, tě vroucně prosíme:
Zachovej nás ve své milos a lásce.
Buď cestou naší vůle, bud' pravdou naší mysli, buď životem našich
duší a jediným cílem našeho života.
Chraň nás před zlým, zachovej nás ve zdraví, upevňuj naši víru,
obdarovávej nás dary duchovních učitelů, aby nás nic neodloučilo od
tebe, abychom žili jako Boží dě , které dennodenně vzývají Otce na
nebesích.
Prosíme tě, dej, abychom celý rok prožili v žehnající milos ,
abychom své utrpení a boles spojovali s tebou pro dobro
společenství a spásu tohoto světa.
Pomáhej nám, aby tento rok byl pro každého z nás rokem spásy,
abychom nepadli do těžkého hříchu, abychom byli schopni litovat. Ať
světlo posvěcených svíček se v našich srdcích dotkne tvého světla
a pomocí bližním sloužíme tobě.
Dej, abychom byli v tomto novém roce ještě více vděčni Bohu Otci,
ať sebe usilovněji čis me, horlivěji budujeme toto společenství
a k tobě se častěji obracíme.
Pane Ježíši, dej, aby se zlí stali dobrými a dobří ať se den co den
stávají lepšími, a tak spokojenějšími a šťastnějšími.
Ať nikdo marně neprosí, ale ať každý u tebe najde, co potřebuje:
smutný útěchu, nemocný zdraví, hříšník odpuštění a milost, slabý
pomoc, bezradný radu, pochybující jistotu, opuštěný lásku, bloudící
pravdu a každý spásu.
A konečně, pokud by měl být tento rok posledním rokem naší
životní pou , dej, abychom odcházeli z tohoto světa posíleni
a připraveni na cestu do věčnos , kde tě spatříme a budeme tě se
všemi anděly a učiteli chválit a velebit na věky věků.
Amen.
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VÁNOČNÍ

Těší nás, že k vám nyní můžeme hovořit. Vidíme, že ve všech vašich
srdcích proudí veliká radost z toho, že je vám naše milá nebeská Matka
tak blízko. Vložila do vašich dušiček mocné mateřské požehnání.

Posilujte se vibrací jednoty
Veliká je zářivá síla vašich otevřených srdcí! S rados ji smíme při‐
jmout a vy v jednotné vibraci s námi sílíte. Posilněte se, abyste se
dobře připravili na nadcházející dobu, kdy se neuvidíme! Věřte, budete
tak dobře zásobeni! A zahaleni do modrého pláště Matky Marie, bude‐
te k ní přitahováni poutem lásky! Velká je síla lásky v cenném
vánočním čase, milovaní sourozenci.

Žijte prostě
Skromnost je sestra pokory. Zjednodušte ži , získáte více prostoru
pro duchovní příjem a cestu, kterou ukázal Ježíš – blíž k Tobě, Bože
můj. Ve skromnos a jednoduchos žila Svatá rodina.
Uvědomte si, co je pro vás ještě překážkou, a toho se zbavte, neboť to
zatěžuje. Potom budete žít prostě, v lásce a skromnos , a tudíž proza‐
řováni zevnitř. Toto si zapamatujte, pak můžete růst, zrát a přinášet plody.

Darovat dál rozžehnuté světýlko
Co nejčastěji si připomínejte nádhernou vánoční hodinu narození
našeho Spasitele Ježíše Krista. Vnesl světlo do světa, jenž byl temný. Síť
světla se bude rozšiřovat, tak si přeje Bůh. A budete se na tom podílet
i vy. Tolik nás to těší a jsme za to vděční! A vy se vytrvale cvičte v pokoře
a vděčnos za to, že jste v těchto adventních dnech zásobováni dary
světla.
Rádi bychom vás co nejsrdečněji vyzvali, abyste světlo svého
duchovního srdce rozžehnuté vámi a milým Spasitelem darovali Božím
poslům! Právě ho začínáme shromažďovat, všichni mají být Kristovým
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světlem zásobeni. Děkujeme za vaši pokornou spolupráci a lásku
k bližnímu. ‐ ‐ ‐
Díky za tento velkorysý dar pro bratry a sestry žijící ve velmi nízkých,
studených a temných sférách! Radujte se, vždyť víte, že každé světýlko,
které jste poslali, náš milý Spasitel velkou silou a individuálně znásobí
dle Boží vůle. Mnoho z nich teď bude pronikat do nízkých sfér. Další se
objeví u vašich nejmilejších bratří a sester. Jste spolunositeli světla, šiři‐
telé tam, kde se po něm žízní, také po teple a míru!

Koloběh bezpodmínečné lásky k bližnímu
Radujeme se, že můžeme svůj vánoční mír opět nechat proudit do
vašich srdcí, že vás smíme zásobit dary lásky.
Naše radost z dávání, pospolitos bude narůstat, neboť se jedná
o koloběh darování bezpodmínečné lásky bližnímu. Dávání v pokoře.
A stvoření tak bude zásobeno láskou.
Milované dě , uchovejte si v sobě vánoční mír! Chraňte si požeh‐
nanou sílu lásky Stvořitele a našeho milého Spasitele, kterou ve vás
rozžehnul. Předávejte ji s láskou, velikou láskou dál! Uchovejte si tuto
požehnanou sílu lásky a pospolitos ! Když budete růst a zrát na cestě
Krista, blíž k Tobě, Bože můj, bude i moje radost veliká.
Děkujeme, náš milující nebeský Otče, za milosrdenství, které v ten‐
to cenný vánoční čas vysíláš na Zemi ke Svým dětem! Víme, že Tvoje
zářivá síla bude díky Kristu, Matce Marii a Josefu z N. znásobena.
Díky, milý Spasiteli, za tvé světlo lásky! Zažehl jsi ho ve světě, jenž byl
temný. Děkujeme za mnoho láskou rozsvícených srdcí, jež zapaluješ na cestě
domů, kterou jsi připravil. Touží po svém pravém domově. Děkujeme!
Díky, naše vysoká nebeská kněžno, Matko Ježíšova, Marie, naše mi‐
lá pozemská matko, která jsi dnes převzala toto společenství., ře nás
skneš vroucně, radostně a s láskou na své mateřské srdce! Děkujeme!
Díky, milý vysoký nebeský kníže Josefe z N., za mnoho, přemnoho
darů, které jsi nám po dlouhou dobu věnoval. Pracoval jsi ve velké
pokoře a s láskou k pozemskému lidstvu, všem bytostem! Jsi náš mi‐
lovaný Josef z N. Děkujeme!
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Díky, Boží poslové, za to, že neúnavně pomáháte při procesu návra‐
tu domů!
Neboť čas, a to víte, moji milí, tlačí. Víte, že nemáte zmeškat ani
minutu, ani den, abyste pak nemuseli ničeho litovat, vždyť jste byli
obklopeni tolika pomocníky!
Díky, duchovní průvodci, kteří své chráněnce živíte, vedete, milujete
a pomáháte jim, aby v lásce rostli a zráli! Díky!
Díky, moji milí sourozenci, milí následovníci Krista, za tuto vibraci
jednoty, za toto společenství lásky! A vězte, důrazně říkám: Jsme jedna
velká rodina, která se miluje, podporuje a vzájemně si v pokoře a lásce
pomáhá. Děkuji vám!

Vaši odešlí přicházejí o Štědrém večeru
Toto moje požehnání, mír a všechny dary si, milé dě , uchovejte
jako poklad, abyste jimi také podělili své nejmilejší doma. A až budete
ve svých domovech slavit vaše Vánoce, myslete na své drahé tam na
druhém břehu! Neboť, kdo to ještě neví, velká milost je poskytnuta
Stvořitelem a Kristem, aby i oni o Štědrém večeru, o Vánocích byli
u vás. Vy tomu říkáte, že dostali volno. Ano, těšte se z lásky Kristovy,
z požehnané síly vzkříšení a z toho, že společně slavíte!
Loučíme se, moji milí sourozenci, milované dě Boží, v nejupřím‐
nější lásce a s díky. Láska a mír ať je s vámi, uchovejte si vánoční mír
jednoty lásky v duši!
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MATKA MARIE PŘEDÁVÁ VZKAZ KRISTA

Moje milované dě , uvědomte si, že Matka Země je vzhledem
k těžkým ranám, které jí byly uštědřeny, udržována mnoha duchovními
milostmi.

Očistné procesy jako předzvěst
Stvořitel ve své lásce působí skrze Spasitele a umožňuje očistné po‐
zemské procesy. Slouží tomu, aby přivedly lidstvo na jeho předem ur‐
čenou cestu. Také reakce Matky Země pomáhají duchovnímu vývoji,
prozařování, pozvednu a narovnání lidstva, Matky Země, tedy celého
pozemského stvoření. Osvobozující očistné procesy se tak realizují skrze
mého pozemského syna Ježíše Krista. A nyní předám jeho poselství:
„Moji věrní pomocníci na Zemi, moji milovaní sourozenci, kráčící
v mých duchovních šlépějích! Rád a s láskou vám předám duchovní
pravdy a vy je pak nezištně šiřte dál mezi své bratry a sestry.
Nestabilita se stala součás planety Země. V minulos jste říkali:
„Na tom ... se dá stavět!" „Víte, na čem se dá skutečně stavět?" Odpo‐
věď dobře znáte.
Vnitřní duchovní stabilita je vám zajišťována z vůle našeho nebes‐
kého Otce prostřednictvím mých poslů. Tím jsem je pověřil. Odevzdáte‐
li se v pokoře, budete pevní a stabilní.
Žijte mnou oznamované duchovní pravdy a předávejte je dál. Vedu
vás! Snažte se jít vpřed a vnímejte své nitro, neboť jsem řekl: Nebeské
království je ve vás! Vše čiňte z lásky k záchraně své duše a svých mi‐
lých sourozenců.
Duchovní pravdy jsou zárukou vaší stability. Intenzivně vás v těch‐
to dnech duchovně formují a prostupují světlem, protože do vašich
srdcí posílám svůj paprsek. Tehdy se má slova ukotví ve vašem vědomí
a stabilizují vás. Naciťte to srdcem a buďte si vědomi toho, že intenzita
síly, kterou na vás vyzařuji, je vaší duchovní kotvou!"
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Moje milované dě , přijměte prosím nyní dary lásky, které vám
předává můj milovaný pozemský syn Ježíš Kristus! — — —

Prociťte ve svých srdcích moji mateřskou lásku, teplo a bezpečí!
Buďte si vědomi neúnavné pomoci a vedení Božími posly! Jako našim
pomocníkům na Zemi v této nové situaci, ve které jsou na vás kladeny
velké požadavky, vám stále slouží pokorně a s velkou láskou.
Moje milé dě , známe nitro každého z vás, proto jako vaše Matka
vkládám hluboko do vašich srdcí: Držte se Božích přikázání a zůstávejte
věrni Ježíšovu učení lásky!

Volání Matky Marie, výzva k modlitbám
Chceme vás pozvednout do duchovního "ochranného prostoru
lásky". Situace se explozivně vyhrocuje. Zápalná šňůra hoří. Prosím
vás, moje milované dě , jako duchovní spojovací články, pomozte
společně intenzivně hasit bouřemi modliteb. Ohniska požáru jsou po
celém světě a vyhrocují se. Prosím vás jako pomocníky Krista, jako
přímluvce na mé straně o vaše modlitby! Ať je ve vás klid a mír. Bůh
budiž pozdraven!
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PŘEDPOKLADY ÚSPĚCHU V PŘEDÁVÁNÍ PRAVD

Zodpovědně následovat světelnou stopu Ježíše
Milí sourozenci, vědomým sledováním Boží vůle, uplatňováním ne‐
zištné lásky k bližnímu, používáním svých myšlenek, slov, činů i pocitů
k následování Ježíše Krista si ve vědomí vytváříte duchovní pole. Nepři‐
pusťte, aby byly při rozšiřování vám předávaných duchovních pravd
učiněny jakékoli změny! Držte se zlatého vlákna Ježíšovy stopy. Buďte
si vědomi darů, které jste dostali!

