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ŽIVOT JEŽÍŠE Z NAZARETU

Milovaní přátelé a sourozenci! Víme, že ode nás očekáváte něco
zvláštního, a nechceme vaši touhu zklamat. Boží poslové se snaží
umožnit vám prožitek, kterým si rozšíříte vědomos , pravdu, moudrost
– vlastnos nutné pro denní život.
Zda se nám podaří všechno předat, záleží na vaší vibraci, na roz‐
položení a na otevřenos vašeho duchovního srdce. Také na tom, jestli
se dokážete vžít do pohnutek, které nás přivedly k tomu, abychom vás
učili duchovním pravdám – pravdám a za všech okolnos pravdám! ‐
a zvládnete‐li je v tuto chvíli unést či pochopit. Musíme prostě podat
pravdivé svědectví!

1. část: Dětství a mládí
Izraelš proroci Mojžíš, Eliáš, Joshua, Jeremiáš, Abraham, Jákob aj.
přivedli národ k tak silné víře v Boha, že konečně nastal čas, kdy Bůh
a Kristus mohli pomýšlet na realizaci jejich plánu osvobození. Máte
k dispozici záznam o Ježíšově rodokmenu od Davida, ale jím se zabývat
nechceme. Chceme se věnovat konkrétním skutečnostem, které jsou
zakotveny v Bibli, anebo, a to většinou, je v ní vůbec nenajdete.

Zákon komunikace s Božím duchovním světem
Nastala tedy doba, kdy mohla být Kristovým vtělením na Zemi ko‐
nečně zahájena realizace osvobozujícího plánu pro návrat k Bohu, kte‐
rý dlouho před m Bůh a Kristus připravovali.
Izraelci byli zvyklí na komunikaci s duchovním světem. Probíhala
stejným způsobem jako tady u vás. Přímí příbuzní Marie a Josefa
s ním měli rovněž neustálý kontakt a nebylo to vůbec nic mimo‐
řádného.
Uvědomte si, že tehdy neexistoval telefon, pošta apod. Abyste
zůstali s příbuznými ve styku, museli jste tedy cestovat. Anebo byl
Bůh v hluboké víře a důvěře požádán o duchovní spojení a člověk měl
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radost, když dostal nějaké sdělení o tom, jak se jeho blízkému daří.
V takové důvěře v Boží duchovní svět se žilo.
Zákon komunikace s vysokým Božím duchovním světem říká, že
zprostředkování musí probíhat prostřednictvím médií, a totéž pla
i dnes. A dokud existují lidé, kteří potřebují k osvobození pomoc od
duchovního světa Božího, bude tento druh spojení probíhat.
Tak komunikovali nejen příbuzní Marie a Josefa, ale i oni sami byli na
něj napojeni. Josef působil jako hluboké transovní médium a Marie, kte‐
rá byla velmi zbožně vychována a odpovídajícím způsobem vzdělána, to
nepovažovala za nic mimořádného. Naopak, styk s čistým duchovním
světem milovala, neboť v něm poznala spojení s Boží pravdou.

O poče Ježíše
Protože před inkarnací na Zemi musí vždy dojít ke spojení muže
a ženy, tedy k poče , a později k porodu ‐ tak zní Boží zákon ‐ bylo to‐
mu tak i v případě inkarnace Krista.
A teď narazíme na odpor, přesto to musíme vyslovit, protože tak se
událo: Archanděl Gabriel vstoupil do transovního média Josefa a Marii
sdělil, že ona by se měla stát tou vyvolenou. A jelikož u Boha vždy pla ,
že respektuje svobodnou vůli člověka, tak jí Gabriel vysvětlil, jak by se
to mělo odehrát: „Až vystoupím z Josefa, vstoupil by do něj jeden
z nejvyšších a počal by s tebou dítě.“ A Marie poté vyslovila souhlas.
Tato situace je pro vás něco „nesvatého“, neboť máte rádi taju‐
plnost. Jenže Bůh nezasahuje do vlastních zákonů a nebrání, aby
fungovaly. Jako u každého lidského plození, tak i v tomto případě došlo
ke spojení muže a ženy. A v tom spočívá pravda! Jenže lidé tento
úžasný zákon pošpinili.
Josef byl tedy kvalitním transovním médiem a sám Kristus
prostřednictvím Josefova těla tento akt uskutečnil. Chtěl provést
všechno sám, tudíž připravit i své hmotné tělo. To je pravda a nic než
pravda! A tak se i stalo.
Když Josef po dokončení poče procitl z transu, vyprávěla mu Ma‐
rie, co se odehrálo. Josef byl „spravedlivý“, jak psáno v Bibli, ale přesto
ho nega vní síly přemohly, dohnaly k pochybám a pohrdání Marií.
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Marně mu vysvětlovala, tak byste se chovali i vy, že se s nikým ne‐
zapletla. Josef potají pomýšlel na to, že ji opus , aby ji nevystavil han‐
bě. Židovským zvykem to ž bylo nevěrnou ženu ukamenovat.
Když duchovní boj v Josefovi vrcholil, zjevil se mu anděl Páně, vše
vysvětlil – a Josef se s Marií oženil. Další znáte. Porod i péče o malého
Ježíše probíhaly jako u každého jiného dítěte. Já však připomenu něco,
co může být pro někoho nové.

Vysvětlení k panenství Marie
Marie byla před poče m panna v tom smyslu, v jakém ho chápete.
Potom již ne! Zde se mnoho křesťanských směrů mýlí!
Marie porodila ještě několik dalších dě – čtyři syny a dvě dcery.
Komu se to nelíbí, nemusí to přijmout, ale pravda to je. Proč by se měl
Josef zříkat otcovských práv a Marie mateřské lásky a mateřské dů‐
stojnos ? V době před poče m Ježíše byla však nedotčenou pannou,
protože skrze Marii – abyste to dobře chápali – přišla na Zemi vysoká
duchovní bytost, která od Boha neodpadla.
Mnoho událos je popsáno v Bibli, takže jsou známé – hvězdoprav‐
ci vzdávají poctu Ježíši, jeho představení v chrámu, útěk do Egypta
a další.

Výchova a vzdělání chlapce Ježíše
Ježíš rostl moudros a věkem. Jako pozemský člověk měl samozřej‐
mě také sklon klopýtnout, být neposlušný apod., a takový občas i byl.
Nebyl to hřích v tom smyslu, jak ho chápete vy, ale pouhé dětské
zakopnu . Ale ani to by se nemělo bagatelizovat, protože i Ježíš se mu‐
sel učit poslušnos . Musíme si též uvědomit, kdo se v tomto chlapci
inkarnoval: nejvyšší stvořená duchovní bytost Boží, Kristus! To vysvět‐
luje, proč se méně zajímal o dětské šarvátky, zato hodně o duchovní
pravdy.
Nyní si s námi vizualizujte okolnos oné doby. V národě Izrael
umělo číst a psát jen velmi málo lidí, a tak bylo horoucím přáním
jeho matky Marie, aby její prvorozený získal vzdělání. Marie a Josef
byli v porovnání s vámi chudí, dnes jste opro tehdejším poměrům
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zámožní. Tehdy jeden závisel na druhém. Marie však měla trochu
majetnější příbuzenstvo, máme na mysli Zachariáše, a ten jejího chlap‐
ce naučil číst a psát. Chlapcova touha po vědění stále rostla.
Ježíše to k ostatním dětem netáhlo, připojil se k nim jen občas. Jak
tehdy bylo zvykem, chtěl Josef svému prvorozenému předat řemeslo.
Jenže tvrdá tělesná práce chlapce nelákala. U kal z domova, těžkou
práci vykonával s nechu , ale učil se poslušnos .
Večer se často uchyloval do hájů a na další osamělá místa, v nichž
panoval klid. Směrovalo ho to k tomu, aby se v něm postupně vyvíjely
mediální schopnos . To byl nutný předpoklad pro to, aby byl stále více
a více poučován Božími posly. A tak se začínalo dít.

Dvanác letý Ježíš v chrámu
Nyní k jedné známé událos : Ježíš dlouhé roky navštěvoval syna‐
gogu v Nazaretu, ale zde už mu neměli co poskytnout. Židovské ná‐
boženství obsahovalo mnoho omylů a on přesně věděl, kde ty chyby
jsou. Toužil diskutovat s příslušnými znalci, farizeji a zákoníky, a to se
také dělo. Když mu bylo dvanáct let, putovali do Jeruzaléma do chrámu
– ten příběh znáte ‐ ale přesto ho chceme doplnit.
Čím více pravd chápal, m více při něm stál duchovní svět Boží, o to
víc hledal souvislos , takže se stále častěji pouštěl do debat se zákoníky.
Zpočátku mu byli nakloněni, neboť byl zvídavý a zákoníci a farizejové se‐
čtělí.
Postupně jim však začal být nepříjemný, protože je konfrontoval
s m, že vykládají to či ono tak, jak se jim to právě hodilo – aby z toho
měli vlastní užitek, aby si podrobili lid a jejich moc rostla. Byl jim nepo‐
hodlný, jelikož říkal pravdu, kterou mu vnukli Boží poslové.
Také přicházely výtky z jeho rodiny: „Dítě, proč se k nám tak
chováš?“ Ježíš už v té době to ž mluvil o svém Otci na nebesích: „Vy
jste nevěděli, že musím být tam, kde to náleží mému Otci, kde najdu
pravdu, tam, kde je můj život?“ Objevoval v sobě vnitřní rozpor a s m
mu Marie mnoho nepomohla. Jen si to představte: Její syn podrobil
nejuznávanější učitele lidu kri ce, obvinil je z nepravdy a z oboha‐
cování na úkor chudých lidí!
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Takže se ho rodina snažila držet co možná nejvíce doma. To se
ovšem stávalo příčinou neshod, neboť Ježíše doma udržet nešlo. Bylo
mu tam příliš těsno. On hledal svobodu, pravdu, slovo Boží!
Ježíš zvyšoval své mediální schopnos , bylo to zákonité, protože
nejvyšší duchovní bytost musela mít mimořádné dary jasnoslyšení,
jasnocítění a jasnovidnos .

Ježíšovo setkání s Janem Kř telem
Ježíš samozřejmě ještě nevěděl, kdo je a jaký úkol by měl splnit,
ale duchovní svět mu ho postupně začal vyjevovat. Nyní udělám
velký časový skok – k oné událos , kdy se s ním setkal
znovuinkarnovaný Eliáš, tedy Jan Kř tel. Toto setkání bylo pro další
Ježíšův život rozhodující. Často o proroku Janovi slyšel, a ačkoliv byl
jeho předchůdcem, a dokonce příbuzným, nikdy se s ním osobně
neviděl.
Když Ježíš vyrostl v muže, rozhodlo se vše u Jordánu, tam, kde
Jan kř l. A Jan zjevil jemu i učedníkům, které kolem sebe shromáž‐
dil, následující: „Pohleďte, toto je beránek Boží, který sejme ze svě‐
ta okovy způsobené odpadnu m!“ Tady před národem a lidmi
tehdejší doby potvrdil člověk, jenž byl prorokem, to, co Ježíši dosud
bylo skryto.
Po křtu ještě shora zazněl hlas: „Ty jsi můj milovaný syn, v tobě
jsem našel zalíbení!“ Ježíš dostal potvrzení i od Boha. Bůh dosvědčil
v pravdě a všemohoucnos lásky před lidmi, že je v Ježíši Nazaretském
inkarnován jeho vroucně milovaný syn Kristus.

2. část: Kazatelská a uzdravující činnost Ježíše Krista
Stejně jako u všech ostatních proroků musel Bůh nejprve vytvořit
základ a pak před lidmi podat Ježíši důkaz, že on je ten slíbený Mesiáš.
Bez této událos by byl Ježíš – jak později uslyšíte – ze svého poslání,
ze své mise zmatený. Neboť čím více Ježíš tušil, že je inkarnovaný Kris‐
tus, m více Boží spravedlnost dovolovala, aby se k němu začaly přibli‐
žovat mocnos temna a všemi prostředky, které měly k dispozici, jej
sváděly.
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Nebezpečí odpadnu od Boha
Proč by se nemohlo stát, že stejně jako odpadl druhý Bohem stvo‐
řený, odpadne i ten první? Mýlíte se, pokud si myslíte, že člověk Ježíš
nemohl selhat! Neexistuje jediný důvod, proč by k tomu nemohlo
dojít.
Bůh musel v Ježíši upevnit důvěru v jeho Stvořitele, protože jen
v takovém případě dokázal ustát útoky nega vních sil. Myslíte, že Sa‐
tan si seděl na uších a neslyšel, když sám Bůh potvrdil, kdo že to chodí
po světě v osobě Ježíše Nazaretského? Domníváte se, že Satan spí,
když prorok přijde na Zemi? Koncentrovaná síla hněvu Satana a jeho
služebníků se vrhla na Ježíše! Tak zní pravda! Kde se tohle učí!?

Proroci jsou přezkušováni
Bůh tedy potvrdil Ježíši, že je Kristus. Dal mu spoustu darů, chtěl
ho však před m, než podstoupí svůj úkol, vyzkoušet, zda je schopen
zrealizovat plán osvobození. Chápete konečně, že Bůh „nezahazuje“
své dary, nýbrž před m každého prověřuje? Prověřil tedy i Ježíše.
Vzpomeňte na pokušení v pouš ! Byl sváděn vším, co měly satanské sí‐
ly k dispozici: duchovními bytostmi neřes , duchovními bytostmi
zoufalství, bytostmi nemocí. Vše, co mohlo na něj zaútočit, to na Ježíše
v pouš dopadlo. A Bůh to připus l.
Znáte příběh s kameny, které se měly stát chlebem, ano, odehrál se,
ovšem Ježíš to vnímal jasnovidně. Rovněž víte, že se udála situace
s chrámovým cimbuřím i scéna: „Všechny královské říše této Země
dám, pokud ustoupíš, já budu první a ty druhý,“ (a to byla také příčina
Luciferova pádu), pravil Satan, „….chci být první ve své říši. Dám všech‐
ny poklady, když mě uznáš jako svého pána. Ale musím být první…“
A vy víte, že Ježíš odvě l: „Ustup, Satane, uznávám jen jednoho Pá‐
na, mého Boha, nade mnou!“ Tím byla Satanova moc zlomena a Ježíš
dosáhl vítězství, jednoho z mnoha.

Přivedení apoštolů
Posílený a Bohem stvrzený nastoupil Ježíš veřejnou službu
a duchovní svět mu přivedl ty, kterým říkáte apoštolové. Ale mnohé
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nechci nechat zastřeno. V rodinách, kde Mistr řekl: „Pojď, chci tě jako
svého učedníka!“, nezavládla radost, neboť rodiny byly chudé. A pokud
by chyběl muž, jenž vydělával na živoby – ať to byl rybář, zemědělec
apod. – obávaly se rodiny o holý život.
Ale jak si můžete z různých zpráv uvědomit, působil Boží duchovní
svět vždycky tam, kde byl nedostatek jídla. Ježíš pokaždé od něj dostal
užitečné rady, takže například řekl: „Hoďte znovu sítě na pravou
stranu!“ Tím se však nebudeme zdržovat, protože se blížíme k Ježíšovu
kázání.

Ježíšovo vyučování
Toto učení vám bylo v mnohém předáno, ale něco přece jen musí‐
me doplnit, abyste si mohli udělat jasný obraz o tom, o čem se v Bibli
nemluví. Ježíš vždy říkal: „Já jsem syn Boží.“ Nikdy neřekl: „Já jsem
Bůh.“ Nikdy se nestavěl na stejnou úroveň se Stvořitelem!
Satan až příliš dobře věděl, koho má před sebou, a proto se rozho‐
dl, že se musí Ježíše z Nazaretu, inkarnovaného Krista, co nejrychleji
zbavit. Našel si mezi lidmi katovy pomocníky, to historie dostatečně
dokazuje. Těm, co mu jdou na ruku, dává bohatství a moc i dnes! Jemu
je jedno, zda je ten či onen třeba velekněz. Hlavně že uskutečňuje jeho
plány. A tak židovš zákoníci a takzvaní vůdci národa usilovali po
mnoha konfrontacích s Ježíšem o jeho život.

Strach mocných
Uděláme velký skok, protože si mnohé můžete přečíst, ale chceme
to vysvětlit z lidské stránky. Pokaždé, když jde o to, že by se lid oddělil
od vůdců, strhnou pokřik, neboť vidí, že jejich síla mizí. Tak to bylo teh‐
dy a je to také i dnes. Kde se vždy říká pravda a „vůdcům“ národa se to
nehodí, začnou křičet, a někdy nebo bohužel až příliš často, také ve
jménu Boha. A to se i stalo, když Ježíš veřejně vyučoval.
Satan se usadil ve vědomí vůdců národa s myšlenkou – „Tenhle
člověk musí co nejdříve pryč!“ – a jeden to dokonce vyslovil: „Je lepší,
když jeden zemře pro národ, než pokud celý národ zahyne kvůli tomuto
„falešnému učení“. A dali Ježíše a všechny jeho následovníky do klatby.
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Opět na scénu vstupuje Ježíšova rodina. Jejich pověst v Nazaretu
klesla na nulu. Jen si to představte, každý na ně ukazoval a říkal: „Což
neznáme jeho matku, bratry a sestry, všichni žijí mezi námi. Tak odkud‐
pak to má?“ A to bylo na jeho rodinu příliš. Chtěli ho násilím přinu t
k návratu domů a nedovolit kázat. To Bible neříká, ale je to skutečnost.

Výuka apoštolů
A opět uděláme velký krok vpřed. Ježíš si představoval výuku
apoštolů v média snadnější, než ve skutečnos bylo. Duchovní svět
musel toto malé společenství dvanác učedníků udržovat pohro‐
madě a působit na ně, aby se u svého Mistra necí li zmatení.
Přesto často byli.
I vás musíme držet pohromadě, protože chceme oznamovat
duchovní pravdy. To je pro váš život to nejlepší, neboť jak dobře zná‐
mo, pouze poznáním skutečné pravdy se osvobodíte od omylů. Také
Ježíš je zkoušel držet pohromadě, ale Satan vždy dokázal jednomu či
druhému něco namluvit a Ježíš se zase musel snažit tomu či onomu
vysvětlit, proč má zůstat.

O „vzkříšení mrtvých“
Ježíš lidsky řečeno také křísil mrtvé. Oni ve vašem slova smyslu
mrtví nebyli, protože ódové spojení, tedy „stříbrná šňůra“, se ještě
nepřetrhla. Nebylo tomu u Lazara, ani u syna vdovy z Naim, ani
u Jairovy dcery či dalších, s nimiž se v tradičním poje setkáváte. To
připravil duchovní svět pro Boží slávu a jako důkaz, že Ježíš je
inkarnovaný Kristus, Boží syn. A Ježíš neustále říkal: „Dělám jen to, co
vidím, slyším, z pověření svého Otce. Řídím se jeho pokyny!“ Duchovní
svět Boží mu to dával jasnovidně i jasnoslyšně najevo.
Bůh neruší své zákony, a co je u Boha oddělené – tedy duch s duší
od těla – to je zákon, to oddělené zůstává. Proč by měl později své zá‐
kony měnit?
Nemáte ani důkaz, že Ježíš je sám Bůh. Ježíš se vždy bránil tomu, že
Jím je. Bůh to sám odpřisáhl: „Já jsem Bůh a kromě mě již nikdo!“ Pou‐
kázali jsme tedy na omyl a odstranili ho.
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Očištění chrámu
Ježíš přišel do chrámu, uvnitř i kolem byly davy lidí – směnárníci,
obchodníci s holuby atd., jak to tehdy bylo zvykem. Ježíš nevystoupil
pro těmto lidem, nýbrž pro hordám nega vních sil. Učinil tak na po‐
pud duchovního světa Božího a s podporou archanděla Michaela a je‐
ho legií temné síly vyhnal z chrámu.

Večeře Páně
Dostáváme se k událostem památných dnů. Právě se odehrála ho‐
sana, tedy oslavné provolávání při vstupu do Jeruzaléma, a další, které
přeskočíme.
Ježíš přesně věděl, co ho čeká, vždyť jasnovidně a jasnoslyšně
prostřednictvím Božích poslů dostával dlouhé hodiny, které s nimi
trávil, informace o svém poslání. Znal i čas. A když nastal, chtěl oslavit
pesach, na rozloučenou pojíst jídlo, a tak vykonat vše, co bylo proroky
předpovězeno.
A dostali jsme se k hos ně lásky. Je pro nás těžké skrýt pohnu , ale
i v tomto případě povíme pravdu. Ježíš byl člověk, ne nadčlověk, a také
jako člověk se cí l! Pavel v této souvislos řekl, že nám byl ve všem ro‐
ven. Ježíš věděl, co ho čeká, a tak se těšil na poslední společně strá‐
vený čas se svými milými. Zaplavila ho obrovská láska.
Jenže jeho učedníci začali diskutovat, kdo zaujme lepší místo v ne‐
bi, proto Ježíš vyslovil ono nádherné: „Ten, kdo nejvíce miluje a slouží,
ten zaujme krásnější místo tam na druhé straně!“ A ukázal to ná‐
zorným skutkem lásky – my m nohou. Petr se jako vždy bránil, opět
chtěl výjimky. Ježíš však odvě l: „Nech mě, abych tak učinil! Pokud
nebudu moci tuto službu lásky vykonat, nebudeš mít podíl na mé lásce
a na mně!“
A ještě další pravda, scény vaší Večeře Páně jsou sice velmi pěkně
vymalované, ale skutečnos neodpovídají. Neseděli u stolu, nýbrž
polehávali před malými stolky na podlaze pokryté kožešinami a polštáři.
Ježíš s Janem, jeho oblíbeným učedníkem, a s Jidášem, svým zrádcem,
leželi u jednoho z nich. Tu se Ježíš zahleděl hluboko do nitra Jidáše
a spatřil vše, co se stane, a částečně to prozradil: „Za třicet stříbrných
11

mě zradíš!“ Jidáš pak už jen hledal příležitost, jak se ze sálu co možná
nepozorovaně vytra t.
Potom vzal Ježíš chléb jako symbol své lásky, lámal ho a podával
učedníkům se slovy: „Vezměte jej a jezte z něho všichni! Toto je symbol
mého těla, které bude pro vás a mnohé obětováno.“ Myslel přitom na
to, že také jeho tělo bude smr zlomeno. Pak vzal pohár s vínem jako
symbol sjednocující Kristovy lásky se slovy: „Vezměte a pijte z něho
všichni! To je symbol Nového svazku a mé krve, která se pro vás
a mnohé další prolije.“
Ježíš byl šťastný, že se učedníci připojili, protože mu mnoho času
pro ně nezbývalo. Venku v chém údolí Cedron již Satan se všemi sila‐
mi temna čekali, až se Ježíše z Nazareta, Krista, budou moci zmocnit.
Také mučitelé a ozbrojenci již byli na cestě.
Po večeři lásky se še shromáždili, aby ho naposledy doprovodili
na Olivovou horu. Ale nestalo se tak – nega vní síly se hned u dveří
apoštolů zmocnili, Ježíš osaměl a odešel na zvláštní místo.

Pokušení až do posledního výdechu
Tam pocí l lidský strach ze smr – představte si, jak trpěl, vždyť
všechno znal předem! „Otče, jestli je to možné, nech tento kalich projít
kolem mě! Ale ať se vše stane ne tak, jak já chci, ale jak Ty chceš!“ Ježíš
m myslel, že vytrvá a neodpadne, odpadnu m by si to ž přivodil
duchovní smrt. Lidské smr se tolik nebál, ale obával se odpadnu od
Boha, neboť věděl, že Boží spravedlnost vyžaduje oznámit také Satanovi,
o co jde! Nešlo jen o lidstvo, ale i o mnoho, přemnoho dalších od Boha
odpadlých, kteří strádali u Satana, protože neexistoval most, po němž by
přešli do Boží říše. Mnoho odpadlíků sice litovalo, ale odejít nemohli, jak
se krásně říká v podobenství o boháči a chudém Lazarovi: „Mezi tebou
a mnou je hluboká propast, kterou nikdo nemůže překonat!“
Ježíš věděl, že i Satan bude Bohem informován, a Boží sprave‐
dlnost to také skutečně učinila. Pouze tehdy, když Ježíš zůstane až
do posledního výdechu pevný – a stále bylo ještě možné, že by
mohl odpadnout – jen pak by Satan nemohl obviňovat Boha, že k ně‐
mu nebyl spravedlivý.
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Bůh mu všechno sdělil, jedno si však vyhradil, a to teď zazní: Bude
posilovat duševní a tělesné síly Ježíše, jinak by nedokázal opus t
Olivovou horu jako živý člověk. A tak posilován prošel Getsemanskou
zahradou, ale potom se už museli Boží poslové na příkaz Boha stáh‐
nout. „Nebe oněmělo“, veškeré síly temnoty se zkoncentrovaly na to,
aby Ježíš neuspěl. Aby od Boha odpadnul. V tom tkví pravda Velikonoc
a Ježíšova života!