Rady k předávání pravd
Předávat duchovní pravdy vyžaduje procí t Ježíšovo učení lásky,
protože pak ho vždy dokážete trpělivě, s tolerancí, laskavě a výs žně
vyjádřit. Existuje mnoho vlastnos prostoupených světlem, které také
máte dobrovolně předávat. Pak jako správní šiřitelé pravdy a chování
zůstáváte ukotveni na světelné zlaté koleji, kterou vám postavilo
duchovní vedení.
Poznejte také správnou míru předávání duchovních pravd, berte
v úvahu připravenost sourozence. Hlídejte si, abyste ho nepře žili,
protože jinak dochází k mrhání životní silou!
Buďte si pokaždé vědomi vedení vašimi duchovními průvodci i své
zodpovědnos ! Kontrolujte se, zda u vás nepřevažuje vaše malé já.
V klidu je síla! Mějte na pamě , že pokud jste ostraži , ódem ne‐
plýtváte. Jste již tak duchovně probuzeni, abyste se – jak pozemsky
říkáte – dokázali nezaplést do zbytečného žvanění, do nesmyslných
prázdných rozhovorů. Nega vní síly vás k tomu to ž svou raﬁnovanos
podněcují. A protože nejde o povznášející rozhovory sloužící duchovní‐
mu vývoji, býváte pak vyčerpaní, prázdní a unavení. To by už mělo být
vaší minulos !
Proto nabádám: Buďte pozorní, ostraži , klidní a soustředění! Vždy
si uvědomte, že zloděj ódu se kolem vás neustále ochomýtá a čeká na
příležitost. A pak vás razantně podněcuje a popohání! Nenechte se
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zatáhnout do nevhodných starých zažitých vzorců chování: svádí
k ukvapeným výrokům a činům. Pamatujte, že duchovní bitva o každou
bytost, jak můžete poznat, vzplála!
Důvěřujte Stvořiteli a našemu milujícímu Pánu Ježíši Kristu! Zostře‐
te své duchovní smysly, stále je užívejte, věrně následujte vnitřní hlas
svého duchovního průvodce a více užívejte zbraně světla! Osvědčte se
jako pomocníci Krista na Zemi! Buďte si vědomi své zodpovědnos žít
a předávat všechny duchovní dary v lásce a pokoře, v rados
a vděčnos !

GLOBÁLNÍ UDÁLOST A SVĚTELNÁ SÍŤ LÁSKY

Matka Marie: Moje milované dě , mám velikou radost, že vám
smím předat poselství! Klid, pokoj, mír ať vás provází!

Využít poskytnutý čas milosti
Jsem pověřena svým milovaným pozemským synem Ježíšem Kris‐
tem, abych vám poskytla důležité sdělení. Při mně nyní stojí i vysoký
nebeský kníže Josef z N.
Už víte o nejrůznějších událostech na vaší planetě Zemi. Nemocná,
trpící Matka Země zase o něco více stůně a udržovat její systémy je
nyní velmi náročné a ob žné. Kristus podniká vše pro funkčnost jejích
soustav, aby vám ještě dokázala poskytovat vše, co dosud v nezištné
lásce k lidstvu s velkými ob žemi dávala.
Opět vás žádám o modlitby, modlitby, modlitby srdcí! Lidé se na
základě špatné životní orientace nevzdávají požitkářství, jenže pak je
těžké život udržet a podporovat. Je hrůzné, co se na mnoha místech
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odehrává – zlo a nešvary nedůstojné lidstva. Není hodné člověka
provádět takové zhýralos . Pak se mu vše vymkne z rukou!

Globální událost se blíží
Kristus působí po celé Zemi, pomáhá všem, kteří mu v nezištné lás‐
kyplné oddanos slouží jako pomocníci. Lidem dobré vůle je přiváděno
mnoho síly, aby se pozvedli a byli podporováni, neboť Kristus se při‐
pravuje na globální událost, která zasáhne celý svět.
Lidstvo by mohly pos hnout rozsáhlé otřesy. Kdy se tak stane, ne‐
dá se ještě předvídat.
Existuje mnoho staveb, které byly na Zemi vytvořeny, ale neslouží
pro dobro lidstva. Týká se to i zásahů do vaší planety učiněných „pro
blaho člověka“. Změny vodních toků, proudění v nich mají obrovský
vliv na Zemi. Také elektrické pulsy nega vně ovlivňují pozemský život,
tedy i vás, moje milé dě . Všechno to má velké dopady neprospívající
vývoji a rozvíjení lidstva ani dalších bytos . Nejsou ve vůli Otce. Přitom
Země byla stvořena pro vás díky Otcově láskyplné dobrotě, aby vám
poskytla domov.
Důsledkem pýchy padly zaslepené duchovní bytos hluboko a mu‐
sely prožít temnotu. Nyní si už jako pozemš lidé neuvědomují svůj
opravdový úděl. Proto se můj milý pozemský syn z lásky obětoval, aby
veškeré padlé stvoření osvobodil. Aby se probudilo. Brána se otevřela
díky vítězství nad pánem temna, kterého s mnoha vysokými duchovní‐
mi bytostmi, jež stály po jeho boku, dosáhl.

Matka Země je nemocná
Lidstvo ve své zaslepenos neví, jakému osudu čelí. Rozsah zásahů do
Matky Země představuje velké problémy při udržování jejích nestabilních
systémů! Mnoho vodních ploch bylo zmenšeno, půda trpí suchem.
Z rovnováhy se tak dostalo mnoho přírodních bytos , které měly plnit úkoly
podle principu tvoření. Došlo k mnoha zákrokům: byly postaveny velké pře‐
hrady, čímž se ekosystém změnil natolik, že nega vně zasáhl další země.
Zásobování vodou už nemůže být zajištěno podle principu stvoření, které
do něj Otec lásky vložil. Mé milé dě , tak smutný je pohled, který nevidíte!
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Sloužit z lásky
Starejte se v lásce o svého bližního, pomáhejte mu, jak jen to je ve
vašich možnostech, aby se dokázal duchovně probudit. Neboť nářek
a bědování vašich sourozenců bude veliké! Mějte i v těchto dobách ve
svých srdcích horoucí lásku, rozvíjejte dobro a rozdávejte lásku!
Nyní zažíváte na Zemi velký milník pro váš vývoj – to vám vkládám
do vědomí. Radujte se proto ze služby, protože pracovat z lásky zna‐
mená novou setbu.
Zasévejte do úrodné půdy, k čemuž vás Boží poslové a také já
s vroucí láskou nabádáme. Neúnavně se snažte na cestě k Ježíši Kristu
zbavit svých disharmonií, odstraňte je, protože bolest, až otřesy po‐
stoupí dál, nebude příjemná nikomu! Využijte tento čas nezměrného
vylévání milos !

Zásobováni Kristovou sítí lásky
Využijte dary milos a důvěřujte Ježíši Kristu. Je připraven vás zá‐
sobovat vřelos a láskou! Propojte svá srdce s jeho srdcem, protože
vám rád poskytne mnoho světla. Staňte se součás jeho sítě lásky, ta
bude světlem oplývat. Ak vujte svou duchovní sílu víry a duchovně se
probuďte!
Smím vám nyní předat své mateřské požehnání a nechat jej vzářit
do vašich duší a srdcí; žízní po lásce, bezpečí, klidu a míru. Klid vám ne‐
může dát svět tam venku, ale pouze Boží duchovní svět! Ježíš Kristus
vás chce vnořit do své vibrace míru, vždyť řekl: „Zanechám vám pokoj
a mír a dám vám svůj klid!“ Ano, on vám dá klid a mír! Vroucně ho vo‐
lejte, neboť každičká ovečka bude vyslyšena, to mi věřte, milovaní!
Mějte důvěru, důvěřujte! Jsem u vás jako vaše milující Matka
a chci vám pomáhat stát se služebníky Krista. Přijměte moji horoucí
lásku v míře, které jste jen schopni! Uvolňujte se z pout hmoty! Po‐
zvedněte zraky vzhůru k milujícímu Otci a Ježíši Kristu!
Také nebeský kníže Josef z N. vám upřímně děkuje, že se osvěd‐
čujete. Těší ho, že se snažíte, uplatňujete dary světla a duchovní prav‐
dy, které jste přijímali mnoho let, kdy s Božími posly vedl vaše
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společenství. Je služebníkem a mým pomocníkem a rovněž přijal svůj
úkol. Působí všude tam, kde jsou velké výzvy a kde je vyžadována pří‐
tomnost jeho, archanděla Michaela a mnoha vysokých nebeských po‐
slů. Moje milované dě , on je nyní ve vašem nitru a v lásce u vás, to
vám mám předat, neboť víme, že i vy na to myslíte. V duchovní jedno‐
tě vás oba zaléváme vibrací lásky. A nyní s velkou láskou, dobrotou
a rados vkládá ještě do vašich srdcí své otcovské požehnání.   
Darujte prosím sílu lásky, kterou jste směli obdržet, též svým sou‐
rozencům, mým drahým dětem tam ve světě venku. Dávejte upřímně,
s dobrotou v srdci, vší silou lásky tak, jak jenom jste schopni. Mějte na
pamě , že je o vás mnoha posly pečováno a že jste vedeni svými
duchovními průvodci!
S velkým díkem chválím nebeského Otce za jeho velkou lásku
a dobrotu vůči svým dětem, za to, že nám byla dána milost společně
sloužit v této náročné etapě, abychom do jejich srdcí vnesli lásku, mír,
milosrdenství a dobrotu. Děkuji svému nejdražšímu pozemskému synu
Ježíši Kristu za jeho láskyplné působení v době, kterou Otec lidstvu
ještě poskytuje. Zda to bude delší nebo kratší čas, nevím, ale buďte
vděční a připravujte se na duchovní návrat Krista, abyste byli při jeho
návratu očištěni. Dobrý pastýř již shromažďuje své ovečky, věřte mi,
moji milí!
Loučím se s upřímným díkem. Společně sloužíme, vy v pozemském
šatu, mému pozemskému synu Ježíši. Loučím se s velikou láskou. Udr‐
žujte ve svém probuzeném vědomí, že vás vždy držím poutem lásky,
které vás spojuje se srdcem mým. Vinu vás pevně k sobě a halím do
svého modrého ochranného pláště!
Milujte, milujte, milujte mnoho, abyste dokázali vnášet mír do srd‐
cí mých dě !
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Z celého srdce děkujeme naší milující Matce Marii, vysoké nebeské
kněžně a královně míru, že byla ochotna oznámit všem svým dětem toto
poselství. Mám radost, že se zabydluje ve vašich srdcích, a děkuji nebes‐
kému Otci za veškerou Jeho lásku a dobrotu, kterou vám poskytuje v té‐
to těžké době.
Dík patří také milému Spasiteli Ježíši Kristu, z jehož pověření je nám
dovoleno sloužit, abychom vás jako jeho pomocníky na Zemi zásobovali
mocnou silou lásky!
Děkujeme i tobě, milý nebeský kníže Josefe z N., že vlivem tvé příto‐
mnos síla lásky vychází i z tvého milujícího otcovského srdce! Děkuji
rovněž všem Božím poslům, duchovním průvodcům za jejich nasazení
a také vám, moji milí, za neustálou ochotu duchovně růst, zrát a roz‐
víjet se jako pomocníci Krista! Vysílám k vám své požehnání lásky. Zů‐
stávejte v důvěře a posilujte víru!

Na planetě Zemi se nemůžete cí t bezpečně, pokud se nesnažíte
oživovat nitro Boží jiskrou a Kristovým světlem. Teprve když v sobě ne‐
sete lásku Stvořitele a Krista, necháte ji růst a tvoříte s nimi společen‐
ství, pak jste v bezpečí.
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STÁVÁTE SE SVĚTLEJŠÍMI

Duchovní cesta
Vaší Matce Zemi se zvětšily rány. Vše, na čem lidstvo stavělo, se
hrou . Proč na to tak důrazně upozorňuji? Protože taková je skutečnost!
Nechte se vést láskou, tedy prasvětlem vaší Boží jiskry a světlem Kris‐
tovým. A učte se ve vyšším já utvářet své by , duchovní existenci. To by
mělo zasáhnout každičkou část vaší osobnos ! Přemýšlejte o tom, pře‐
mítejte, meditujte o stavu, jenž vás má v tomto pozemském životě
skrze nitro vést k Bohu a Kristu přes své duchovní průvodce. S velkou
láskou vám s m pomáhá vaše milovaná Matka Marie a Josef z N.
Chceme vás podpořit, abyste se soustředili na duchovní cestu, ne
na tu povrchní, nýbrž abyste pronikli do každičkého vlákna svého živo‐
ta. Dostali jsme milost vás formovat jako duchovní světla. Vás, kteří se
chcete oddat Otci a sladit svou vůli s Jeho. Na každém, kdo to myslí
vážně, co nejintenzivněji duchovně pracujeme. Co je nám dovoleno
vložit do vašich srdcí, to poslouží vašemu vývoji.

Rozumové vědomí a duchovní uvědomění
Milí sourozenci, protože někteří čtou řádky, aniž by obsah vstoupil
do jejich vědomí, ráda bych vám s co největší trpělivos vložila do
vašich srdcí svědectví lásky.
Ujímáme se nejslabších článků, zásobujeme je, aby duchovní prav‐
dy dostaly prostor i v jejich duších. Protože vy všichni jste , kteří jsou
ochotni nitro otevřít a srdce darovat Spasiteli a také milujícímu Otci, ,
co si s rados uvědomují velikou lásku naší milé Matky Marie a Josefa
z N. a svých duchovních průvodců. Pokud jste ochotni přijmout duchovní
slova pravdy našeho Spasitele, nedělejte to rozumově, protože takové
myšlení není zárukou, že vás pravdy probudí k duchovnímu životu.
Duchovní síla rados a nadšení vám pomůže otevřít své pravé já
a srdce nabídnout bližnímu. Protože jakmile radost a síla lásky ve vás
ožijí, pak chce tento potenciál proudit ven. Vždyť je to ohromující,
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úchvatné! Pokud jste ochotni oddaně vložit svou svobodnou vůli do
Božích rukou a rukou Ježíše Krista, pak tyto dary milos začnou vítě‐
zit. Přestává vám vládnout vaše malé já, protože jste se odevzdali na‐
šemu Stvořiteli. Ježíš Kristus řekl: „Otec se raduje z každého dítěte
v nebesích, které se vrá lo domů.“ Ale pamatujte, nestane se to přes
noc!

Touha a hledání pravdy
Vaši sourozenci jsou často povzneseni, protože si myslí, že se dostali
do kontaktu s m či oním „duchovním“, hrnou se do nabízených kurzů
a nechávají se poplést. Proč je tomu tak? Podněcují to nega vní síly!
Hledání je to ž zakotveno v každé duši – je milost nebeského Otce, že
touha hledat se neztra la. Touha vrá t se domů je v každém hluboce za‐
kotvena. A každému, kdo o to usiluje, je podána pomocná ruka.

Zaslepenost a odebrání ódu negativními silami
Často je však tato touha vydat se na cestu vedena malým za‐
slepeným já. Dosud nezvládnuté nectnos jsou využity pánem temna
k tomu, aby ho svedl z cesty! Kolik z nich kontroluje, zda nabízené je
pravdivé, zda to tak vůbec může být.
Duchovní svět Boží předpověděl, že lidstvo bude v této době za‐
slepeno v oblastech, v nichž může pravdu od chybného vedení nega‐
vními silami těžko odlišit. Věřte však, že milující laskavé srdce je
připraveno pravdu přijmout a nenechat se rozumovým myšlením přes
malé já a mnoho nevyčištěných pochybení a disharmonií vést do
omylu. Ty to ž slouží nega vním silám ke zmatení.
Milí sourozenci, modlete se, modlete se a modlete se za všechny,
kteří jsou lapeni v sí ch pána hlubin. Spřádal je po dese le , ba
mnohem déle s obrovskou ls vos . A protože se jeho čas chýlí ke kon‐
ci, s maximálním úsilím realizuje vše, co raﬁnovaně nastražil ve snaze,
aby duše a zejména ty následovníků Krista přivedl k pádu.
Radujte se a děkujte Stvořiteli, že vás podepírá, děkujte za vaše
bezpečné útočiště, protože jste chráněni. Uvědomuje si každý z vás ta‐
kovou milost? Modlete se za své blízké a za všechny, kteří jsou ve své
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zaslepenos uváděni v omyl! Je smutný pohled, když vidíme, s jakou
raﬁnovanos pro klad využívá duše, aby je zbavil ódu, vysál. A věřte,
množství odebírané síly je enormní!
Nastal čas zkoušek a osvědčení uplatnit vše, co vám bylo a stále je
v milos předáváno. Situace je vážná, mnohé bylo rozpoutáno a hodně
lidí zažívá enormní strach.

Stát se kotvou pro své bližní
Pověřením našeho milého Spasitele Ježíše Krista dostáváte
duchovní potravu. Jste vzděláváni, abyste mohli být kotvou světla
pro své bližní. Toho si buďte vědomi! Pouze znalos vás duchovními
neudělají. Využijte duchovní jmění, milovaní sourozenci, které jste od
nás obdrželi!

Potřeby Matky Země
Máte znalos o stavu vaší planety, toho, do jaké míry musí nyní
čelit výzvám, ale také víte, že je s vřelos a láskou zásobována
duchovní energií a těší se z vaší síly lásky. Je to velká zodpovědnost,
pokud víte, že vaše Matka Země strádá, je plná boles a potřebuje
lásku, náklonnost, modlitby a mnoho sil od každého, kdo tento roz‐
sah zná!
Milí sourozenci, směli jsme vám mnohé vložit do vašich srdcí,
a protože vzrůstá neklid a nestabilita, ještě vám předáme do vědomí:
Důvěřujte moudrému, laskavému, milosrdnému a milujícímu nebeské‐
mu Otci! On se ve své všemohoucnos o své dě postará! To je vaše
skutečná záruka.
Odevzdejte se svému Otci a Ježíši Kristu! Uvědomujte si to, prožij‐
te! Nechte v sobě s pomocí vašich milujících duchovních průvodců za‐
kotvit toto duchovní jmění a darovanou sílu lásky. Zůstaňte sjednoceni
s Matkou Marií a Josefem z N.!

Dobrý pastýř kráčí před stádem
Nemějte strach, protože, jak řekl milý Spasitel, pravda vás osvobodí.
Strach svazuje. Chceme vás pozvednout, abyste si pod vedením svého
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dobrého pastýře Ježíše Krista uvědomili sílu milosrdného Otce. Velebte
a chvalte Boha za všechny dary, které jsou vám předávány! Pak se svým
milujícím, laskavým a vedoucím Spasitelem projdete branou do
duchovního světa.
Představte si živě před svým vnitřním duchovním zrakem, jak váš
dobrý pastýř kráčí před vámi a vy ho s mnoha sourozenci ruku v ruce
následujete na cestě, po níž již putovalo mnoho bytos . Je sice ka‐
menitá, ale vede vzhůru. A pokud nějaká ovečka klopýtne nebo
spadne, jak ji dobrý pastýř ochotně zvedne. Vysvobodí z trní. On je
duchovní průvodce, s nímž máte stoupat k nebesům!
Naše srdce jsou plná rados a díků, že jsme vám směli jménem
Ježíše Krista v lásce předat duchovní potravu. Velký dík patří jemu
a našemu milému nebeskému Otci. Společně ho chceme chválit a vele‐
bit za všechny milos , které dostáváte. Poděkování patří i Matce Marii
a Josefu z N. za jejich milující, milosrdná, laskavá srdce a jejich podporu
a ochranu. Děkujeme i mnoha Božím poslům, kteří neúnavně pracují –
a věřte, že je to tak! I když je nemůžete vidět, prociťte to svým srdcem,
vaši duchovní průvodci vám s m pomohou. A nyní smím do vašich
srdcí nechat proudit milos lásky. — — —
Láska a mír s vámi, uchovejte si vnitřní klid a mír!

Vnitřní radost, kterou pociťujeme, když vykonáme dobro nebo když
jsme potřební, je potravou, kterou potřebují naše duše.
Albert Schweitzer
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NÁSLEDOVNÍK KRISTA
Milí sourozenci!
Následovník Krista zraje oddanos Božím zákonům způsobem, kte‐
rý během svého pozemského života ukázal Ježíš Kristus. Také si připo‐
míná to, jak byl s pomocí duchovního průvodce a vyšších duchovních
sourozenců osvobozen. Sám si určuje tempo svého pokroku a jeho svo‐
bodná vůle slouží naplnění této touhy. Ví, že pro udržování stálého
kontaktu s vedoucími silami je třeba rozvíjet vědomí. Odříkáním nabyl
tvořivého myšlení, rozvíjí ho a užívá.
Radíme , buď obezřetný, stále se kontroluj, přezkušuj. Protože tvá
vibrace rozhoduje, zda se k tobě přiblíží služebník Boží, či stoupenec
temna.
Vykonávej své denní povinnos tak, že při nich budeš směrovat vůli
a vědomí na činnos prospěšné Bohu. Sleduj, zda jsi připraven vysílat
své vibrace na sourozence, kteří jsou přiváděni, aby pro svůj budoucí
život obdrželi podporu seshora. Pokud v tobě touha po Kristu díky
tvému úsilí roste, pak se zvětšuje i tvé probuzení. Tvé vědomí otevře
vhled do služby tobě sloužících zralých bytos , abys pak později mohl
nastoupit na jejich místo a učit mladší sourozence, kteří ještě pravou
lásku nepoznali. Abys je vedl podle Božího plánu.
V mnoha případech je důležité nejednat sám, ale prosit o vedení.
Jednáš‐li ze své vůle a vedlo to k pozi vnímu výsledku, pak je to plně
tvá zásluha. Dosáhneš‐li pozi vních výsledků s pomocí vyšších bytos ,
tvoje zásluha není o nic menší, ale nebezpečí podlehnu nega vním
silám bylo výrazně nižší než v prvním případě. Oni za tebe bojují, abys
pokušením nepodlehl.

19

O RADOSTNOSTI
Radostně a společně sloužit našemu Pánu
Boží požehnání a duchovní mír našeho Pána Ježíše Krista ať je s vámi!
Těší mě, že k vám mohu hovořit . Chválím a uznávám Stvořitele pro
Jeho lásku, kterou nás všechny zahrnuje. I já vám chci dát tu svoji, a tak
vás oboha t. Jsem radostné povahy, tu jsem si uchoval. Je mojí součás‐
stejně jako vnitřní oheň lásky, který ve mně stále plane pro Ježíše
Krista. A to mě, milovaní, naplňuje štěs m a rados . Budete‐li ch t,
pomohu vám takový plamen zažehnout i ve vás. Protože jste našimi
pozemskými pomocníky, smíte ho pak předávat dál. Vždyť je to radost
společně sloužit našemu Pánu!

Můj vztah k přírodě
Hodně času jsem trávil v přírodě – posilovala mě. S pocity rados
a štěs jsem dlel v modlitbách a děkoval Stvořiteli a Kristu za takové
vnitřní bohatství. V plnos života jsem směl
vnímat proudy v sobě a uvědomit se jako
součást Božího Stvoření. Má jasnovidnost
a jasnoslyšnost stále rostla. V pokoře jsem se
oddal horoucímu srdci Pána, nechal se jím
prozářit, až se prožitek prodral v podobě mi‐
losrdného bratrství napovrch. Vedl mě hlas
nitra a já se v panenské přírodě rozpoznal ja‐
ko její součást.

Můj vztah k bratrům a sestrám
V této čistotě mě stále víc a více zalévala láska, posílala k chudým,
nemocným, strádajícím, vyhoštěným nebo za žebráky, kteří do většinové
společnos nepatřili. Ale já se těmto bratrům a sestrám věnoval a dě‐
koval Stvořiteli, že jsem směl prožít správnost takové služby. Kristus ve
mně rozněcoval oheň lásky m víc, čím více jsem se oddával bratrství
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a vkládal sourozencům prostými slovy uzdravující poselství do jejich
srdcí. Tak se do mě vložený plán Stvořitele naplnil.
Projevem síly lásky je nezištná láska k bližnímu. I vy, probuzení
duchovní pomocníci, v ní poznávejte své poslání. Skrze Krista jste vedeni
svými duchovními průvodci, abyste hlásali Boží pravdy, mír a lásku.