Ježíšova statečnost
Jak se věci udály, víte. Ježíš byl zajat, už nebyl schopen ovládat své
smysly, ale přesto všechno až do posledního výdechu vydržel.
Ještě musíme připomenout bičování, protože nemáte ani tušení,
co tato nevinná, nejvyšší duchovní bytost musela snášet, jaký vý‐
směch, bolest, utrpení, jak hluboké rány. Svázali mu ruce a odvedli do‐
lů do žaláře, kde se to hemžilo všemožnou havě a zvířectvem,
a nasypali do ran sůl.
Už máte představu o boles , kterou snášel? Proč? Z lásky k lidem,
z lásky ke všem odpadlým bytostem vše vydržel! Možná si už nyní
dokážete udělat obraz, možná už budete brát svůj pozemský život
vážněji, než jste dosud činili.
Chápete už, proč sténající Ježíš zvolal: „Bože můj, můj Bože, proč jsi
mě opus l?“ Neviděl žádné duchovní posly ani nebeské duchovní by‐
tos , žádné anděly, nic než samé satanské mocnos , které ho zesměš‐
ňovaly, vysmívaly se mu a vše hnaly do krajnos . Satan přicházel,
ukazoval mu ty největší zločiny lidstva a dokola opakoval: „Kvůli ta‐
kovému lidstvu se chceš nechat zabít? Vždyť nejsi při smyslech! Kvůli
zločincům? Jsi syn Boží a jen počkej, až zemřeš! Už teď tě tvůj Bůh
opus l! Kdo ví, co se stane pak!“ Tak podobně ho děsil.
Bible o tom neříká všechno, ale největší byla duševní trýzeň, se
kterou musel Ježíš na kříži bojovat. Řekli jsme, že se nebe odmlčelo,
proto do posledního výdechu stále existovala možnost odpadnu od
Boha. ‐ ‐ ‐
Nakonec přišla Ježíšova slova vykoupení: „Dokonáno jest!“
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Ježíšovo vítězství
A Bůh stvrdil, že Jeho syn, Ježíš Kristus, nyní zvítězil! Jako člověk se
stále bránil temným silám a byl zranitelný. Nyní všechno, včetně jeho
postavení, Bůh stvrdil m, že se setmělo, chrámová opona se roztrhla
a mnohé další se změnilo.

3. díl: Kristus vítěz
Prvního vítězství bylo dosaženo: mocnos temna nedokázaly po‐
razit člověka, Ježíše z Nazaretu!
Nyní mohl Kristus přejít k útoku. Jedna vsuvka: Kdyby Satan věděl –
a to mu musel Bůh zamlčet ‐, že potom s ním bude Kristus společně
s legiemi archanděla Michaela bojovat, nikdy by Ježíše nepokoušel.
Nikdy by ho nenechal přibít na kříž, ale hladil by ho, licho l mu a dal to
nejlepší, co je na Zemi možné. Ale Bůh mu celý plán spásy a osvobo‐
zení neprozradil.

Kristovo vítězství
K Ježíši Kristu se připojil archanděl Michael se svými legiemi a Bůh
jim k tomu dal sílu. „Sestoupili,“ jak je vám jen stručně sděleno, „do
pekel.“ Zde došlo k osobnímu zápasu Krista se samotným Satanem,
bitva byla vedena planoucími meči. Kristus byl chráněn, Satan čitelně
poznamenán. Čím více poslů světla Michaelovy legie, m větší újmy
válečníků Satana. Také více přeběhlíků – vteřinu po vteřině přebíhali
od ozbrojenců Satana k bojovníkům Krista. U kali , kteří byli trýzněni,
kteří se toužili vrá t zpátky k Bohu. Ti pak bojovali s Kristovou a Mi‐
chaelovou armádou. Ano, taková je pravda!
Satan byl zahnán dolů do nejhlubšího pekla, do toho nejtemnější‐
ho. A Kristus nad ním zvítězil!!

Poslední soud
Bůh vyjevil Satanovi, že mu jednou bude odejmuta veškerá moc,
a on se domníval, že se tak právě stalo. Jenže Stvořitel si to přál jinak.
A proto s ním Kristus v takzvaném Posledním soudu uzavřel smlouvu:
Satan musí propus t všechny, kteří chtějí zpátky! Také vás všechny, kdo
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z vlastní vůle už nechcete být jeho vazaly, jeho spolubojovníky pro
lidstvu. To je Kristova podmínka, onen most, po kterém můžete na‐
stoupit cestu k Bohu. A toto je konečné vítězství nad Satanem!
Nyní záleží na vás, milovaní bratři a sestry, na lidstvu a na celém
padlém stvoření, zda se rozhodnete vydat se na cestu zpátky domů!
Kristus plán osvobození splnil! Vybudoval m pro vás most! Stále stojí,
i dnes, a bude přístupný do doby, než i ten poslední se přes něj vydá.
Posledním ovšem bude Satan. Tak to musí být, neboť to je Boží
nařízení.
Kristus se usídlil do speciálně vytvořené oblas . Odtamtud se ještě
po určitý čas přicházel zjevovat svým milým – své pozemské matce,
svým učedníkům. Nakonec se vrá l domů do říše světla a pravdy. Sedí
„po pravici Boha“, protože veškerá moc na nebesích i na Zemi je dána
Kristu!
Teď záleží na vás, zda si v nejdůležitějších okamžicích svého života
vzpomenete, co pro vás tyto duchovní pravdy znamenají! My, Boží po‐
slové, máme povinnost je vám oznamovat a vy si nesete zodpovědnost
za svůj život! Pozemský život si nyní můžete utvářet tak, aby byl s po‐
mocí Božích poslů ten poslední na hmotné planetě Zemi, i když vás zde
pokušitel silně rozptyluje a odvádí pozornost na to vnější, hmotné
a příliš světské.
Přesto víme, že mnohé z toho, co jsme dnes sdělili, vám zase bude
odebráno. Ale je to škoda, takže si znovu prostudujte naše přednášky.
I tuto o aktu lásky Ježíše Krista, protože pak vám budou stát po boku
Boží poslové, vaši duchovní průvodci a duchovní přátelé až do vašeho
posledního výdechu.
Děkujeme za ochotu přijímat duchovní pravdy!

Tvůj osobní příspěvek k plánu vývoje lidstva je tento: Mysli bez pře‐
stání na Kristovu a Boží lásku, protože m pomáháš realizovat plán
osvobození. Pomáhej také osvobodit sourozence!
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NOVÝ ÚKOL PRO VÁS
Milí sourozenci, mto sdělením chceme mo vovat následovníky
Ježíše k disciplíně. My, Boží poslové, víme, že je pro vás těžké udržovat
s námi stálé spojení, měli byste na něm pracovat. Buďte však v tomto
směru op mis č , ale současně mějte tento cíl stále na zřeteli.
Vytrvale odbourávejte staré návyky.
Budete‐li s námi spolupracovat, můžete očekávat inspirace, které
vám pomohou uvědomit si nové pravdy. Ovšem snaha musí být
opravdová. Všimněte si, že vaše fyzické tělo díky pokroku lépe vibruje,
takže se cí te lépe.
Důsledkem správné cesty je radost ze života zasvěceného Bohu.
Takže disciplína a zase disciplína.
Nyní nový úkol: snaž se každé ráno vzpomenout, co jsi zažil
v nadzemí, vy říkáte, co se vám zdálo. Toto cvičení vzpomínky je
vědomé prožívání toho, co jsi zažil na druhé straně, a to každou noc. Ty
sny, které vám často zůstávají v pamě , lze z určité fáze čištění jasně či
nejasně poznat.
Ten, kdo opravdu prožívá život ve světlé nadzemské sféře, ten se
dozvídá plán svého vývoje, jak se postupně stát Ježíšovým učedníkem.
To má tu výhodu, že je imunní vůči klamu a omylu.
Víme, že vás nesmíme přetěžovat, proto tento jediný úkol, ač
mnozí z vás by si jich přáli víc. Pozor! Důležitá je pokora!
Vedoucí bytos vědí, že se vše ukládá, proto je důležité dávat
pozor na vzpomínky. Neboť v určitých životních situacích se poznatky
z nadzemských sfér budou hodit. Pokud tak neuděláš, plán tvého
života stagnuje a správná reakce na životní situaci bude u tebe možná
jen díky velkému úsilí vyšších bytos . Pamatuj, že Bůh, náš Stvořitel, je
náš největší dobrodinec.
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HMOTNÉ BOHATSTVÍ
Pokusíme se vás duchovně povznést. Lukáš, 18. kapitola, verš 18‐
27 – vyjádřeno volně podle ducha, ne podle liter zabíjejících ducha. Je‐
den z předních mužů se ptal Ježíše: „Dobrý Mistře, co musím udělat,
abych se podílel na budoucím životě?“ Odpověděl: „Proč mě nazýváš
dobrým? Dobrý není nikdo kromě jednoho, a m je Bůh. Co se však tý‐
ká tvé otázky, znáš všechna přikázání: Nemáš cizoložit, krást, zabíjet,
křivě svědčit, máš c t otce a matku atd...!“ Muž řekl, že to všechno ce‐
lý život dělá. „Ale jedno ještě chybí: Běž, prodej veškerý svůj majetek
a celý zisk rozdej zcela chudým, neboť pak obdržíš bohatství v nebi.
Potom přijď a provázej mě!“ Jakmile to muž uslyšel, byl velmi smutný,
protože měl veliký majetek. Když ho Ježíš viděl tak sklíčeného, pravil:
„Je jednodušší, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý dosá‐
hl spojení s Božím duchovním světem!“ Když to slyšeli jeho posluchači,
ptali se, kdo z bohatých tedy může být vůbec zachráněn. Ježíš odpově‐
děl: „Z lidského pohledu zdánlivě nikdo, ale u Boha není nic nemožné!“
Víme, co k nám skrze vaše duchovní průvodce voláte: „Tak, jak to
bylo řečeno, tak to v tradičním poje nestojí!“ To souhlasí, protože jak
to můžete číst, tak to Ježíš vůbec neřekl, ani se tak nestalo. Sdělil jsem
vám duchovní význam. Vysvětlíme vám to.
Vraťme se do doby života Ježíše. Kdo byl v té době představený?
Člověk, kterého si vesnice zvolila za vedoucího modlitebního domu.
V synagogách to byli kněží, levité a velekněží, kteří vykládali Starý zá‐
kon a přikázání. A nyní přijde opravdově hledající člověk, který již
častěji slyšel o Ježíšově učení, a s plnou vážnos se ho zeptá. Protože
bral svůj život vážně a líbilo se mu, co Ježíš lidu oznamuje, položil otáz‐
ku, co musí udělat, aby se podílel na budoucím životě.
Uvědomme si, že byl duchovně pokročilý, že věřil v život na druhé
straně, byl o něm natolik přesvědčený, že otázku položil veřejně. Ježíš
to poznal a nechtěl ho odmítnout, ale poučit, byl na to zralý. Jinak ře‐
čeno, duchovní svět mu toto poučení skrze Ježíše nabídl.
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Z odpovědi – proč mě nazýváš dobrým, dobrý je jen jeden, to ž
Bůh – poznáte velkou pokoru našeho Pána. On se nenazval ani jednou
dobrým, ačkoliv si ho lidé vážili pro jeho dobré skutky, on věděl, že
sám ze sebe nezmůže nic. Poté muže poučil dále, neboť rozpoznal jeho
slabost, kterou byla připoutanost k majetku. Proto řekl, aby vše prodal
a zisk rozdal zcela chudým. Vědomě použil výraz „zcela chudý“. Vysvět‐
lím.
U vás je to tak, že někteří z vás – podle vývojového stupně – něco
darují a přitom še doufají, že by z toho něco mohli dostat zpět, až se
dotyčnému bude jednou dařit lépe. Ježíš má ale jiné mínění o smyslu
dávání, neboť od „zcela chudých“ nemohl tento boháč nic takového
očekávat. Vysvětlíme i větu „pak za to obdržíš bohatství v nebi.“
Pokud člověk něco nezištně daruje, pak to pro něj na druhé straně
bude mít cenu. Bůh ve své nekonečné lásce tento akt hodno jako
pokání za omyly či přestupky vůči druhým. Když si dva navzájem pro‐
minou, pak jim odpus i Bůh. Co ale odpus t nemůže, je prohřešek
pro duchu. Ten musí být splacen. Hmota, kterou darujete, se pro vás
v nadzemí stává duchovní cennos , kterou vám Bůh dá k dispozici. To
chceme zdůraznit.
Onen muž byl z toho velice smutný, protože odbourat vazbu na
majetek se mu dosud, ani v minulých životech, nepodařilo. Jeho duše na
něm stále lpěla. Ježíš věděl, že k němu nedokáže přijít a provázet ho,
proto řekl, že je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby se
bohatý spojil s duchovním světem Božím. Velbloud je symbolika.
Hmota má to ž nejnižší vibraci, v níž se pohybují nega vní síly,
vázající lidi ke hmotě. Takže bohatý člověk, který nemá dobrý charak‐
ter, duchovně nerostl, i když byl v minulých životech zkoušen, táhne
s sebou obrovskou zátěž. Symbolicky ukazuje, že nega vní síly na něm
visí jako kuličky vína, a tak nemůže projít úzkou bránou do nadzem‐
ských sfér. To je symbolika ucha jehly. Vždyť víte: Kamenitá úzká cesta
vede do světlých výšin, ale široká cesta do záhuby. Tento symbol Ježíš
zvolil, avšak v jiném podobenství.
Nyní k dotazu posluchačů, kdo z bohatých může být ještě za‐
chráněn. Ježíš odpovídá, že z lidského pohledu zdánlivě nikdo, ovšem
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u Boha není nic nemožné. Toto má hluboké duchovní pozadí, milí sou‐
rozenci. Krátce vysvětlíme. Za každé doby sesílal na Zemi Bůh duchovní
bytos s nějakým úkolem, staly se tedy lidmi. Někteří byli také velmi
boha , ale byly to čisté bytos . Další však měli ve hmotě něco spla t
a majetek byl pro ně zkouška.

I Bůh má někdy s hmotou plán
Tak seslal např. Jákoba na Zemi. Podle Starého zákona byl velice
bohatý – měl obrovské pozemky a velká stáda. Je docela možné, že byl
v té době v celém okolí nejzámožnější. Ale pro něj to nebyla léčka –
zkouška. Dostal od Boha úkol založit izraelský národ ve formě dvanác
kmenů, proto se Bůh o takové množství potomků postaral. Vždycky
musíme znát duchovní záměr!
Druhý případ: Fran šek z Assisi. Z vašeho pohledu i on měl bohaté
rodiče a v bohatství také vyrůstal. Ale Bůh ho nenechal padnout, pro‐
tože byl čistá duchovní bytost. Sice se do určité míry za žil, ale pak se
ho duchovní svět ujal v podobě Ježíše Krista, který mu připomněl, co si
nahoře předsevzal. Tehdy Fran šek opus l veškerý svůj majetek a stal
se jedním z nejchudších.
Další příklad, časově vám bližší: Alžběta Durynská (Elisabeth von
Thüringen) (pozn. redakce – Alžběta Uherská, budoucí svatá Alžběta).
Nemohla přenést přes srdce pohled na chudé, a tak jim přes hradební
zdi zámku přehazovala majetek. Manžel ji často káral, ale ona jinak
nemohla. Dokud něco měla, rozdávala to.
Pro tyto tři osoby se bohatství nestalo důvodem pádu, neboť oni
byli nástrojem Božím. Vidíte, vždy záleží na duchovním pozadí. Proto
u Boha není nemožné, aby se pozemsky bohatý dostal také do spojení
s duchovním světem Božím.

Jak dáváš, tak dostáváš – to je třeba, abychom měli stále na zřeteli.
Dávejte, neboť jak říká jedno moudré přísloví, dávání je blaženější než
přijímání.
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TRPÍCÍ SENZITIVNÍ DUŠE
Co znamená pojem senzi vní? Někteří z vás si to hned vztáhnou na
sebe. Co ale znamená slovo „senzi vní“ z duchovního pohledu?
Snadné uvolnění ódové síly člověka. Proto má tento jedinec povinnost
a úkol v sobě cílevědomě udržovat či přijímat ódovou sílu. Bohužel se
to u mnoha miliónů lidí nedaří, neboť mají slabou vůli.
Podle pozemských vědců je zhruba každý sedmý člověk senzi vní.
Duchovní svět však říká, že každá vtělená duchovní bytost je více či
méně citlivá. Ale vaši vědci označují za senzi vní jen ty, kteří ji umí vy‐
užívat.

Předpoklady čisté mediality
V Bibli je psáno: „Mnoho je povolaných, ale jen málo vyvolených.“
Mnoho je povolaných stát se nástrojem Božího duchovního světa ne‐
boli být Božím nástrojem. Ale pouze málo má odpovídající přednos ,
které musí Boží duchovní svět při výběru zohlednit. Jinak řečeno: Mno‐
zí jsou povolaní, aby se stali médii, ale jen málo z nich může duchovní
svět použít.
Jaké vlastnos jsou nutné pro to, aby se člověk stal kvalitním médiem?
Za prvé čistota, za druhé svobodná a pevná vůle a za tře vědomé
služby celku, tedy ochota pomáhat celému stvoření a lidstvu na úkor
osobních tužeb. Takový člověk pak od nás dostává ódovou sílu, kte‐
rou ve vhodný čas snadno uvolní (viz R87 Medialita).
Začněme čistotou. Jak to vypadá u některých senzi vních lidí?
Nechceme je zpochybňovat, ale ohledně čistoty a uvolňovatelnos ódu
je to často hodně sporné, proto žádná média nevzděláváme. Čistotou ro‐
zumíme mít dobrou vůli, odložit vše nezákonné a zcela se odevzdat
vzdělávání duchovním světem Božím. Teď někdo řekne: „Ano, dal bych
se k dispozici, rád bych byl médiem.“ Jak ale může Boží posel vycvičit lid‐
ské dítě, Boží dítě, když pro to nemá potřebné předpoklady? Zodpo‐
vědnost máme velikou a nega vní síly by se často radovaly a snažily se
získat jeho ódovou sílu pro sebe, aby s ní pak škodily.
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Varování
Mnoho z vás se začalo vzdělávat samo anebo se snaží otevírat vje‐
mům. To má ale následky, které není pak snadné zvládnout.
Na první místo vždy patří očista duše, na druhé „Tvá vůle se staň,
a nikdy ne má!“ Pokud se někdo o medialitu pokouší anebo se otevírá
při kurzech jógy, meditacích či jiných akcích – mnoho z vás je to ž
senzi vních a chce na cestě rychle dosáhnout pokroku ‐ pak jde abso‐
lutně špatnou cestou. Vysvětlíme: Je mnoho tzv. mistrů, guru, kteří
mohou mít větší či menší úspěch na své cestě k Bohu. Vyškolili se, poté
co odstranili své chyby tak dalece, jak jen to bylo možné. Oni se určitě
jistým způsobem dostali o krok blíž k Bohu. Ale kdo dá záruku, že i jeho
žák, návštěvník kurzu, rovněž své chyby před m odstranil? Vaši
duchovní průvodci si přejí, abychom o tom důrazně promluvili. Kdo
vám zaručí, že i vy jste dosáhli onoho stupně či alespoň podobného,
kde vás nega vní síly nemohou chy t, připoutat a svázat pro své úče‐
ly? Dá vám mistr či guru tuto garanci? Ani média to sama nedokážou,
pouze Boží duchovní svět, který dotyčného důkladně zná. Proto je
cesta vlastního vzdělávání nejnebezpečnější, neboť člověk se otevírá
všemu. Takže vás důrazně varujeme!

Sloužící média a otevření senzibilové
Vyškolený senzi vní člověk, tedy médium, poskytuje svoji vlastní
sílu a ódovou sílu duchovnímu světu. Boží posel odebere médiu velkou
část jeho životní síly a namíchá ji pro sdělení. (Vaši vědci zjis li, že mé‐
dia po každém duchovním sdělení ubývají na váze.) Duchovní svět ji ale
po skončení navrací, a to v čisté kvalitě a s úroky! Na rozdíl od nega‐
vních sil, které otevřenému, senzi vnímu člověku nevrá nic, když
jim slouží, když je jimi chycen. Pravá medialita není nebezpečná, pokud
je používána v souladu s Božími zákony. Otevře‐li se ale senzi vní
člověk sám, nemá při sobě kontrolní bytost, pak umožňuje svou
otevřenou aurou přístup nega vním silám. Proto také potom mnoho z
nich úpí. Takže pamatujte: Začíná to m, že jim temné bytos poslaly
návrh: „Jdi do toho kurzu, tam je to výhodné, uděláš tam razantní vze‐
stup!“ Ale kde je jeho sebekontrola? Tady je duchovní průvodce příliš
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slabý – to vám máme od nich důrazně vzkázat. Nemohou pak bránit
ódovou sílu a světlo svého chráněnce před hordou nega vních sil.
Nyní několik příkladů. Znáte velké umělce nejrůznějších oborů,
říkáte jim géniové. Bohužel ve svém pozemském životě často morálně
pochybili, což lze vyložit pouze tak, že byli senzi vní, tedy svým způso‐
bem médii. Vysvětlíme vám, co m myslíme.

Vývoj ctností
Představte si královskou korunu s pravidelnými, stejně dlouhými
paprsky. Médium, které slouží duchovnímu světu, musí mít vyvinuté
ctnos , jako je pokora, vůle, moudrost, milosrdenství, láska k bližnímu
a láska k Bohu, a to co nejrovnoměrněji. Kromě toho musí snadno
uvolňovat ódovou sílu, pokud jej duchovní svět Boží vzdělává jako mé‐
dium. Toto si již přineslo z nadzemských sfér. Získalo tedy více ódové
síly než jiní lidé, a m by bylo schopné ji dát k dispozici pro účely dle
Boží vůle. Jenže obklopeno černými mraky vládnoucího materialismu
dnešní doby je pro něj velmi těžké, aby sebralo svou vlastní vůli
a zřeklo se života v blahobytu a přinášelo obě , aby mohlo sloužit
světlu. Proto je jich nyní tak málo.
Ten, kdo se sám otevře – např. bez kontrolní bytos píše, maluje,
předvídá budoucnost, tvoří svou vlastní vůlí, aniž by tu byl někdo, kdo
ho ochrání – má na své koruně jeden vysoký paprsek, ale ostatní jsou
malé! Tak je to ve většině případů u vašich geniálních umělců.
Např. Ferdinand Raimund – dokud na něj mohl působit duchovní
svět, psal nádherné divadelní hry s duchovním obsahem. Pak přišly
nega vní síly, obsazení rostlo, až nakonec spáchal sebevraždu.
Nebo Strauss či Mozart. Také oni měli problémy s morálkou. Ačko‐
liv byli nástroji Boha a napsali nádhernou hudbu pro lidstvo, jejich mo‐
rálka nebyla ta, jakou má mít dokonalý člověk. Takže paprsky na jejich
koruně ctnos byly různě vysoké a pak toho v nadzemí velice litovali.
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Pevná vůle médií působících dle Boží vůle a slabá vůle senzi‐
tivních lidí
Mnoho senzi vních jedinců se slabou vůlí často předpokládá, že
jejich duchovní průvodci mají povinnost je v jejich senzi vitě chránit,
podporovat a být jim stále po ruce. Sami ovšem nechtějí ničím přispět!
Duchovní průvodce nemůže nic dělat jak pro Boží vůli, tak pro vůli
svého chráněnce. A když člověk chce něco, co nechce Bůh, jak může
pomoci? Když vás nega vní síly nabádají se otevřít, navštěvovat různé
kurzy, dělat to či ono, abyste se duchovně rychleji vyvíjeli, pak to větši‐
nou skončí špatně. Konec přece znáte: „duševně pomatený“, obsazený.
Jenže náš vlastní duch je vždy silnější než cizí duchovní bytost!
Pavel to vyjádřil slovy: „Duchové jsou lidem podřízení!“ Pochopte, má‐
li člověk svobodnou vůli, která je silná a jde vědomě cestou k Bohu,
učiní větší pokrok, než když se nechá ovlivňovat, ztra se, otevře
a stává se hračkou nega vních sil. Média mají silnou vůli a dokáží za‐
chovat klid, což senzi vní lidé, kteří se sami otevřeli, nemohou o sobě
říct. Médium se pozná i podle toho, že má rela vně zdravé tělo, které
sice také podléhá zaváhání, ale duchovní pomoc je vždy tu.
Doufáme, že je vám teď trochu více jasné, proč vás duchovní svět
Boží stále varuje. Ale to ještě není vše. Jsou tu to ž čtyři body, které
bychom vám rádi přiblížili.