Řeč lásky
V duchovním světě, jak víte, se nemluví. U nás probíhá výměna
myšlenek, vy ji nazýváte telepa e. My už si rozumíme skrze srdce – ře‐
čí lásky. Nejdůležitější je věrnost Bohu a Kristu, což chcete i vy. Máte
dobrou vůli a tu si přejeme společně v pokoře uplatnit.
Už jsem hovořil dost. Ale chceme se přece poznat, viďte?

Používejte skrze Boží jiskru a Kristovo světlo zářící lásku Stvořitele
a osvoboditele!
Modlete se, milujte a konejte v zastoupení Boha a Krista, neboť tak
jednají ak vní dítka našeho všeobjímajícího nebeského Otce!
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POHYB PO SPIRÁLE SMĚREM VZHŮRU

Duchovní pravdy, které my, Boží poslové, z pověření Krista předává‐
me, jsou založené na vibracích lásky; působí na duchovní růst a vždy
jsou vám přizpůsobeny.

Každý je podporován
V duchovním řádu, který byl dán Bohem, je důležité dbát na har‐
monickou rovnováhu, „ušitou na míru“ každému jedinci, s ohledem na
jeho vývoj a ve stálé spolupráci se svými duchovními průvodci. Aby se
rozšířilo vědomí jedince i společenství, vibrace se každému duchovně
přizpůsobují. Toto je neustálý duchovní proces, který vyvolávají vaše či‐
ny, a tudíž vás duchovně podporuje, či nepodporuje.
Díky svému vědomému, duchovně směrovanému životu na Boha
a Krista jste si již vyvinuli určitou vibraci lásky. A kdo již prak kuje ne‐
sobeckou lásku k bližnímu, dostává se pod vedením svého duchovního
průvodce do spirálového pohybu směrem vzhůru. Co chceme zdůraz‐
nit? Pokud si rozšiřováním vědomí stále více otevíráte duchovní po‐
znání, tedy krok za krokem ustupujete od hmoty, bude se pohyb po
spirále směrem vzhůru zrychlovat.

Buďte vždy ochotni sloužit
Měli byste si být vědomi, jak lopotný byl váš duchovní vývoj rozši‐
řující vaše vědomí. Snažte se proto nesobeckou službou nepřetržitě
prak kovat učení lásky: Milovat se navzájem! Být stále více milosrdní,
láskyplní, laskaví, tolerantní i trpěliví a pomáhat, pokud vás někdo
o něco prosí!
Mějte takovou cestu před očima. Jedná se o světelný proces, který
jste zahájili nezištnou pomocí druhému. Na Zemi se nemá přestávat,
přestože se ve vašem životě vyskytují situace přinášející změnu! Vaše
přitakání je zárukou zvládnu nových okolnos , neboť i ony slouží
duchovnímu vývoji. V současnos je velkou zkouškou nesobecky dávat
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a držet pospolu. Ve kterých oblastech jste díky milos Stvořitele získali
duchovní zkušenos , tam buďte ochotni sloužit!

Předávejte lásku
Veškerá duchovní láska založená na pravdě a Boží lásce má ne‐
zištným předáváním přispívat stálému duchovnímu pohybu po spirále
vzhůru. A živá láska ho urychlí. Každý, kdo vidí tyto procesy, ví, že zís‐
kaná láska slouží nejen pro obdarovaného, ale i na rozdávání.
Tento proces by neměl být přerušen kvůli změněným situacím, kte‐
ré dokážou vykolejit. Zůstávejte proto v důvěře a uvědomujte si moud‐
rost Stvořitele, když vám stále posílá sourozence, jež vás potřebují!
Dostáváte příležitos nesobecky pomáhat bližním. Obdrží vaši lásku
a zkušenos a předají je dál.
Buďte však ostraži a rozpoznávejte vlivy, které vám chtějí zabránit
sloužit! Klademe vám na srdce: nepřerušte roky budovanou cestu
vzhůru, pamatujte, že nega vní síly nevynechají až do konce jedinou
příležitost.
Duchovní jmění slouží propojování, službě celku a souži . Pře‐
dáváním učení lásky se šíří vibrace lásky jako silně přitažlivé kolek‐
vní vědomí. Živé učení Ježíše Krista slouží ke zdokonalování, protože
jste pokornější a vrůstáte do jeho pole vědomí. A tehdy vás může ne‐
beský Otec skrze Krista a s pomocí jeho mnoha nebeských pomocníků
stále víc a víc opět přitahovat k sobě.

Děkujte co nejčastěji svému nebeskému Otci, protože pokud dík za
pomoc a dobré skutky nevyslovíte, zmeškáte coby dítka Boží jednu ze
svých nejvýznamnějších povinnos . A m si často nevědomě blokujete
most ke Stvořiteli.
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OBRAZ TOHOTO EÓNU
Ježíš Kristus chce osvobodit z moci zla všechny bytos odpadlé od
Boha, které byly a dodnes jsou díky cíleným satanským lžím a šálením
zajaty. Jeho cenu si uvědomíme, až když sami přijdeme na řadu. Kristus
také přišel, aby přinesl duchovní pravdy a skrze ně padlé bytos osvo‐
bodil. Je omyl si myslet, že jeho prolitou krví mohl být Bůh usmířen!
Bůh je láska, a proto žádné usmíření nepotřebuje!
Kristus sestoupil, aby lidstvu přinesl pravý pojem Boha: Bůh je
duchovní bytost a Bůh je láska! V souži lidí učil Ježíš nejvyšší morálku
lásky: Milujte se navzájem! Neboť to je naplnění Božího zákona. On ji
však nejen učil, ale i prokázal, když opus l duchovní domovinu a vzal
na sebe stras pozemského by . Vytrpěl muka, která mu lidé ovládnu
Satanem připravili. Přišel z lásky, aby vám a všem padlým bytostem
pomohl.
Jen málokdo jeho láskyplné nasazení v celém významu pochopil.
Jeho učení lásky chci srovnat s obrazem, na němž Ježíš načrtl pouze
obrysy. Dohotovením obrazu pověřil Boží posly, které lidstvu seslal, po‐
sílá a bude vysílat. Rám tohoto obrazu eónu dohotoví Kristus při svém
duchovním návratu sám. Tím bude tato epocha ukončena. Slovy „Až
opět přijdu, udělám vše nové!“ naznačil tah štětcem v budoucím obra‐
zu doby Vodnáře.
Kdo těmto slovům porozuměl a nechal je proudit do svého nitra,
ten přijal budoucí duchovní potravu.