Velká nebezpeční pro otevřené senzitivní lidi
Co se stane s takovým otevřeným senzi vním jedincem, pokud ne‐
má silnou vůli? Je ovlivňován, a dokonce často obsazen. Je‐li však jeho
vůle silnější než cizí duchovní bytost, přitáhne k sobě své ódové síly,
a tak může zabránit obsazení. Člověk však musí svou vlastní cestu smě‐
rovat k Bohu, nesmí své síly tříš t čistě pozemskými přáními a závis‐
lostmi, a m dát nega vním silám možnost síly odebrat.

1. Ovlivnitelnost
Vzniká, pokud má jedinec slabou vůli, strach, obavy, starost, pouto
ke hmotě nebo slabé nervy. Pokud se necvičí v kontrole myšlenek
a pocitů, jde to o to rychleji. Jestliže se však neustále kontroluje, vzniká
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stále silnější vůle: Nechci nic mít s nega vními silami, toužím se vrá t
k Bohu, nebeskému Otci. Člověk tedy prosí o pomoc. A pokud tak činí,
obdrží mocný paprsek Boží síly lásky, duchovní průvodce je posilněn,
vyšší vedoucí duchovní bytos vyzařují své síly dolů, a tak člověk zís‐
kává silnější vůli, silnější nervy a tehdy se nestane kopacím míčem
temnoty.

2. Obsazenost
Způsobuje ji opět slabá vůle, nervozita člověka a otevřená aura.
Nega vní síly pronikají do aury, způsobují boles hlavy, závratě, ztrátu
schopnos uvažovat a zatemněné vědomí.

3. Posedlost
Bývá v nejrůznějších formách a stádiích. Prostá posedlost: Temná
bytost se projevuje skrze člověka do doby, než spotřebuje jeho ódovou
sílu. Pak odejde.
Pokud taková bytost vystupuje na shromážděních, v kruzích, kde
povstane před posluchači a má proslov, pak se prohřešuje pro řádu
a Božímu zákonu.
Úplná posedlost: Temná bytost vyžene z hmotného těla jeho
senzi vního majitele. Dochází k úplné ztrátě ódové či životní síly toho‐
to člověka. Projevuje se to upadáním do bezvědomí, epilep ckými či
hysterickými záchvaty, závratěmi, záchvaty vzteku apod.

4. Náměsíčnost
Je to stav, kdy ódové pouto je trvale uvolněné, astrální bytost vy‐
čnívá z těla, takže je schopna jasnocitně vnímat.
Když takový člověk něco uchopí, ak vuje „duchovní“ prsty a cí
jimi ten předmět. Pozná m mnohé, co člověk s uzavřenou aurou ne.
Nebo když někoho potká, vnímá, zda daná osoba má pozi vní či
nega vní vyzařování, cí , jestli určitá věc je dobrá, zda na určitém
místě seděl nega vně naladěný člověk apod. Může se objevit námě‐
síčnost, předávání poselství, působení na dálku a další. Z duchovní
stránky se jedná o chorobný stav. Tento stav si nepřeje ani duše v těle,
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ani Bůh. Nezaměňujte somnambulismus, náměsíčnost, s vystupo‐
váním z hmotného těla dle Boží vůle tak, jak to bylo u pátera Pia. Pá‐
ter Pio si tuto schopnost přinesl již seshora a byl pod duchovní
ochranou. V tomto stavu působil dle Boží vůle. Avšak podobné pokusy
vystoupit z těla – pokud nejsou Boží vůlí a člověk není pod duchovní
ochranou – vedou většinou ke karmě, protože skrze takovou
nechráněnou osobu pak působí nega vní síly.

Boží vůle a vůle člověka
Médium dle Boží vůle, sloužící lidstvu s nesobeckou oddanos
a láskou, není původcem svých mediálních funkcí. Všude jinde svoji vů‐
li používá. Pokud ale Bůh nechce a chce pouze člověk, pak nese sám
odpovědnost za svoji budoucnost!
Doufáme, milé dušičky, že si budete budovat pevnou vůli a chránit
svoji ódovou sílu, abyste se nestali hračkou nega vních sil. Myslete na
to, že takové případy končí až příliš často duševní poruchou či se‐
bevraždou! A to přece nechcete svým duchovním průvodcům a přáte‐
lům udělat. Semkněme se a žijme ve společenství s Kristem! Základem
duchovní výuky u vás i u nás je učení lásky Ježíše Krista!
Nyní vám chceme předat vnitřní klid a mír, onu duchovní sílu
a moc, která vám propůjčí křídla, aby to duchovní, to božské ve vás stá‐
le více vládlo vašemu malému já. Tehdy se z tohoto malého stáda ne‐
ztra te.
Ježíši Kriste, buď naším dobrým pastýřem jak dnes, tak i v budou‐
cích náročných časech!

Stále vědomě mysli na toto: „Boží jiskra a Kristovo světlo jsou ve
mně! Jsem dítko Boží!“ Tehdy vědomá mysl vytvoří plas cké silové pole
světla, krásy, čistoty, lásky a mnohého dalšího směřujícího k Bohu.
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CHLADNÁ LIDSKÁ SRDCE

Z vnějšího pohledu se většina lidí na Zemi vnímá jako cizí. Jejich
povědomí o rodinách, příbuzenstvu, přátelích atd. je velmi omezené.
Duchovně jsme však všichni dě Boží, a tedy duchovní sourozenci!
Proto nikdo nemůže považovat zcela a trvale své sourozence za cizí!
Jelikož vám tuto souvislost nega vní síly vytrhly z vědomí, vládne v lid‐
ských srdcích chlad. A tak je každé lidské dítě, které prak kuje oprav‐
dové duchovní lidství, izolováno, zesměšňováno, doprovázeno
podezíravými pohledy, často nedobrými slovy, občas i zlomyslnými
skutky.
Nebezpeční pomocníci temna napadají poslední cenné duchovní
souvislos , protože m ničí pocit vzájemnos mezi lidmi. Ale právě
propojení v jednotě je pro duchovní budoucnost obzvlášť významné.
Zápolení lidí o vnější hodnoty se zhrou v obrovské NIC. Jediné, na co
by se měli soustředit, je vnímat božské světlo a nechat ho v sobě půso‐
bit. Pak by nemuseli chodit kolem sebe v temnotě, neboť kde působí
Boží prasvětlo, tam se lidé bez zájmu a bez srdce nemíjejí. Nezhyne je‐
diný sluneční paprsek, každý paprsek probudí k životu nádhernou ba‐
revnost a dovede plod do zralos . Ovšem život, který tato sluneční
energie probudí, za předpokladu, že bylo dobře zaseto, potřebuje čas
ke klíčení, růstu a konečné sklizni.
Bohužel se často stává, že práce toho, kdo sel, kvůli chladným srd‐
cím neskončí dobrou sklizní zasetého pozemského života. Pravý vztah
k nejvyššímu zasévači na Zemi, Ježíši Kristu, spočívá v životě s ním. Ne‐
boť veškerá vnější zbožnost je planá. Pouze hluboká oddanost k jeho
Otci a Jeho vůli vyřeší úkoly jedince a celého lidstva. A , kteří přijímají
Jeho sdělení, budou v budoucnu odměněni.
Současný duch doby na Zemi vede ke stále většímu zatemňování,
tudíž ke zhušťování až strnulos , stagnaci. Ale vede i k duchovní smr
a každá taková přináší další nutné ztělesnění. Se stoprocentní jistotou
budou všechna jednou rozpuštěna a duchovní smrt dítek odpadlých od
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Boha vyús do jednoty s Kristem a také s Bohem. Neboť osvoboditel
rozváže všechny vazby duševního a duchovního utrpení, dokonce
i u těch, kteří nyní ještě rozdělují a vládnou! Kristus otevře vnitřní zrak
všem slepým a bezcitným a , kteří dosud bloudí v temnotě, zakusí ob‐
rat. Neboť Kristus je posel věčného světla pravdy, světla, z něhož září
jednota, svoboda a láskyplné spojení s Bohem.

Duchovní láskou a modlitbami vám dali Bůh a Kristus účinné
zbraně, kterými odzbrojíte ty, co vás pronásledují a ponižují.
Dobré myšlenky a bohulibá modlitba, často seslaná z dáli, odolají
nelásce a nespravedlnos .

TVORBA VĚDOMÉHO POLE LÁSKY
Vývojové kroky rozšiřující vědomí
Milé dě , buďte si vědomy toho, že nega vní síly v této době in‐
tenzivně vyvolávají zmatky a rostoucí neklid!
— Obracejte se proto vroucně a s pokorou na milosrdné srdce Kris‐
ta plné dobra! V tomto čase útrap bojujete společně se mnou za lid‐
stvo, za vaše osvobození. Jedná se stále o osobní duchovní boj mezi
světlem a vzpěčující se tmou. Osvědčte se!
— Učte se vnímat srdcem, jen tak dokážete rozeznat duchovní
pravdy a přijmout dary lásky. Ty jste po mnoho let a z pověření Krista
dostávali pro vytvoření duchovní sítě mezi vámi a pro propojování vzá‐
jemně působících duchovních procesů!
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— Používejte také vlastní duchovní sílu lásky, protože jejím půso‐
bením se dokážou všechny vaše buňky obnovovat.
— Neúnavně na sobě pracujte a jako věrní pozemš následovníci
a pomocníci Krista žijte jeho učením. Pak se bude vaše vědomí rozši‐
řovat, vaše duchovní smysly zostřovat a vy duchovně porostete.
Tyto kroky vám poslouží k tomu, abyste poznali, jak jednat v soula‐
du s Boží vůlí, a potom vědomos převedli v čin. Vaše skutky začnou
ak vovat síly rozšiřující vědomí, budou vás činit radostnými a ještě po‐
mohou, jak jsme již zmínili, obnovovat buňky. Současně se navzájem
propojí vaše osobní jednotlivá pole lásky.
Uvědomíte si, jak závažné následky pro Zemi mají rostoucí nega‐
vní vlivy. Dokážete jim odolávat m, že budete vytrvale kráčet ve
stopách mého milovaného pozemského syna Ježíše Krista. S důvěrou,
pevnou vírou, jistotou, věrně a s pochopením bližních a samozřejmě
s vědomím přítomnos svých duchovních průvodců.
— Modlete se, milé dě , a to vroucně. Tvář pro kladu, pána tem‐
na, se projevuje v lidech holdujících těm nejhorším nestřídmostem
a prostopášnostem. Nenechte se převálcovat strachem, nýbrž se ukot‐
věte v milujícím srdci Ježíše Krista, který vás vede jako váš milující dob‐
rý pastýř!
Mír s vámi!

Každá vyslaná myšlenka touží po uskutečnění. A čím častěji se
myšlenková substance zhušťuje neboli čím častěji se bude v této nebo
podobné formě myslet, m bude průraznější. Proto jsou myslící bytos
a lidé za své myšlenky zodpovědní a ručí za jejich následky. Ovládej je
tedy a uč se myslet ve vyšším vědomí – uč se myslet dle Boží vůle!
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RADOST JAKO VNITŘNÍ DUCHOVNÍ MOTOR

Vidím radost ve vašich srdcích! Radost je můj vnitřní motor!
„Motor?“ ptáte se. Směl jsem ve svých pozemských inkarnacích – a to
mi věřte! – zvládnout mnoho výzev a překážek. Snažil jsem se a chtěl
je zvládnout! Ch t, to jsem při vašich rozhovorech často slyšel. Ch t je
motor pro ty, kdo se dobrovolně upíšou Božímu duchovnímu světu
a přejí si mu sloužit.
Vězte, milí sourozenci, v pozemském šatu duše mnohé zapomněla!
To je onen, jak jste se již učili, závoj zapomnění. Je pro vaši ochranu.
Nosili jste již mnoho rozmanitých pozemských oděvů. Abyste zráli, abys‐
te se čis li, abyste se duchovně formovali, oblékli jste ten či onen šat.
S rados jsem poznal, že sloužím Kristu. V mém srdci se k němu
rozhořela láska a já se m plamenem nechal pohl t. To jsem chtěl.
Když jsem souhlasil, aby mě Kristus formoval, zrodila se ve mně vnitřní
radost. Dodnes jsem se jí nevzdal a nikdy to neudělám. Stala se mou
součás , mým vnitřním pohonem. A kde se smí projevit, tam Kristus
daruje mnohé další.
Když se probouzí vnitřní duchovní síla rados a nadšení (viz kniha
Světlo v nás), neměli byste jí, a to mi věřte, překypovat. Držte ji pěkně
pod kontrolou! Radost ano, ale s rozvahou, protože se jedná
o duchovní energii. A já jsem prostě poněkud „nevázaná“ duchovní by‐
tost, nemůžu jinak. A rád bych vám seslal jisté povolené množství
tohoto krásného vnitřního stavu.
Žil jsem ve skromnos a v chudobě, staly se mými společníky. Mí‐
val jsem často hlad, ale rados jsem se nevzdal, ta mi zůstala. Živil
mě vnitřní duchovní oheň a umožnil stát se skromným. Směl jsem
duchovně růst a sílu Kristovy lásky darovat nejchudším z chudých.
Tento vnitřní oheň vidělo okolí na mých bratrech a sestrách, jejich oči
zářily rados a spokojenos , protože jsme všichni pociťovali bezpečí
Kristovy náruče!
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Milující úsměv jako zbraň světla
Samozřejmě to nebylo vždy snadné, to byste měli vědět, také zaží‐
váte na vlastní kůži, když se vám nega vní síly přilepí na paty. Není
často lehké se jich zbavit, pokud je dušička v nesnázích.
Rád bych nyní připomenul milující úsměv Matky Marie. Milující
úsměv to ž nemohou nega vní síly vystát, nemají rádi radost a už vů‐
bec ne, když je člověk na pochybách, ale přesto jeho vztah ke Kristu
trvá. Pak musí ustoupit, to mi věřte!
Milí sourozenci, už tušíte, že vás chci nasměrovat, abyste věděli, že
po že se dají překonat, pokud se neženete za iluzemi, když znáte
duchovně pozemské úkoly, pokud se nenecháte odvést tam, kde
nejsou vaše výzvy.
Učte se čelit úkolům s odvahou, silou a rados , ano, s rados ! Ne‐
buďte sklíčení, protože sklíčenost oslabuje, stáváte se bázliví, slabí
a malomyslní! Ale odvaha, síla, důvěra a radost z práce pro Krista vy‐
tvářejí vnitřní jas! Takoví byste měli být! Když žijete v pravdě, jste silní
a žijete z duchovních sil daných Bohem.

Práce se skupinou
Sleduji vaše pozemské rozhovory, ale především mi slouží vaše
zjevné vnitřní duchovní jmění. Z něho můžu číst, co vaše duše potřebují.
I vy to máte vědět. Každý z nás Božích poslů podléhá duchovnímu řádu,
vše je mu přizpůsobeno. Máme sice svobodnou vůli, známe však také
duchovní řád, takže vás nesmíme přetěžovat, stejně byste to nedokázali
pochopit. Dostáváte tedy takovou výživu, abyste se stále duchovně
vyvíjeli. K tomu se my, Boží poslové, spojeni v duchovní vibraci, ladíme.
Neustále pracujeme na formování duší ve společenství, bez ohledu na
to, jaký stav vědomí momentálně každý jedinec má.
Pokud se například trochu zralejší duchovní bytost s rozšířeným
vědomím nachází vedle jiné, která ještě něco nepochopila, avšak je
připravená to přijmout, pak může Boží duchovní svět přes vědomí
vyspělejšího sourozence „vytvořit pozemsky‐duchovní spojení“. Tím
mu vytvoří snadnější cestu. A co se stane? Je vtažen do rozšířeného
pole vědomí! Jak vidím, máte radost, a to mě těší!
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Malé a velké vyburcování
Těší mě, že vám smím vložit do vědomí, odkud pochází duchovní
výživa. Správně, od Otce! Náš všemilující, dobro vý, milosrdný Otec ve
své moudros živí své dě a ještě dbá, aby burcoval ve velkém roz‐
sahu. Mnoho z nich ještě spí. Pamatujete? Když ve vašem okolí došlo
k „třesku“, byli jste vyburcováni! Probudili jste se! Tak je to v malém
měřítku, ale když se přeženou vlny otřesů přes celou Zemi, zatřesou
mnohými a navodí vznik kolek vního rozšíření vědomí. V něm se vy‐
skytují duchovní průvodci všech a využijí této příležitos k předání
duchovní výživy, která se spojí s m, co už dušička má v sobě. Vím, je
to náročné, abyste plně pochopili mé působení v přírodě.

O mém působení v přírodě
Rád bych vám ještě udělal radost a vzářil do vašich duší vibrační sí‐
lu. Milujete přírodu a víte, že je oživována pracovitými duchovními
bratříčky a sestřičkami.
Zkoumat dušičku ve zvířecím světě, studovat ji, je duchovní medi‐
tace srdce. Poznat, že je to bytost stvořená Bohem. Víte, jaký byl můj
motor? Radost, radost ze zvířátka, radost z ky čky, radost ze všeho!
Vytvořil jsem tak vibraci a předal jim radost z toho, že se hle moji
bratříčci a sestřičky propracovávají vpřed, to jsem věděl od Krista.
Dostali ode mě spoustu lásky a probudil jsem jejich důvěru ke mně.
Láskyplná vibrace rados a vyvolání důvěry je vlastně předávání milo‐
srdenství, lásky a dobra. Pomáhá při zrání, poznání, že uvnitř žije dušič‐
ka, o níž víte, že se řídí životními principy a Boží jiskra je ještě stále
latentně v klidu. Ale duše v tomto tělíčku se pozvedává vašimi vibrace‐
mi lásky, jež této zvířecí, rostlinné či kamenné duši projevujete. Tehdy
mluvíme o nesobeckém předávání v lásce!
Milí sourozenci, nyní jsem vám poskytl malý vhled do mých úkolů,
jsem tedy k dispozici nejen lidem, ale i malým bratříčkům
a sestřičkám. Velmi mě těší, že jim daruji svou lásku ke Kristu. Kdybych
ji nepředával dál, můj vnitřní oheň by mě pohl l. On chce být
rozdáván, jiskry lásky mají přeskakovat!
To jsem se ale rozpovídal, doufám však, že vám udělalo radost, že
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Ježíš pravil: „Kde se sejdou dva či více, tam jsem já mezi nimi!“ A tam se
i já cí m dobře a jsem velmi vděčný. Lásku, tu musím předávat lidským
bratrům a sestrám, a také radost!
Nyní chci vyslovit dík: chválím upřímně a radostně Stvořitele a mi‐
lého Spasitele Ježíše Krista – dobrého pastýře, kterému dobrovolně
společně sloužíme, s rados a ve velké lásce k Matce Marii. Ano, ve
velké lásce k Matce Marii a také k milému Josefu z Nazaretu. Mám
velkou radost, že smím být u vás a sloužit. Děkuji! Mír, pokoj našeho
milého Spasitele Ježíše Krista ať je ve vás!
váš duchovní bratr Fran šek z Assisi

JSTE VYŽIVOVÁNI
Buďte duchovně stálí v dobách změn
Je velká milost, že vás smíme v tak nepokojné době zásobovat
duchovními pravdami, nezbytnými pro vaše duchovní vědomí a vývoj.
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Čelte výzvám současnosti!
Vidíme, jak rády by se nega vní síly v té či oné náročné životní
situaci k některým dostaly. Prosíme každého z vás: Modlete se, proste
všichni za jednoho a jeden za všechny! Proč tak naléháme? Je třeba se
vyrovnávat s měnícími se poměry, vždyť zasahují do každodenního
života.
Uvědomte si, že život, na který jste byli zvyklí, už není možný.
Vezměte to jako příležitost a výzvu čelit novým situacím! Vidíme na
vašich bližních, jak je to pro ně těžké. Celosvětové změny přinášejí
mnoho nevýhod a rýsují se velké po že. Často i ve vašem v nitru
vnímáme nářek a zoufalství.
Tolik bychom vás chtěli utěšit, podpořit a ujis t láskou našeho
Spasitele! Volejte milující Matku Marii, volejte ji z celého srdce. Její hřejivá
láska se o vás stará a také o blízké, o něž často pečujete!

Temní zneužívají vaše slabosti
Ptáte se sami sebe: „Jak to půjde dál?" Čas milos neskončil,
důležité však je se naučit čelit nevyhnutelným okolnostem, protože
jinak člověk propadne zoufalství. Kdo touží po starých časech, které již
možné nejsou, nechť si uvědomí:
Prověřujte! Kontrolujte! Dávejte pozor na našeptávání nega vními
silami – rozdmýchávají požár! Neunášejte se nostalgickými myšlenkami
na dřívější dobu. Sjednoťte se, ukotvěte se navzdory ob žím v mocné
Spasitelově světelné sí , v našem duchovním prostoru. Tato opatření
během pozemského výjimečného stavu jsou pro vaši ochranu, pro vaše
dobro. Nezapomeňte na tuto ochranu!
Nebeský Otec chce, abyste byli naším milým Spasitelem Ježíšem
Kristem opatrováni a podporováni. Až dojde k velkým převratným
opatřením, týkajícím se Matky Země a všech událos , které již
částečně prožíváte, bude se snažit duchovní svět Boží držet vás
pospolu.
Mějte na pamě , že náš drahý Spasitel, Matka Marie a Josef
z N. jsou s mnoha vysokými nebeskými bytostmi ve velké lásce
poblíž Země!
33

Buďte ostražití a posilujte svou víru
Ať vaše důvěra roste! Posilujte víru, aby, až se budou životní bouře
zvětšovat, vás nesrazil „poryv větru“, který vám pán temna
vsugerovává myšlenkami, pocity, slovy, činy! Buďte bdělí, držte se
pevně vědomí, že náš Spasitel vyhrál: Ano, Ježíš Kristus je král, Ježíš
Kristus je vítěz, Ježíš Kristus je zachránce, dobrý pastýř a průvodce,
který nás vede domů k nebeskému Otci!
Známe vaše pocity, vždyť váš šat je upleten z tenounkých nervů.
Posilujte se dobrými myšlenkami, rados , vděčnos , pokorou! Mějte
stále na pamě blízkost Božích poslů, kteří jsou plni lásky při vás!
Nedávejte prostor nega vnímu, kde od vás neustupuje!
V nelehké době zkoušek a osvědčování ale také dostáváte sílu
a pomoc k tomu, abyste vytrvali a zráli. Pamatujte, že v duchovním
Kristově prostoru jste napájeni jeho láskou i láskou mnoha Božích poslů.