Obnovte znovu vnitřní spojení s Kristem: „Kriste, věřím v tebe! Ná‐
sleduji tě! Sloužím ! Neboť tak jako tys vstal z mrtvých, bojoval
a osvobodil nás, chceme i my sloužit tobě. Abys mohl osvobodit ty, kte‐
ří jsou ještě v tenatech temna.
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NEVĚDOMÝ STATKÁŘ
V: vedoucí, D: duše
D: Je smutné tu stát coby starý člověk. Mám tři traktory a můj syn
nedělá nic jako já. Člověk musí začít u vlastní hroudy a statek, pole
zvětšovat, aby víc vydělal. To je smysl života. Pořád vnukům vysvětluji,
že se nemají chovat jako on. Není z pravého dřeva jako já. Ptám se,
odkud to má? Ode mne určitě ne. Není do světa – nejde ani do hospo‐
dy, od jiných si nenechá nic říct. Ale ještě jsem tu já a nechci odejít,
dokud alespoň jeden z vnuků nebude jako já. Jó, budou koukat, jak
je potrénuji.
Pár procesů jsem vyhrál, pár sice prohrál, ale přesto se moje hrouda
v noci zvětšila. Protože tady jsem přidal nějakou tu brázdu k mému po‐
li, tam zase posunul hraniční kámen, a tak mám pořád víc. Jó, to se
musí umět! A jakou vážnost mám ve vsi, to se musí říct! I když mi ne‐
dávno někdo vyčetl: Ne vše vzrostlo poc vě, můj milý. Ale já ho od‐
strčil a řekl, aby si hleděl svého. Že jsem velkostatkář a lidé mě
uznávají. A stojí za to žít a dřít atd.
V: Rád bych tě pozdravil.
D: Tebe nebudu poslouchat! Jsi jeden z těch, co mě chtějí pou‐
čovat.
V: Ale přivedli tě sem.
D: Ach.
V: Nevšiml sis, že tě přivedli do jiné skupiny? Chtějí ukázat něco
jiného.
D: Jak mohu ještě k něčemu přijít? To je dobré. To si rád poslechnu.
V: Tys uvažoval jenom materialis cky, hromadil jsi majetek. Jen ten
pozemský.
D: Když mohu mnout zem mezi prsty, to je požehnání nebes.
V: A děláš to ještě?
D: Jistě, řídím celý statek, můj dobytek. A řekl jsem, že jeden z vnuků
ho musí převzít.
V: Jenže nyní už nejsi mezi živými lidmi.
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D: Ale to si jenom myslíš. Denně se procházím po svém statku
a udílím příkazy.
V: A poslouchá tě někdo?
D: To je právě to, čemu nerozumím. Nechtějí slyšet, co jim říkám.
V: Nemohou tě slyšet!
D: Jak to?
V: Protože už nejsi mezi živými.
D: Ale, vždyť chodím i do hospody.
V: Ale ani tam tě nikdo neposlouchá, viď?
D: Ba jo! Cí m tam vůni piva a vína, kořalku.
V: Máš tam kumpány?
D: Přestaň, já jsem sedlák, s někým takovým se nezahazuju.
V: Rozhlédni se, jsi tedy u svého stolu a piješ. Dělá to radost?
D: Inu, vždy jsem to tak dělal, je to zvyk.
V: Existuje však důvod, proč tě sem přivedli. Někdo k tobě přišel
a řekl: „Nyní to změníme. Pojď se mnou.“
D: Ne, tak to nebylo. Jsme parta sedláků i z okolních vesnic, všichni
jsme se znali a vyměňovali si názory. Někteří tu jsou, jiní ne.
V: Protože jsou ještě mezi živými. Ti druzí už odešli. Máš vedle
sebe průvodce, potvrdí , že už nežiješ. Že si to jen namlouváš.
D: Je dobře, že už nemáme kněze. Jsme malá dědina a kněží je
málo. A já nepotřebuji každou neděli sedět na tvrdé lavici a přemýšlet,
kde bych mohl ještě něco získat.
V: Chodil jsi do kostela jen proto, abys prosil o to mít stále víc?
Nikdo neřekl, že je i jiný důvod?
D: Určitě existuje, ale ne pro mě. Na co? Měl jsem čas na přemýš‐
lení, sem tam jsem sousedovi něco pošeptal, až se kněz na mě ne‐
vraživě podíval. Přesto však byl rád, když jsem daroval větší sumu. Za
to si mě vážili. Samozřejmě jsem to nedělal tajně, ale tak, aby ...
V: ... to všichni viděli.
D: Jistě, to přeci k velkostatkáři patří.
V: Ale asi to nebylo dost, vždyť jsi byl ze Země odvolán.
D: To si musím ještě vyřídit, víš! To mi druzí také řekli. Ale já se
tak snadno nevzdám.
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V: Přišel tvůj čas a tys onemocněl. A najednou se něco změnilo.
D: Mám kamenný výraz v obličeji.
V: Zemřel jsi.
D: Mám opravdu posmrtnou masku.
V: Jenže pak se něco stalo. Z mrtvého někdo vystoupil a byl odveden.
D: To přece tak nemůže být, je můj obličej bělejší než tvaroh?
V: To je hmotné tělo. Někdo z něj však vyšel ven neboli byl vytažen.
Vedle tebe stojí světlá bytost, která to udělala.
D: Mé krásné tělo. Jak jsem tě krmil, mazal, staral se o tebe, nechal
narůst břicho. A teď tvarohový obličej. Co to má znamenat?
V: Víš přece, že se nežije věčně. Jednou musíš odejít, a to se stalo.
D: Ne, vždyť se drbu na uchu a cí m to!
V: Máš vypůjčené tělo. Tvůj duch ale zůstává a bude povolán k zod‐
povědnos . A bude tu určitě někdo, kdo řekne, abys šel s ním, a uká‐
že tvé chyby, abys v budoucnu mohl vést jiný život. Už nebudeš
vysedávat v hospodě, jíst a pít.
D: Dost hloupé, něco takového. Proč mě oblékli do mého
obnošeného obleku?
V: To sis vysloužil. Nezískal jsi žádné duchovní statky, nýbrž jen po‐
zemské, hmotné, které musíš na Zemi zanechat.
D: Tedy, já jsem zemřel! Teď tu ležím jak bledý sýr, to není možné.
V: A nyní se podívej, co se stalo pak.
D: Co bude s mým statkem?
V: Toho se někdo ujme, to není důležité. Vzít si ho sem nemůžeš.
Tys o tom nic nevěděl?
D: Tak daleko ještě nejsem, abych pochopil, že jsem v obličeji bílý jako křída.
V: Ten světlý vedle tebe ukáže vše, co jsi dělal.
D: Já to krátce vylíčím, nemohu už jinak. Přišel doktor a řekl, když
budu dál takhle jíst a pít, jíst tučná jídla, že dostanu infarkt. A ještě
k tomu pálenku. Zmínil i moji nadváhu. Odpověděl jsem mu: Žiju, nic
mi není. Jenže teď tady ležím. Takže měl lékař pravdu?
V: Zajisté.
D: Pak přišel ten smutný ceremoniál, kdy mě ze statku vynesli
a uložili na hřbitov.
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V: A tys byl při tom?
D: Jistě. Chtěl jsem vidět, jak se hrob plní zemí. Jenže já zůstal
venku, nešel jsem do něj!
V: Ale moc to nedalo, protože tvé smýšlení se nezměnilo.
D: Víš, jinak to nešlo. Jsem statkář, musím hospodařit dál.
V: A dělal jsi to dobře?
D: Samozřejmě.
V: A poslouchal tě někdo? Chodil jsi okolo, tvé dě ...
D: Ano, syn není po mně, snacha je hodná, ale má svoji práci
a všichni se před jídlem modlí. To je v pořádku, také jsem to dělal.
V: Litoval jsi svého chování? Když jsi posunoval kameny, obohacoval
ses na úkor jiného atd. Ten světlý teď má říct, co jsi udělal špatně.
D: Mluví pořád pro mně. Ale poslechnu si ho. Mám to prý říct na‐
hlas. Je to povinnost? Ano? Tak dobře. Když tedy zavřeli hrob, nahoru
položili věnce, proplížil jsem se domů. Vše bylo tak, jak jsem to opus l.
Vždyť to šlo tak rychle – infarkt a konec. Avšak toho světlého si teď vá‐
žím. Povídá, že to pro mě bylo lepší než jít do nemocnice a trpět bo‐
lestmi. Pak ale přišli jiní a říkali, že jsem nežil tak, jak to mělo
odpovídat Boží vůli.
V: A lituješ toho?
D: Ještě nejsem tak daleko, ale jedno povím – vypla se ho po‐
slechnout. Je moudřejší než já. Má přehled, je větší a nemá břicho. Prý
je důležitá moudrost, říká. Teď jsem jen „zbloudilá duše“, protože jsem
svůj život nevyužil k rozvoji. Nikdy jsem na to nepomyslel!
V: Nevěděl jsi, že máš druhým pomáhat a milovat je?
D: Při našem náročném povolání, k tomu velké odvody atd., přece
mi muselo zbýt aspoň na Mercedes.
V: Ale to je hmotné. Neřekli , že máš dávat almužny a peněžní dary?
D: Dával jsem, velké bankovky...
V: Ale dělal jsi to s upřímným srdcem?
D: Nechme toho, byla to otázka pres že.
V: Teď jsi tu. Lituješ?
D: Ještě ne. Ale poslouchám toho … přítele. Říká, že když se budu
ještě dlouho vymlouvat, odejde a nevezme mě s sebou.
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V: To bys ale mnohé propásl. Je to příležitost jít s ním. Musíš mu
důvěřovat a říci, že lituješ svých činů, že mu věříš a chceš s ním.
D: A když nepůjdu, kde zůstanu?
V: Pak zůstaneš se svými kumpány tady a můžeš jít do hospody ne‐
bo se plížit po statku.
D: Tam mě nikdo neposlouchá.
V: Právě, a to tě nemůže uspokojit. Musíš to změnit. A to je možné
jen tak, když ho budeš následovat.
D: Dobře.
V: Vezme tě jen tehdy, když budeš litovat.
D: Nechci tu zůstat, chci s ním.
V: Popros Boha o prominu a jdi.
D: To je tvrdé.
V: Ano, ale je to nutné.
D: Říká mi: „Vše v klidu probereme, jenže musíš změnit své smýš‐
lení. Země je pro tebe tabu, odtud si už nic nevezmeš. Prohlédni si své
obnošené šaty, zda tam najdeš minci. Nic tam nedali. Takže si ani ne‐
můžeš vzít nic s sebou. Podívej se na sebe! Jsi hezky oblečen?“ Vlastně
ne, jsem jako nuzák. On říká, že bych si mohl polepšit.
V: Ano, když půjdeš s ním.
D: Dobře, půjdu. Počkej ale ještě! Hm. Je to tak těžké. Bože, je to
pro mě těžké. Aspoň mi započítej ty velké bankovky, které jsem vě‐
noval na opravu kostela. Prosím, Otče, započítej mi to. „O to zde
nejde,“ říká, „tvé smýšlení nebylo čisté.“
Co jsem měl dělat? Chtěl jsem před lidmi vypadat dobře. „Dělal jsi
moc chyb.“ Snad to nebude tak strašné.
„Ó ano, ale můžeš je všechny napravit. Podstatné však je, abys uvolnil
svoji duši a zbavil se pýchy.“ To máš pravdu, pyšný jsem byl. A namyš‐
lený. „Bůh to odpus , když ho poprosíš,“ říká. Teď se ale vrá m k to‐
bě – kdo vlastně jsi?
V: Jsem mluvčí jedné křesťanské skupiny, která tě poslouchá a chce
pomoci, abys s tvým průvodcem rád a dobrovolně odešel.
D: Věříš v Krista?
V: Jistě.
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D: Ale...
V: A ty?
D: Ano, ale momentálně je mi tenhle bližší.
V: Kdo?
D: Ten....můj přítel tady.
V: To je tvůj duchovní průvodce, tvůj anděl strážný. Ve tvém životě
byli i temní, ty musíš odehnat. S nimi už nesmíš být v kontaktu.
D: Podívej, v tomto krátkém okamžiku nedokážu rozlišovat. Zkrá m
to. Můj upřímný úmysl je, Tebe, Bože, Stvořiteli, požádat o odpuštění.
Je to mé skutečné přání. Také Ježíše prosím o prominu , protože jsem
ho zanedbával a nenásledoval. Šel jsem za temnou stranou, a od ní
udržet odstup je těžký úkol. Ať je to poučení pro nás všechny, kdo tu se
mnou jsou. Za mého života mě nikdo do takových detailů nezasvě l.
Nechápej mě špatně, nechci se tě dotknout, ale jsem rozrušený.
Všechno jsem ztra l, nic nemám.
V: Od toho se musíš opros t. Buď vděčný za možnost, kterou jsi
dostal, že všechno ukázali a že smíš s nimi odejít do světla.
D: Jsem vděčný a žádal jsem Boha a Krista o odpuštění. A prosím za
všechny, co tu jsou se mnou, aby nás odvedli.
V: Pak tedy jděte.
*

Jmenovaný sedlák příliš lpěl na svém majetku, proto musel prožít
nižší úroveň. Není divu, když se tak silně za žil nepoc vos . Vibrace
nega vních sil je velmi nízká a na této nízké úrovni se sklízí to, co se
zaselo. Zátěží měl daleko víc, ale o těch kvůli časovému omezení
nemohl mluvit. Děkuji našemu bratrovi, že ho stále vyzýval k pokoře
a lítos . Podal mu i vysvětlení, co je smyslem života a jak mohl svůj
život při tomto zaměstnání smysluplně vést. O duchovních a přírodních
bytostech sedlák neměl nejmenší tušení. Ani že i vůně kvě n může být
pro duši a tělesné buňky lék. Vy však hodně holdujete hmotě, čímž svoji
duši zatěžujete.
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Ještě něco chci dodat. Láska Boha nezná hranic. Má ji i pro toho
„největšího hříšníka", jak církev říká. Kdo však rozhoduje o tom, kdo je
největší hříšník? Nikdo takový neexistuje! Před Bohem jsme všichni Jeho
dě a On nás všechny miluje. Proto můžete toto slovo vymazat ze svého
vědomí. A tak je velmi důležité začít u malých věcí a pomalu se vyvíjet.
Nezašlápnout kvě nu, ale radovat se z toho, že žije, že vám přináší
potěšení. I vy máte žít v rados , vděčnos a lásce ke Stvořiteli.
Nebeský Otče, prosíme, aby všichni pochopili, co zde bylo řečeno.
Budeme se i nadále snažit, abychom obstáli. Je málo těch, kdo říkají
pravdu. Žádná květnatá řeč, jen skutečná, opravdová práce na sobě. Ta
je nenahraditelná. Pokud si toto zapamatujete, vykonali jste práci dle
Boží vůle a doufáme, že se tak budete chovat i v budoucnu.
Otče lásky, děkujeme, žes stvořil zákon solidarity, ve kterém my,
Boží poslové, smíme sloužit a předávat poselství pravdy. Dej jim sílu.
A Krista prosíme, aby i nadále sesílal své posly.

Milovat Boha a bližního znamená: myslet jen na to, co je milé
a dobré, protože to obsahuje vibrace Boží lásky, vnímat to, co působí
příznivě, blahodárně a je ušlech lé, a říkat a usilovat pouze o to, co je
pro všechny sourozence z hlediska věčnos , psychiky a fyzického zdraví
povznášející a prospěšné.
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NĚKOLIK JOSEFOVÝCH RAD

V následování Krista vás chceme podpořit svými radami:
• Mo vuj se, pozorně a razantně se zbav svých nedobrých
návyků, vznikly v důsledku tvého egoismu. Uč se to, co chce Kristus.
• Nech se vést svědomím, tedy duchovním průvodcem, a řiď se
svým nitrem.
• Snaž se čis t. Osvoboď se od egois ckých přání, agrese,
závislos , strachu, obav, stejně jako od nesprávného myšlení. Zbav se
nega vního sebeujišťování. Ať tě neovládá falešná c žádost, touha po
moci a pýcha vůči druhým.
• Posiluj mo vaci stavět Krista a Boha stále více do středu svého
života.
• Snaž se vše dělat z lásky! Pak tě nega vní mo vace opus .
• Mo vuj se a vytvoř si v nitru představu Krista. V ní pak v každé
situaci nalezneš útočiště.
• Nechť je tvá mo vace jednoduchá – chci patřit Kristu!
• Snaž se skrze Krista dosáhnout přístup k Otci.
• Během vnitřních a vnějších zápasů se stav rezolutně na stranu
Krista.
• Tvojí touhou a mo vací má vždy být – odejít s Kristem, vítězem,
do jeho říše.
• A buď odvážný.
Žehnáme vám všem!