Kontrolujte vyšším vědomím
Takže jsme u vás a chceme vás sy t a posilovat energií lásky.
Přijměte proto dary požehnání, vylévající se nyní přes Krista, Matku
Marii, Josefa z N. a mnoho Božích poslů. Všichni vyzařujeme svoji
zářivou sílu lásky do sítě lásky, abyste vy v pokorném usebrání sílili!
Pak, vyladěni na Boží jiskru a Kristovo světlo, pocí te ve svém vyšším
vědomí, že vás tato síť a vaši duchovní průvodci přenášejí přes výzvy
života!
Vkládáme do vašich srdcí v této snivé, náročné a namáhavé době
radu, abyste stále častěji vstupovali do vyššího vědomí. Získáte tak
nadvládu nad svými obavami, strachem, špatnými vzorci, hrozícími, že
vás přemůžou, takže by nega vní síly nad vámi zvítězily. Buďte
ostraži , držte nízké vibrace pod kontrolou a používejte zbraně světla!

Dobrý pastýř je u svých oveček
Smíme vám předat pozdrav lásky a paprsek požehnání Matky
Marie. V upřímné rados předáváme také pozdravy lásky a požehnání
od milého duchovního bratra Fran ška z Assisi k tomu, abyste se
pozvedli a udržovali ve vyšší vibrační oktávě.
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Dobrý pastýř je vám nablízku, je u všech milovaných věrných
pomocníků, u svých oveček. Jste vyživováni, posilováni a připravováni
na mnoho náporů, které již můžete tušit z nepokojů a nejrůznějších
projevů, odehrávajících se na Zemi.

Láska pomůže vše překonat
Láska vám umožní všechno překonat, to vám neustále klade na
srdce Matka Marie. Dobrými, láskyplnými, posilujícími myšlenkami si
lásku vzájemně vysílejte. Jsme velmi vděční, že navzdory všemu máme
stále možnost vám dávat mocné energie lásky.
Co nejsrdečněji a v pokoře chválíme Boha a děkujeme za všechny
projevy Jeho lásky, také Spasiteli, dobrému pastýři, radostně a s láskou
děkujeme za pomoc bratrům a sestrám i celému zemskému stvoření.
Ze srdce děkujeme milé Matce Marii, vaší patronce, která ve
spojení s vysokým nebeským knížetem Josefem z N. se stará o všechny
dě Země. Oni i přemnoho Božích poslů, a to ve spojení s mnoha
duchovními průvodci neúnavně podporujícími své chráněnce, jsou
dobrovolně a plni lásky nasazeni poblíž Země. Všichni slouží
pozemskému lidstvu a chtějí ho vést na cestě Ježíše Krista k Bohu.
Děkujeme i vám, milí sourozenci.
Zůstávejte v důvěře a posilujte víru! Láska a mír ať jsou s vámi,
uchovejte si vnitřní klid a mír!

Nepochybuj o moudrém vedení Stvořitele, neboť On pověřuje své
posly, aby tě k Němu vedli blíž!
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ČAS VÝZEV

Otevřete svá srdce, aby do vás mohly proudit veškeré dary lásky,
veškerá duchovní potrava a pravdy. Ať se vnoří hluboko do vás a tam
září!
Současná složitá situace ve světě sice nedovoluje fyzická setkávání,
ale umožňuje, abyste se každý den v bdělos koncentrovali. Všechno,
co jsme vás již směli naučit, máte teď používat! Již víte, že vás Matka
Marie pevně drží ve svém srdci poutem lásky.
Důvěřujete‐li a máte‐li pevnou víru, jste ukotveni silou lásky. To je
nezbytné v tomto čase výzev, odehrávajících se po celé Zemi. Čelte jim
touto silou! Desítky let jste byli zásobováni duchovními pravdami pod‐
le Ježíšova slibu: „Budu vám posílat posly a vám budou předávat
duchovní pravdy. A pravda vás osvobodí!“

Máte sílu se osvědčit!
Abyste se osvědčili a dokázali zůstat pevní při všech výzvách, pou‐
žívejte své duchovní síly. Zůstávejte co nejčastěji pevně ukotveni
v Boží jiskře, Kristově světle a ve vyšším vědomí. Buďte odhodlaní
a vytrvalí, pak výzvy zvládnete a osvědčíte se při svádění nega vními
silami. Máte na to sílu, věřte mi!

Vytrvejte v lásce!
Braňte se s láskou, použijte zbraně světla, rodící se ve vašich srd‐
cích! Chceme vás podpořit, neboť životní bouře jsou – a to vnímáme –
u mnoha sourozenců velké. Proto voláme: Vytrvejte, vytrvejte! Láska
vás vším provede!
Síla lásky a ryzí srdce působí měkce, dobro vě a milosrdně. To mají
být vaše nástroje. Auru zesilujte silou lásky, dbejte na její uzavření, pak
nejste snadno napadnutelní! Kontrolujte auru, myšlenky a pocity!
Každý z vás je posilován v odvaze konat dle Boží vůle. Pak jeho lás‐
ka roste. A věřte v dobro! Důvěřujte! Potom máte jistotu, že síly, které
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jsou ve vás zabydleny, se rozvíjejí správným směrem. Tváří tvář výzvám
si zachovejte klid a mír.
Klid nenaleznete v hlavě, nutný je cit a síla lásky, pramenící ve vás!
To ona posiluje, takže životní událos budete řešit stále častěji v klidu
a míru, neboť milující, dobro vé a milosrdné srdce se snaží ve všech
výzvách takový stav zachovat. S každou situací, kterou jste mto způso‐
bem ustáli, rostete!
Duchovní průvodce vás provede výzvami, ve kterých pro strana
usilovala vás srazit a přes rozum uvést v omyl. Otevřete doširoka svá
srdce a buďte připraveni se spojit s milujícím, dobro vým, milosrdným
srdcem našeho milovaného Ježíše Krista!
Odevzdejte se Boží vůli: „Chci se vědomě vyhnout nega vnímu!“
Boží svět vidí, že se snažíte, a může to posilovat silou lásky, protože
kdo se chce chovat v souladu s Boží vůlí, ten je na této planetě námi
podporován.

Vaše duše se chce osvobodit
Každý projev lásky vám umožní zvýšit mocnost lásky ve vašem mik‐
rosvětě. Ovlivní okolí, bližního i vesmír. Láska také usnadní si uvědomit
zlozvyky a pomůže je odstranit, takže se rozvážete z pout nasazených
rozumovým myšlením. Vaše bytost se touží osvobodit, takový plán je
do vás silou světla zapsán. To je zákon, jehož rozhodné následování vás
pozvedne a krok za krokem ze zaje uvolní!
Pokud to chcete, jste posilováni a vyživováni duchovním světem,
ovšem za předpokladu, že jste pevní a ak vní.

Silou lásky konat
Tato duchovní potrava vás posílí v životních bouřích, které denně
zažíváte. Síla lásky vás bude stabilizovat a umožní vám setkávat se
s bližním v lásce. K událostem, které vás potkají, byste měli také při‐
stupovat s láskou. Je milost sloužit Spasiteli a každému, kdo tak činí,
tomu přichází její veliká síla.
Nyní je doba zkoušek. Osvědčte se v nich! Vždyť se smíte spojit
s Kristovou silou lásky a s jeho srdcem, nechat se vyživovat a formovat
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jako duchovní nástroj. Milý Spasitel vás chce to ž vyzbrojit, když jste
s vaším souhlasem vysíláni jako ovce mezi vlky. Nepus však nepřipra‐
venou ovečku do divoké hordy plné nízkých vibrací! Musí se nejprve
nechat zformovat světelnou silou lásky.
Každý takto připravený je poté zapojen, aby na daném místě
pomáhal těm bližním, kteří jsou předem určeni a k němu přivedeni.
Má na ně působit dle vůle Stvořitele, z pověření Krista a samozřejmě
pod vedením vašich duchovních průvodců a pod ochranou milé Matky
Marie, ve spojení s Josefem z N., o jehož mocném vlivu již víte.
Láska a mír ať je s vámi, milovaní sourozenci, v tomto láskyplném
společenství – velké rodině. Zachovejte ve svém srdci klid a mír!

Jenom vědět je příliš málo. Znalos se musí ak vně používat!

NECHTE PROBUDIT VNITŘNÍ OHEŇ LÁSKY

Milí sourozenci, máme velikou radost, že vám smíme předat
pozdravy a požehnání Matky Marie! Můžeme vám je poslat s velkou lás‐
kou a teplem do vašich srdcí. Pamatujte, že jste zásobováni i za těchto
mimořádných okolnos . Vy se však učíte – a to je ta radost – pozvednout
se do duchovního prostoru, kde je vám Kristus nablízku, odkud k vám
v této době proudí spousta síly a lásky a duchovní potravy, abyste se
posilovali, formovali! Kdo? Všichni, kdo jsou připraveni se přizpůsobit
a odevzdat se tomuto citu!
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Děkujeme za vaše milující srdce! Právě teď je mnoho Božích poslů
u vás, nebeský Otec si přeje, aby vás Kristus posílil velkou silou lásky.
Vidí vaši snahu se pozdvihnout do duchovního prostoru.
My, Boží poslové, víme, jak se cí te! A protože teď na Zemi vládne
neklid a vy nejste v rovnováze, přestože o ni a také o duchovní potravu
usilujete, chceme nechat vzářit do vašich otevřených milujících srdcí
mnoho požehnání, které jsme pro vás směli obdržet. Víme, že po něm
toužíte. Smíme předat mnoho, mnoho milos , aby se ve vašich duších
v této živé době rozprostřela radost. Ano, je to velmi těžká doba, ale
pamatujte, že jste byli dlouhé roky zásobováni duchovním jměním.
Vzpomeňte na duchovní potravu, kterou jste směli přijímat!

Braňte se silou lásky!
Abyste odvrá li překážky, které se na vás valí, braňte se láskou.
Láskou, kterou chtějí nebeský Otec a milý Spasitel ve vás rozní t
a zvětšit. S ní máte sílu vzdorovat a zůstat pevní. A já se raduji, že smím
do vás vložit její vibraci, oheň lásky! Potřebujete to v této tvrdé, ná‐
ročné době. Byli jste na ni připravováni, takže víte, že nemáte být
vlažní, máte být silní. Vždyť sílu v sobě máte!

Darovat dál duchovní dary milosti
Láska je váš motor, a jste‐li ochotni bližnímu své srdce otevřít, mů‐
že se oheň lásky přes vás dostat k tomu, komu pomáháte prostřednic‐
tvím láskyplných myšlenek, slov a skutků jeho srdce otevřít. Tak může
přeskočit na vaše bratry a sestry, hladovějící po darech milos . Jiskra,
která se k nim dostala, je impuls pro probuzení, otevření duchovním
směrem. A vy jste svou láskou a přes duchovního průvodce živitelé,
dodavatelé všeho, co jste směli obdržet. Tak to náš milý Spasitel chce!
Aby byla všechna Boží dítka vyživována touto silou.
S láskou vás chceme pozvat na vánoční oslavu. Vyzýváme vás, abys‐
te se v onen čas usebrali, protože s vámi opět budeme moci být
společně v duchovním prostoru a pozdvihneme vás v sí Kristovy lásky.
Pozvedneme ty, kteří jsou dobré vůle a dovolí, abychom společně
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oslavili narození Spasitele Ježíše Krista, jehož všichni tolik milujeme.
Kéž duchovní Kristovo narození v sobě stále více prožíváte, nechť vás
přemůže síla lásky a radost. A pak tuto lásku, kterou smíte přijímat,
předejte dál!