Zkoumej moudře své pocity. Nenech se zahalit tmou zastrašování
a porážek. Zažeň je dřív, než tě obklopí. Uzavři se do zářící duchovní
aury, pak tě mraky minou.
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O PRAVÉ VÍŘE

Nedávno jsme k vám promlouvali o hodnotě víry a o víře, kterou
člověk má a o níž tvrdí, že je silná a pravá. My však říkáme, že je velmi
slabá! Nejen u vás, ale i ve světě. Jen málo lidí je schopno skálopevně
věřit. Jinak by se pak nemohlo stát, že se bojí – jeden toho, druhý
onoho – a že se třesou a u kají do krytů a zkoumají, zda jsou dost
pevné, pokud by něco zvenčí udeřilo.
Zklidněte se, protože pak jste chráněni. Ti, kterým běží
o pozemský život či o něco, o co nechtějí přijít, nemohou přece
ovlivnit, co si mohou nechat a co mají odevzdat. Proto říkáme:
Vstupte do své komůrky, zjistěte, jak velká je vaše víra, a nechte ji
růst. Vždyť již víte, že se někdo ve stejné situaci vyléčí a jiný přejde
na druhý břeh.
Na Zemi působí zákon spravedlnos a další Boží zákony. Proč tedy
u kat, vynucovat si a obávat se? Ve víře v Boha je člověk pod
ochranou za každé situace, jedno, co se děje. Víra má moc člověka
přenést přese vše. Všichni bojácní, bázliví lidé zaměňují za víru jen
jedno – malou ubohost, třes a skleslost: Co ještě život přinese?
Každý může kráčet po rovné cestě s jistotou, že je veden svým
andělem strážným a mnoha Božími posly a chráněn, protože jde
s vírou v Boha.
Lidé často chtějí nejdříve důkaz a teprve pak jednají. Bylo tomu tak
i u učedníků s Ježíšem na rozbouřeném moři. Báli se, pak ale poznali,
že Mistr je mezi nimi, žije a vede je. I vy lidé jste dě Boží a Mistr žije
ve vás a říká vám: Nebojte se! Nega vní síly nad vámi nemají moc,
pokud zůstanete ve víře. Co dokážou bouře? Mohou vás ohnout, ale vy
se opět narovnáte a budete se vzpínat k nebi, ke slunci a ucí te jeho
paprsky, i když vichr řádí.
Milované dě , nemáte ani tušení, jak veliká je vaše ochrana! Plášť
vás zahaluje stále a znovu, když jste slabí a on vám klouže z ramenou.
Nic se vám nemůže stát, pokud jste pevní ve víře. Ani temnoty se
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nemusíte obávat. Vždyť kráčíte v Boží síle světla. A cí te ji, necháváte
v sobě růst a chápete tato naše slova.
Buďte bdělí ve víře. Všechny vás objímáme a Mistr vám žehná.
Amen.
Ježíšův kříž je symbol vítězství. Šťasten, kdo v něj věří! Svého cíle
určitě dosáhne ten, kdo na něho v boji hledí.

SVATODUŠNÍ SVÁTKY
Ježíšův slib poslat Utěšitele
Před odchodem ze Země promluvil Ježíš ke svým učedníkům:
„Pošlu vám Utěšitele. Chtěl bych vám říci mnohem více, ale teď byste
to ještě neunesli, ani nepochopili. Až k vám však sestoupí duchovní
svět s pravdami, dá vám na vaše otázky správnou odpověď!“
Co rozumí lidé pod slovem Utěšitel? Už víte, že tento překlad není
zcela přesný, neboť jím se rozumí Boží duchovní svět, Boží poslové.
Ježíš m mínil seslání duchovních bytos , které přinesou útěchu
a pravdu, protože učedníci byli tehdy zarmouceni sdělením, že Ježíš už
na Zemi dlouho nebude. Proto je chtěl povzbudit.
Tak vznikl překlad Utěšitel. Smyslem to odpovídá, ale člověk si
představuje osobnost. Ve skutečnos je míněn celý duchovní svět Boží
a ten je rozmanitý a může přinést vše, co lidé na své životní cestě
potřebují. A přesně to on chtěl po svém odchodu: Vedení lidstva
duchovním světem Božím.

Duchovní principy
Také se říká: „Duch Boží vane, kam chce“ (Jan 3,8) – a ne tam, kam
chtějí lidé. To neznamená nic jiného než to, že duchovní svět má
svobodnou vůli a lidstvo nemá moc ho povolávat nebo mu nakazovat
či k něčemu nu t. Přichází ve svobodné vůli a v ní i dnes vyučuje
lidstvo.
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Ve Starém zákoně je psáno: „Ptejte se Mě! Odpovím vám!“ (Jer 33,3)
Takže duchovnímu světu můžete klást otázky. Neměly by se týkat pozemských
věcí, ale toho, čím člověk může posloužit svému vývoji pro přiblížení se
k Bohu. To byl také úkol Ježíše Krista: přivést lid blíž k Bohu. Jsou
duchovní principy, které lidé nedodržují rádi. Ale Bůh je Bohem pořádku,
jenž tkví v Jeho zákonech. Jimi se řídíme i my ve své práci a působení.

Boží poslové, mocnosti temnoty a smýšlení lidí
Pracujeme, a to dobrovolně. Ani Kristus nemá moc nás nu t. Nikdo
ji nemá! V říších světla nevládne nátlak. S pomocí Boží dosáhnete
jednou stupně, kdy pochopíte, že nemáte nikdy nikoho k ničemu nu t
– v myšlenkách, slovech ani v činech. Ovšem temný duchovní svět
donucuje silou. To znáte či jste poznali. Před osvobozujícím činem
Ježíše Krista byl přes pozemské lidstvo vylit duch temnoty. To se ani za
Ježíše Krista nezměnilo u těch, kteří chtěli i nadále podporovat
nega vní síly. Zapamatujte si: Záleží na vašem smýšlení. Pouze u těch,
kteří se nechají vést Kristem a duchovním světem Božím, je moc zla
zlomena.

Kontakt prvotních křesťanů s duchovním světem
Milí sourozenci, jak poznáte vedení duchovním světem? Jak to
dělali první křesťané? Uvedu pár příkladů.
‐ Prvotní křesťan Tacián popisuje kontakt přes médium „boha
Apolla": „Poté, co se napila vody, začala vyvádět. Poté, co vdechla
kadidlo, je jako beze smyslů. A ty věříš, že bude věš t? (Tacián:
zástupce a ochránce křesťanství v říši římské, zemřel ca. 170 n. l.)
Vysvětlím: zlost, vztek, zbavení smyslů, divoké pohyby, výbuchy hněvu
a zuřivos apod. jsou vždy známkou toho, že médium obsadila nižší
duchovní bytost. Vysoká duchovní bytost se projevuje v klidu, míru
a pokoji. Nyní chtějí někteří z vás vědět, jak to bylo s médiem Apolla.
Apollón je domnělý bůh, lépe řečeno modla. Tehdy se utvářely skupiny
duchovních bytos , které se prostřednictvím médií zjevovaly jako
modly. Takové médium popisuje Tacián jako nástroj „boha“ Apolla,
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když říká: „Dostává se do zuřivos , je jako smyslů zbavená. A ty věříš,
že bude věš t.“ To je opět příklad toho, abyste vše moudře prověřovali.
Takových „bohů“ měli Římané víc. Jejich reliéfy, obrazy a sochy byly
zajaty démony a měly v rané křesťanské době nahánět lidem strach. Ti
měli zůstat při tradičních náboženských představách, aby byli i nadále
ovladatelní, a ne aby chtěli přestoupit ke křesťanství. Démoni hýbali
hlavami útvarů, které byly pohyblivé, propůjčovali jim hlasy, aby
vyslovovaly hrozby a zákazy, když lidé měli v úmyslu přejít ke
křesťanství. V pozadí vidíme už i zde obrovský boj mezi démony
a duchovním světem Božím, který posílal Kristus.
Taciánův učitel Jus n se právem ptá: „Jaká moc umožní křesťanům
osvobodit se od démonů?“ Sám odpovídá: „Síla Božích poslů, kteří
démonické síly přemůžou a pomohou nám konat ve jménu Ježíše
Krista!“ Jus n byl už tak silný, že s ním neotřásly žádné nástrahy
démonů ani přímý kontakt s médiem ovládaným démonem. (Jus n
Mučedník, křesťanský církevní otec, zemřel cca r. 165 n. l. v Římě.)
‐ Další příklad je Polykarp. Ten se během svého utrpení dvě hodiny
před posluchači modlil silným hlasem. Nemohl jinak, neboť to nebyl
on, kdo se modlil, nýbrž tak činil skrze něj Boží posel. Ten chválil
a oslavoval Boha a děkoval, že během krátkého okamžiku bude moci
přejít do zářivých nadzemských sfér.
‐ Další příklad nabízí Montanus. (Montanus z Phrygien, 2. st. n. l.,
byl zakladatelem tzv. montanismu, prorockého křesťanského hnu
v Malé Asii.) Ten sám byl nástrojem duchovního světa. Z něj
promlouvala duchovní bytost: „Pohleď, tento člověk je jako lyra a já
k ní le m se svým plektrem!“ Vysvětlení: Lyra je hudební nástroj
a plektrum – trsátko – slouží k rozezvučení strun, aby přihlížející něco
slyšeli. Médium je jako lyra (nástroj) a duchovní bytost jako trsátko
(síla, která působí, aby vytvářela tóny). Na tomto principu spolupráce
s duchovním světem se dodnes nic nezměnilo. Skutečnos zůstávají
stejné, jak před síci lety, tak i dnes. Podstatné tkví v tom, zda je
nástroj dobře vyvinut nebo méně, vysoce postaven či méně.
36

‐ Posledním příkladem je Hermas. Sám to popisuje svým vlastním
způsobem: Duch pravdy naplní člověka, proroka, a skrze toto naplnění
říká duchovní bytost to, co Pán chce své komunitě říci. (Hermas patří
k církevním otcům 2. stole . Dochovaný je vizionářský spis „Hermův
pastýř“.)

Současná spolupráce s duchovním světem
Jako tenkrát, tak i v současnos vám chce Pán říci, že jeho přáním
je vás všechny odvést k Otci. Doba a lidé jsou jiní, avšak princip se
z duchovního hlediska nezměnil. Pravda zůstává pravdou, ať jsi zde žil
před síci lety nebo dnes.

Brány pekel duchovní svět nepřemohou
To znamená, že Kristus tu bude se svým duchovním světem
přítomen až do konce věků! To se přece potvrdilo! V minulých stole ch
se událo mnoho po ží, Boží svět musel tu či onu zemi opus t, ale o to
víc působil v jiné. „Brány pekel“ nasazují vše na rozkaz pána hlubin,
přesto se jim nepodařilo Boží svět umlčet. Kristova slova pla dodnes,
neboť na Zemi skutečně existují pekelné brány! Jsou ale i brány do
nebes či zářivých nadzemských sfér a jednou takovou, moji milovaní,
přicházíme k vám. Proto je oslava svatodušních svátků svátkem
duchovního světa Božího, jednoty všech dokonalých duchovních
bytos a také těch, kteří směřují k Bohu.
Milí sourozenci, i vy sem již patříte, protože přes vás už není rozlitý
duch temnoty, nýbrž duch pravdy. A brány pekel nepřemohou ani nás,
pokud nám budete věrni, a to dobrovolně!
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POMOC DUCHOVNÍHO SVĚTA NA CESTĚ ZPĚT

Vyňal jsem misku s duchovním světlem, má dopomoci k osvícení,
k tomu, abys dokázal rozlišovat mezi dobrem a zlem. Obsahuje
duchovní plameny, které spalují zlo a dobro v tobě posilují. Vlož do ní
vše, s čím bojuješ, v čem nemáš úspěch, abych to ve jménu a vůli Boha
mohl spálit. Samozřejmě současně v tomto směru pracuj, rozhodující
je tvá vůle.
Pokud se chceš duchovně rozvíjet, posbírej všechny své světlé myš‐
lenky, pocity a touhy – dotknou se tě a pomohou k vyšší vibraci. Doufej
a věř, že zvítězíš. Ovšem víra má být živá! Buď si jistý, že my, Boží po‐
slové, k tvému vývoji přispíváme a pomáháme . Buď odvážný, silný
a vytrvalý, vždyť stojíme při tobě a vedeme tě. Důvěřuj svému
duchovnímu průvodci, také on tě provází skrze výšiny i propadliny po‐
zemského života. Buď si plně vědom toho, že zdvojnásobujeme tvoji sílu
na cestě k Bohu. Stvořitelova láska je převeliká, On při tobě stojí. Vy‐
tvoř si v sobě obraz lásky a života s ní a často si ho prohlížej, není nic
lepšího, čím bys ho mohl nahradit, protože všechno je láska a život.
Tvé pozemské by je kra čký významný úsek na cestě blíž k Bohu, tvé‐
mu Otci. Pamatuj vždy na věčnost. A snaž se ve všech záležitostech vi‐
dět duchovní rozměr. Tvé modlitby ať nejsou pouhopouhá slova! Nechť
podporují tvé stoupání k nejvyššímu, jehož zveš Bohem. Buď vděčné
dítě Otce. Poděkuj Stvořiteli a hlasitě zvolej: „Má duše velebí Boha,
mého Otce, neboť na mě vykonal zázrak.“ Amen.

Nežijte pouze ve vnějších životních oblastech, odvažte se učinit
kroky k samostatnému vnitřnímu duchovnímu životu.
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VYSLYŠENÉ PROSBY A DUCHOVNÍ VEDENÍ
Pád z kola
Minulý podzim jsem jela z práce na kole. Před zatáčkou na úzkou
cestu k domu něco odvedlo moji pozornost, ztra la jsem kontrolu nad
kolem a spadla na cestu. Místo tvrdého nárazu jsem ale měla pocit, jako
by anděl vystlal cestu vatou. Vstala jsem a vůbec nic mě nebolelo. Dva‐
krát jsem už podobně spadla a vždycky měla něco zlomeného. Jak
jsem vděčná našemu nebeskému Otci, Ježíši Kristu, Matce Marii
a Josefu z N. a samozřejmě také mému andělu strážnému.

Vroucí čaj
Jednoho večera jsem vařila svému partnerovi čaj. Když jsem ho ale
nesla do pokoje, opařila jsem se. Ihned jsem vyslala prosbu duchovním
lékařům a mému průvodci. Můj partner mi duchapřítomně strhl šaty,
já donesla lékárničku a stále prosila o pomoc. Dostavila se okamžitě.
Celou noc jsem mohla spát, boles byly snesitelné, spáleninu jsem
dokázala sama ošetřovat bez zásahu lékaře. Za pomoci duchovních
přátel a pomocníků se rána do 14 dnů zahojila. Díky všem, kdo mi po‐
mohli.

Signál k návratu
„Probudil jsem se celý zalitý potem,“ vyprávěl přítel, se kterým se
často bavíme na téma, co je smyslem života, co je po smr či zda exis‐
tují naši duchovní pomocníci. Přítel je těmto věcem vcelku nakloněn,
ale jistý si není. Pak se to stalo. Jako každý rok byl s manželkou v Itálii
u oblíbeného jezera. Po půl hodině spánku se však probudil zcela pro‐
pocený a vyprávěl své ženě, co se mu zdálo. Ve snu stál na kopci nad
jezerem a díval se směrem na jih Itálie. V tom spatřil černý mrak, který
se pomalu blížil k jezeru a na něm bylo zřetelně napsáno ’KORONA‘. To
ho probudilo, protože cí l ohrožení. Uvědomil si, že je to upozornění,
aby toto místo hned opus li. Manželka se ho snažila uklidnit, ale
marně. Ráno tedy vše spěšně sbalili a odjeli domů. Rozhodnu bylo
správné, protože večer oznámila média, že se hranice uzavírají. Když mi
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to líčil, byl ještě velmi rozrušen; uvědomil si, že mu pomocníci
z nadzemských sfér situaci jasně popsali a že to od nich byla velká po‐
moc. Nás zase potěšilo, že se posílila jeho víra, a my si ověřili, že po‐
mocníci vždy najdou způsob, jak nám pomáhat.

A to jsem nestopovala
Jela jsem zkontrolovat zahradu. Na podzim a v zimě cestuji dvakrát
autobusem, abych ulevila Matce Zemi, a jednou jedu autem. Na zpá‐
teční cestě jsem čekala na stanici, ale autobus nepřijel. Byla doba
prázdnin a jízdní řád se změnil. Vydala jsem se tedy pěšky k další za‐
stávce. Jen jsem si pomyslela, že by nebylo špatné, kdyby mě svezlo
nějaké auto, když tu mi někdo zastavil. Řidič mě dokonce vzal rovnou
až domů do Vídně, kde i on bydlel. Myslím, že můj anděl ak voval
duchovního průvodce tohoto řidiče, a m splnil mé přání. Děkuji mým
pomocníkům!

Pozdravení s chlapečkem
Když jsem čekala na autobus, šli kolem manželé s asi tak pě letým
klučinou. Hoch se najednou zastavil a rozběhl se ke mně. Ukazoval na
papírový sáček, který jsem držela v ruce. Byly na něm na štěné obráz‐
ky borůvek s listy. Řekla jsem mu, co to je, on krátce přemýšlel a zcela
nečekaně mi naznačil dlaní, že si chce se mnou plácnout. Dobře, řekla
jsem a tleskli jsme si. Matka chtěla jít dál, ale chlapec se jí vytrhl
a znovu si ke mně přiběhl pozdravení zopakovat. Co ho ke mně táhlo,
nevím, ale bylo to milé a zajímavé.

Koronavirus
Moje snacha, kardioložka nemocnice našeho městečka, musela
zhruba před čtyřmi týdny kvůli bolestem břicha a horečce přerušit
službu a v noci jet autem asi 23 km domů. Bylo to na začátku vy‐
puknu epidemie.
Den před m prohlížela pozi vní pacientku, a tak jsme měli o ni
velký strach. Vždyť má dvě malé dě ! Ihned jsem telefonicky prosila
všechny sourozence, kteří ji znají, o modlitbu a v šes jsme horoucně
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prosili nebeské mocnos o pomoc. Příš den jí teplota klesla, aniž by
brala léky.
V nejistotě čekala tři dny na výsledky testu, který si nechala udělat.
Byly nega vní! 14denní karanténa doma a na zahradě přispěla k uzdra‐
vení, takže mohla opět nastoupit do práce. I nadále prosíme za to, aby
lékaři svoji odpovědnou práci v nepříjemných oblecích dobře snášeli.
V poslední době zřetelně cí m modrý ochranný plášť Matky Marie
a blízkost nebeského Otce. Opět mohu jen děkovat.

Ta kniha!
Volal mi můj milovaný bratr. Zpočátku probíhal rozhovor příjemně
a harmonicky, protože jsme povídali o duchovních záležitostech.
Najednou nastal obrat: Přišla řeč na mocipány této Země. Bratr má
svého oblíbence, téměř ho zbožňuje. O tom jsem věděla a mohla tušit,
co přijde. Z médií jsem se dověděla, že právě tento muž nevládne své‐
mu národu dobře. Bohužel jsem to bratru řekla. Ihned zněl jeho hlas
tvrdě a odmítavě. To prý jsou jen pomluvy a okamžitě hovor ukončil.
Byla jsem za to vděčná, protože ani já v takové disharmonii nemohla
mluvit. Rozrušená jsem prosila duchovního průvodce o pomoc.
Přede mnou na stole ležela kniha. Bezmyšlenkovitě jsem ji otevřela,
abych se uklidnila. Byla jsem zasažena, ale zároveň dojata jeho pomocí:
„Ať každý sám za sebe rozhodne, zda chce formovat svoji duši, aniž by
znal příčiny a souvislos , odsuzováním, kri zováním a hodnocením
druhých. Nebo jestli chce dobrotou a shovívavos , porozuměním, tole‐
rancí, odpuštěním a modlitbou za ně být následovníkem Krista, a m po‐
máhat šíření míru a harmonie.“ Děkuji , můj průvodce, že jsi stále po
mém boku. Také všem duchovním sourozencům patří můj dík.

Úklid balkonu
Asi půl roku bydlím v novém bytě, ale teprve včera jsem začala čis‐
t a zkrášlovat balkon. Úklidové práce jsem dosud sama dělat
nemohla, protože mi to boles vý pohyb nedovoloval. Proto jsem se
divila, že jsem byla schopna se předklonit, kleknout a zase narovnat.
Tohle všechno jsem už osm let nedokázala, i když jsem poslední dobou
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tu a tam jakési zlepšení pozorovala. Samozřejmě že jsem hned ne‐
beským mocnostem, zejména svému duchovnímu průvodci, podě‐
kovala. Dnes deﬁni vně vím, že jsem zdravá a že na sobě zažívám, jak
naše myšlenky a důvěra ve stálé duchovní vedení a ochranu naší
Matkou Marií dávají sílu. Jsem šťastná a děkuji duchovnímu světu za
učební proces.

Láhev se zářivým křížem
Před čtyřmi lety zazněla diagnóza – mám rakovinu pravého prsu
tře ho stupně, dva nádory 3 cm veliké. Bylo mi jasné, že léčbu chemo‐
terapií nepodstoupím, poněvadž to pro mě představuje ještě horší jed.
Neměla jsem z nemoci ani vteřinu strach – co se může stát? (Před
40 lety s dvěma malými dětmi bych smýšlela jinak, tenkrát mi chyběly
duchovní znalos .)
Můj první krok byl půst podle Rudolfa Breusse – líbil se mi
a lehce jsem se spadla o 10 kg. Nádory ale rostly. Tak jsem
absolvovala třítýdenní kúru v homeopa cké klinice ve Švýcarsku. Zde
mi radila jedna lékařka, abych šla na operaci, a dala mi kontakt na ko‐
legyni ve Vídni. Kromě této léčby jsem tři čtvrtě roku nepodstoupila
vůbec nic – jenže nádory byly v září 2017 už 8 cm velké. Vzpomněla
jsem si na doporučenou lékařku ve Vídni, jenže ona mi sdělila, že
v tomto stavu se operovat nedá, protože už není k dispozici žádná
zdravá tkáň pro pooperační uzavření rány.
Nejdřív prý musím podstoupit chemoterapii, aby se nádory
zmenšily. Nezbylo mi nic jiného. Stále jsem prosila své duchovní po‐
mocníky o zářivý kříž Ježíše Krista v láhvi nade mnou a představovala
si, jak se z ní do mého těla dostává uzdravující teku na. Během terapie
mi ani jednou nebylo špatně, jenom mi vypadaly vlasy. Ale nádory se
razantně zmenšily. Cí la jsem radost. Od švýcarské lékařky jsem obdr‐
žela homeopa ka. Na moji otázku, proč mě víc nenu la k operaci, od‐
pověděla: „Vy jste ji odmítala, a tak by vám uškodila“. V květnu 2018
došlo k operaci, péče v nemocnici byla skvělá a já neustále prožívala
duchovní vedení seshora. Ani následující ozařování mi nedělalo po že,
stále jsem prosila o Kristovo světlo proudící do mého těla a vždy jsem
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poděkovala. Dnes, dva roky poté, se cí m být v kondici a zdravá. Se
švýcarskou lékařkou jsem stále v kontaktu a vedu s ní duchovní roz‐
hovory. Dozvěděla jsem se, že ona s duchovními silami již pracuje. Z té‐
to fáze mého života jsem se poučila, že naše myšlenky jsou pravou
posilou a každá nega vní myšlenka znamená oslabení. Toto poznání mi
pomáhá v klidu očekávat eventuální povinné očkování pro koronavi‐
ru, protože už vím, že máme možnost i tuto substanci s Boží pomocí
přeměnit v léčivou. Však řekl náš pán Ježíš: „V mém jménu budou brát
hady do rukou, a budou‐li pít něco smr cího, neuškodí jim to.“ (Mk
16,17‐18)
Boží jiskra a Kristovo světlo jsou naše absolutní síly! Záleží na nás,
zda je užíváme. Díky, díky, dík nebeskému Otci, našemu Pánu Ježíši
Kristu a všem pomocníkům v nadzemí.

Na kole
Jela jsem na kole příliš rychle a před křižovatkou jsem věděla, že ne‐
stačím zabrzdit. „Prosím, můj anděli strážný, pomoz, přijíždí auto a já
tak prudce nezabrzdím, spadla bych“. „Odhoď kolo, nic se nestane,“
zaslechla jsem. Seskočila jsem a kolo hodila stranou. Řidič zastavil
a ptal se, zda mi může pomoci. Zavrtěla jsem hlavou a po chu šeptala:
„Díky, díky, díky. Jak jsi to jen udělal, můj anděli?“ Postavila jsem kolo
a zamyšleně na něm pokračovala dál až domů. Slíbila jsem, že už tak
rychle jezdit nebudu. Všem děkuji za pomoc, zejména Tobě, nebeský
Otče, tobě, Ježíši Kriste, a také vám, milí strážní andělé!

Vaše zkušenosti mi pomáhají
Můj dík patří všem sourozencům, kteří zprávami o vyslyšených
prosbách a duchovním vedení předávají svědectví o neúnavných po‐
mocnících a Božích poslech. I ta sebemenší zdánlivě zanedbatelná po‐
moc na mě vždy zapůsobila, vyvolala velkou vděčnost a dodala odvahu
a důvěru vydržet vlastní životní zkoušky. Mimo jiné mi vyslyšené pros‐
by u jiných pomohly vyřešit mé vlastní problémy a dovolily nahlédnout
do různorodého působení duchovního světa. Vaše vyslyšené prosby,
milí sourozenci, často pomohly také dalším, pomoc hledajícím. Vždy
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jsem jim to ž řekl: „Mám zkušenost, že lidem s podobným problémem
díky prosbám o pomoc směrovaným na Stvořitele nebo Krista, Matku
Marii či duchovního průvodce bylo pomoženo!“ Tím jsem v nich vzbu‐
dil touhu po modlitbě. Děkuji duchovnímu světu za vyplnění proseb
a díky tomu za další impulzy modlit se.

Příbuzenstvo
Sourozenci mého manžela žili 10 let v rozepřích. Při mnoha příleži‐
tostech jsem se pokoušela je upozornit na to, že nikomu nesvědčí, když si
nedokážou odpus t, protože každý chybuje – ale marně. Modlila jsem se
a díky našim duchovním průvodcům se přihodilo toto: Poděkovala jsem
švagrové za pozdrav k Vánocům a zeptala se, zda dostala pozvánku k oslavě
narozenin druhé švagrové. Ne, nedostala. A připojila poznámku, že i kdyby
přišla, stejně by se oslavy nezúčastnili, protože s nimi nechtějí mít nic
společného. Tak jsem volala té druhé, poděkovala za pozvání a zeptala se,
zda pozvali i švagra s manželkou. Prý že ne. Začala jsem se intenzivně modlit:
Prosím, pomozte, aby i druhá rodina dostala pozvání, a pokud ano, ať dva
se dostaví. A stalo se!! Díky, díky, Nebeský Otče, Ježíši Kriste, Matko Marie!
Děkuji také duchovním průvodcům všech zúčastněných!

Levandulová vůně
Před třemi lety ve věku 93 let zemřela má teta. Měla mrtvičku a zá‐
věr života trávila v nemocnici. Chodila jsem ji tam navštěvovat. Po‐
slední odpoledne, když jsem u ní byla, přišla také moje neteř. Přinesla
levandulový olej a jemně ho tetě roz rala na krku. Při odchodu se mě
nemocniční sestra ptala, zda může zavolat, pokud by teta v noci zemře‐
la. V půl jedné zazvonil telefon – teta opravdu skonala. Sestra chtěla
vědět, zda mohu přijet. Souhlasila jsem a vyrazila na cestu. Když jsem
se s ní loučila, poslala jsem radu, aby se všeho vzdala a odešla
s duchovním průvodcem. Pak jsem se vrá la domů a šla spát.
K ránu mě probudila levandulová vůně šířící se pokojem. „Teta je
tady,“ blesklo mi hlavou. Přišla se rozloučit nebo je to duchovním
průvodcem zprostředkované poděkování? Cí la jsem nepopsatelné
vibrace. Ráno jsem to vyprávěla manželovi, také on byl překvapen
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a neteř z toho měla velkou radost. Ona pevně věří na posmrtný život
a líčila tento můj zážitek svým četným kamarádům. Velký dík
duchovnímu světu a jeho pomocníkům.

Koncentrované modlitby
Jedné duchovní sestře mám co děkovat za radu, že si mám přečíst
sdělení Marie Magdalény „Buďte bdělí, soustředění a pozorní" z květ‐
na 2019 o bdělos , pozornos a koncentraci, které mi pomůže při
modlení (viz R94). Od té doby jsou mé modlitby jiné.
Minulý týden jsem měla na zahradě hodně práce, takže jsem byla
unavená. Poprosila jsem tedy Marii Magdalénu a svého duchovního
průvodce o pomoc, aby mě únavy zbavili a já se mohla koncentrovaně
modlit. Je neuvěřitelné a nádherné, jak mi pomohli! Tisíceré díky jim
i sestře, která mi tuto radu dala.

Vosy
Jako každý rok jsem jela na borůvky. Den před m jsem obvolala
pár kamarádek, zda by šly se mnou, ale žádné se to nehodilo. Trochu
jsem znejistěla, navíc ani počasí nebylo zrovna ideální, když mě napadlo: Tvůj
duchovní průvodce přece pojede s tebou! A tak jsem vyrazila. Spokojeně
šlapu do kopce, v lese se v tuto dobu dají najít i lišky, když tu najednou
jsem šlápla do díry, kde měly hnízdo vosy. Ihned vylétl celý roj a já
dostala mimo jiné i žihadlo do krku, což mě zneklidnilo. Nikde nikdo,
jen listy borůvek. Tak jsem jich pár utrhla, přiložila na krk a prosila
o pomoc s myšlenkou, že jsou léčivé. Po krátké době jsem už nic necí ‐
la a neměla ani otok! Poděkovala jsem za okamžitou pomoc a šla trhat
borůvky. Děkuji i přírodním duchovním bytostem, které mě bohatě od‐
měnily úrodou.

Poslední rada
Dozvěděla jsem se, že dlouholetý obchodní partner mého manžela
leží v nemocnici na oddělení palia vní péče. Chtěla jsem ho navš vit,
a tak prosila, abych s ním, bude‐li ještě při vědomí, mohla vést roz‐
hovor o Bohu. Odpovědná sestra v nemocnici svolila, že mohu přijít.
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Po chvíli jsem se ho zeptala, zda je věřící. Prý je evangelík, ale jen na
papíře. „Bůh ale miluje všechny,“ řekla jsem a poradila, aby s ním začal
hovořit. „Bůh respektuje naši svobodnou vůli, chce nám však pomoci
a miluje nás.“ Dál jsem se za něho i jeho rodinu modlila. Dva dny nato
zemřel. Jeho paní mi sdělila, že měl z mé návštěvy velkou radost. Dě‐
kuji, milí duchovní průvodci, za pomoc a Tobě, milující Otče, tobě, Ježí‐
ši Kriste a tobě, Matko Marie, za vaši účast.

Bohoslužba v lese
Pro mě je bohoslužba velmi důležitá, ale dnešní doba zakazuje
shromažďování. A tak jsem se v květnu rozhodla, že si ji udělám v lese
sama. Počasí nebylo zrovna příznivé, bylo chladno, vlhko, zataženo, ale
nepršelo, a tak jsem se vydala se psem do lesa. Pod jedním stromem
jsem našla suchý kořen k sezení, kmen se stal mým opěradlem, hudbu
mi obstarával nedaleký potok a já v sobě cí la klid, mír a radost. Krátce
před desátou hodinou, se objevil kousek modré oblohy a vykouklo
slunce. Moje modlitby a světelné vibrace stoupaly vzhůru – bez for‐
mulací, bez přemýšlení – nesla je nádherná vibrace lesa. Měla jsem
pocit, jako by celý les, potok, kameny a zvěř slavily se mnou! Děkuji za
tuto zkušenost a za mé zdraví.

Pozemský prostředník
Chtěla bych opět poděkovat neviditelným i viditelným po‐
mocníkům.
Nos jsem měla ucpaný a hlen v krku a na průduškách, skoro jsem
neslyšela, točila se mi hlava a celkově jsem nebyla ﬁt. K tomu všemu
jsem měla pocit, že se utápím ve vlastním „bahně“. Moje prosby o po‐
moc asi byly vlažné na to, abych mohla pocí t přímou pomoc seshora.
Tak jsem se v nouzi obrá la na jednu milou pozemskou sestru o radu. Je‐
jí informace a doporučené léčivé prostředky mi pomohly nejen tělesně,
ale také přispěly k osvobození z bezradné situace a dopomohly k nové‐
mu poznání. Asi bylo v mém případě potřebné požádat o pomoc pozem‐
ského pomocníka, aby skrze něho mohla být transformována a předána
pomoc z duchovního světa. Všem zúčastněným z hloubi srdce děkuji.
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Slepá cesta
Po nuceném pobytu doma kvůli koronaviru nám udělal dobře výlet
kolem jezera v Alpách. Bylo hezké počasí, nedotčená příroda zvala
k menšímu odpočinku. Pomalu jsme ale začínali být unaveni. Došli
jsme k rozcestníku – značka ukazovala doprava, přímá cesta před námi
sice označena nebyla, ale vedla rovnou k našemu cíli. Alespoň to tak
vypadalo.
Chtěli jsme být zpátky co nejdříve, a tak jsme se pro ni rozhodli.
Už jsme byli pár metrů na trase, když tu nás zahlédla skupina turistů
přicházející ze správného směru. „Stůjte, ta cesta vede do močálů! Je
slepá a propadnete se tam!“ volali na nás. Asi byli místní, že se tak
vyznali. Takže jsme se vrá li, poděkovali a šli po vyznačené trase.
Kdyby dorazili později, nemohli by nás varovat. Náhodu jsme v tom
neviděli, a proto vyslali dík těm, kteří zasáhli – našim duchovním po‐
mocníkům.

Tchán
Dlouhou dobu znám jeden manželský pár, který mě jednou ročně
navštěvuje, a já je ráda informuji o duchovních záležitostech. I ten‐
tokrát přišla na přetřes jejich náročná situace s otcem – tchánem. Když
se ptali, jak bych se zachovala, doporučila jsem modlitbu. „Modlete se,
modlete a zase modlete.“ Uvedla jsem i pár příkladů, kdy se díky ní
dostavila pomoc. Po jejich odjezdu jsem jim spontánně poslala mail
s modlitbou od Fran ška z Assisi.
Za tři měsíce jsem se dozvěděla, že prosby pomohly. Otec se
zklidnil, byl přístupnější a přátelštější. Z celého srdce děkuji všem
duchovním pomocníkům a také nebeskému Otci.

Zvláštní znamení
Každý večer si dělám příjemnou atmosféru – zapaluji svěcenou
svíčku a pouš m jemnou hudbu. V této harmonické vibraci jsem po‐
hlédla na nebe a potom na mátu v kvě náči na parapetu. Vtom se
lístek, který jako jediný rostl směrem vzhůru, pohnul doleva, pak do‐
prava a potom se zastavil v původní poloze.
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Nejdřív jsem myslela, že to způsobil průvan, jenže plamen svíčky
se ani nepohnul! Zaradovala jsem se, že jsem dostala důkaz, co dove‐
de s přírodou intenzivní modlitba spojená s horoucími myšlenkami
a slovy. Z celého srdce děkuji našemu Stvořiteli, Kristu, Matce Marii
a všem duchovním pomocníkům. Velmi silně teď cí m Mariin
ochranný plášť a láskyplné vibrace Ježíše Krista.

Souběh dvou termínů
Naše rodinná oslava se měla konat tentýž den, kdy bylo plánováno
duchovní setkání, které jsem společně s dalšími organizovala. Kvůli ko‐
ronaviru jsme se nemohli delší dobu osobně setkávat, takže jsem se na
všechny moc těšila. Nechtěla jsem přijít o společnou vibraci posílenou
přítomnos četných světlých pomocníků ani o společnou modlitbu za
mír. Ovšem nemohla jsem také zklamat rodinné příslušníky a sousedy,
kteří by se určitě ptali, proč chybím.
Vložila jsem tedy problém do Božích rukou a Krista a prosila
o řešení dle Boží vůle.
Prosba byla vyslyšena – i když si myslím, že mé pevné rozhodnu
dát přednost duchovnímu setkání bylo rozhodující. Naše výročí muselo
být kvůli nepříznivému počasí přeloženo na další den. Děkuji, nebeský
Otče! Děkuji, Kriste!
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