Kristus chce, abyste se s ním spojili
Milí sourozenci, otevřete svá srdce a učte se žít ryzím srdcem, sou‐
cí t, mluvit a konat mnoho skutků. Proste své duchovní průvodce
a Boží svět, aby vám pomohli vstoupit do svého nitra, protože tam vám
bude poskytnuto vše, co potřebujete. Ježíš Kristus řekl: „Nebeské krá‐
lovství je ve vás!“ On chce, abyste se s ním sami spojili!
Připravujeme se, abychom společně s vámi oslavili vánoční noc!
Děkujeme Stvořiteli a Ježíši Kristu a vaší milé patronce Matce Marii,
která vás tak vroucně chrání a se svým milujícím srdcem stojí po boku.
Také ona se těší, že s vámi oslaví vánoční událost! S vámi a s milým vy‐
sokým nebeským knížetem Josefem z N., který též bude přítomen. Bu‐
deme ve velké lásce sjednoceni, abychom společně oslavili tuto noc.
Loučíme se v lásce a rados – radost, radost – a přidáváme Boží
požehnání a požehnání Krista. Nechť zakotví ve vašich srdcích! Ať je u vás
klid a mír!
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KONTRASTY SOUČASNÉ DOBY

Být vědomými rybáři lidí
Protože se lidstvo odklonilo od správné cesty a žije v rozporu s bož‐
skými zákony, připus l Bůh ve své lásce, aby se v této stresující a za‐
těžkávací době naplněné nízkým jednáním lidstva objevovalo stále více
otřesů. Proč vám to říkáme? Abyste vy i v této době důvěřovali Matce
Marii! Radostně ji následujte, vysílejte modlitby a žijte v pokoře, neso‐
becky a milujte, milujte své bližní. Vždyť je to milost smět pilně
a vroucně s Matkou spolupracovat.

Blahobyt a chladné srdce
Většina lidí nemyslí na dobro druhého, jejich srdce se stala chladná
a prázdná, nechtějí se vzdát blahobytu. To podněcuje pán temna: otu‐
puje jejich smysly a zaslepuje je. Zkazila je nestřídmost a požitkářství,
jejich nitro potemnělo, taková je realita. Ovšem následky jsou ob‐
rovské a tragické!
Ale také duchovní svět Boží neúnavně působí. Radujeme se z kaž‐
dičké vaší milující, soucitné modlitby srdce. Tolik ji vaši zaslepení sou‐
rozenci potřebují! Neboť rostoucí silné otřesy dos hují lidstvo
a planetu Zemi. Jedná se tedy o intenzivní duchovní proces probuzení,
který však chce pán temna ihned v zárodku potlačit. Proto vzplál mezi
světlem a tmou lítý boj.

Kdy dojde k prozření
V této přelomové době jsou všechny vaše láskyplné modlitby
a skutky využívány jak pro pozdvihnu umdlévajících, tak k prozření za‐
slepených. Podaří se to tehdy, když oni svobodně a kajícně osloví Boha,
Krista a vysoký Boží svět.
Máte mnoho příležitos nezištně s Kristem pomáhat sourozencům
kráčet po cestě, kterou ukázal. Dostat se blíže k Bohu m, že potkáváte
bratry a sestry s dobrotou a láskou v srdci. Pak ve vás spatří ukazatele
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cesty a dokážou najít díky milos a lásce Stvořitele a skrze našeho mi‐
losrdného Pána společnou řeč.

Nebuďte vlažní!
Duchovní svět Boží vás nabádá, abyste v situaci, která vzplála, ne‐
byli vlažní. Nenechte se zaslepit znevažováním naléhavos doby
a dalšími klamnými sugescemi, buďte si náročného období vědomi!
Nega vní síly vás chtějí znejis t a svést.
Proto hodně milujte, málo mluvte, buďte obezřetní, pozorní a os‐
traži ! Následujte vždy vnitřní hlas – svého duchovního průvodce ‐ pro‐
tože m duchovně rostete! Odpoutávejte se od pozemské hmoty,
situace vyhodnocujte z duchovního hlediska, i zde na Zemi žijte v lásce.
Klíč leží ve vás, ak vuje ho nesobecká a láskyplná služba v pokoře,
v rados a vděčnos .
Milí sourozenci, pociťte mateřskou lásku naší Matky Marie a buďte
si vždy vědomi, že je vám nablízku a něžně a láskyplně vás zahaluje
svým modrým ochranným pláštěm!
Láska a mír s vámi!

Hromadná modlitba
Již pár dní mě bolela záda a bolest den ode dne rostla. Doufala jsem, že to
přejde, vždyť jsem měla tolik práce. Jednoho rána jsem se však vzbudila
boles , a tak jsem úpěnlivě volala duchovní svět o pomoc. Dokonce jsem
omdlela a padla na postel. Když jsem se probrala, záda bolela trochu méně,
zato hlava třeš la. Přes WhatsApp jsem poprosila pár přátel o modlitbu. Ti zase
kontaktovali další. Po krátké době jsem cí la úlevu. Bolest pomalu ustupovala.
Příš den jsem navš vila lékaře, otřes mozku jsem neměla.
Děkuji duchovnímu světu a jeho lékařům za rychlou pomoc. Dík patří i všem,
kdo se za mě modlili. Pro mě to bylo posílení víry v Boha. Dostala jsem důkaz,
že pomoc dostaneme, když o ni prosíme.
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ZNAKY DUCHOVNÍHO RŮSTU
Duchovní vývojové kroky
Pro každého je milos stát na straně naší milé Matky Marie a žít
nezištnou láskou k bližnímu. Vědomé jednání v lásce, pokoře, rados
a vděčnos jsou kroky sloužící zdokonalování a snaze stoupat vzhůru.
Jste‐li takto probuzeni a ak vně postupujete na duchovní cestě
osvobození, pak si stále více otevíráte bránu k duchovní svobodě. To
však vyžaduje vytrvale překonávat sebe, prohlédnout nesprávné na‐
směrování pozemskými lákadly, vyhnout se jim, být ostražitý a stále se
věnovat tomu, co je podstatné: ovládat svůj život ze srdce a z lásky.
Kdo se takto duchovně odevzdá, ví, že ho podepírá Boží ruka – a to je
veliká pravda!

Bůh si nenechá nic darovat
Kdo duchovními pravdami žije, kdo se tedy vědomě chová podle
Boží vůle, rozpouš v sobě s pomocí duchovních průvodců stále více
energe ckých bloků. Díky hřejivému srdci, které se odevzdává lásce,
přichází vnitřní mír a klid. Mějte na pamě , že Bůh si nenechá nic da‐
rovat! Tak vlastní proces proměny odhalíte.
Pokud je to v Boží vůli, může díky těmto velkým darům proniknout
do vašeho nitra vlna dalšího poznání, abyste ještě více pochopili a po‐
zvedli se skrze našeho Pána Ježíše Krista. A když jej následujete, bude‐
te zásobeni díky vlnám milos dalšími kvanty duchovního světla.

Déšť požehnání nebeského Otce
Milí sourozenci, je připraven déšť požehnání a bude zalévat každé
nesobecky milující srdce! Láska nebeského Otce ke svým dětem je tak
veliká, že si můžete být jis , že touha ve vašich srdcích bude u šována
láskou, útěchou a milosrdenstvím. Neboť vězte, že po lásce, útěše
a duchovní pomoci lidstvo žízní.
Pamatujte, že světlo lásky, které náš milý Spasitel dostává od Stvo‐
řitele, je velkoryse a spravedlivě rozdělováno. Vždyť on řekl: „Přijďte ke
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mně vy, kdo se cí te pře ženi, já vás utěším a vaše duše se zaradují!“
Tak se může, a to pod vedením vašich duchovních průvodců a v za‐
halení modrým ochranným pláštěm naší milující Matky Marie, naplnit
plán návratu domů pro vaši duši. V tomto smyslu se bude krok za
krokem uskutečňovat, až jednoho dne zavládne radost na nebesích,
protože vás Ježíš Kristus, dobrý pastýř, dovedl domů k milujícímu Otci.
Láska a mír s vámi!

Láska nemá ani začátek, ani konec.
Kde může láska vědomě růst, tam roste stále.
Láska je strážkyně svobody všech.
Láska se nikomu nevyhýbá, ustoupí však,
kde není chtěná nebo je násilím zahnána.
Láska nehledá důvody, působí jednoduše a chce dělat šťastným.
Láska chce všechny a všechno spojit.
Opravdová láska nevyčítá, promíjí, rozumí a vše toleruje.
Láska neklade požadavky a neklade žádné podmínky.

Opuštěný statek
Jsme postarší manželé a bydlíme sami na statku z roku 1768. Je
situovaný tak, že na něj není z cesty pořádně vidět. Před pár dny k nám přišla
policie se sdělením, že chy li dva lupiče, u kterých našli podrobný plán
vchodů do našeho domu včetně poznámek o našich denních zvycích. Navíc
věděli i o tom, že syn je na dovolené. Policisté slíbili, že u nás zesílí kontroly.
Co vše nezinscenuje nega vní duchovní svět, aby mohl nám a našim
sourozencům škodit, a jak opro tomu nás předvídavě chrání duchovní svět
našich pomocníků. Z celého srdce děkujeme.
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VŠE PROSTUPUJÍCÍ
A VĚČNĚ PULZUJÍCÍ RYTMUS LÁSKY
Vaše nitro by se mělo probudit k duchovní ak vitě a zrát díky pří‐
sunu světla z Kristovy duchovní sítě lásky. Ona síť je krásná – pulzuje
barvami a trvale vás obklopuje. Poznáte, kdy na vás působí a kdy z ní
do vás proudí kvanta duchovního světla, protože tehdy máte láskou
prostoupené rozšířené vědomí. Stav vzniká nejenom díky vaší pokoře,
radostnému naladění, nezištné lásce k bližnímu a prak kováním učení
lásky Ježíše Krista, ale také působením Kristova světla ve vás. Začnou
vámi procházet vibrace klidu, míru a harmonizující procesy se pak
v pulzujícím rytmu šíří dál a dál.
Toto je duchovně živý popis jevu; má vám pomoci se vnitřně vyla‐
dit a zapamatovat, že Kristus vyživuje duchovní síť lásky kvanty
duchovního světla. A ještě k ní posílá mnoho duchovních pomocníků.
Mějte na pamě , že láska a moudrost Stvořitele působí skrze Krista
a pomůže vám se v tomto duchovním prostoru dobře ukotvit.

Zapojení Matky Země
Celý vesmír působením prvorozeného syna Krista rytmicky pulzuje
v Božím řádu. Také Matku Zemi, planetu pokání a smíření, opatruje
a nese Boží duchovní svět, i ona je duchovně kosmickým vědomím za‐
pojena do univerza. Byla stvořena skrze Krista, z lásky Tvůrce a Jeho
všeobjímající láska jako motor pohání zemské dění a planetou proniká.
Matka Země a všechny na ní žijící bytos jsou posilovány Boží lás‐
kou a vedeny Kristem. A tak v rytmu Božího milujícího tepu probíhá
neutuchající proces expanze lásky.
Nechť toto poznání na vás zapůsobí. A až se tak stane, smíte tento
božský pulz předávat dál. Láska a mír s vámi!
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STÁLE VÍCE VRŮSTAT DO DUCHOVNÍHO ŽIVOTA

Chtěli bychom vám vložit do vašich srdcí radu, abyste se připravili na
oslavu lásky, klidu a míru vánoční noci – vzpomínku na narození našeho
milého Spasitele. I my, Boží poslové, se těšíme na tento den, protože se
s vámi setkáme ve společném duchovním prostoru, v Kristově sí
a oslavíme noc zrození. Shromáždí se velký zástup, který na vás naladíme
a přizpůsobíme. Jste zváni, milí sourozenci, milé Boží dě , abyste
společně s námi slavili.
Vězte, že milý Spasitel vás v tomto duchovním prostoru vyživuje,
opatruje a chrání, abyste se mohli stále více vyvazovat z hmoty! Pusťte
se jí a vrůstejte do duchovního.

Zprávy duchovních průvodců Božím poslům
Chceme vám sdělit zprávu, kterou jsme obdrželi od vašich
duchovních průvodců, a ta nám udělala radost. Snažíte se duchovně
vyladit pro tento den duchovního setkání. Velká část je s námi zcela
spojena, ale i ostatní jsou napojeni tak, jak to jejich vůle dovolí. Dě‐
kujeme Stvořiteli a Kristu, Matce Marii a Josefu z N. a mnoha Božím
poslům, kteří se o vás ve spojení s milými duchovními průvodci starají.
To nám potvrzuje, že máme nadále sloužit, pokračovat v této práci,
protože vyvíjíte úsilí a zaměřujete se na cestu Ježíše Krista, blíž k Tobě,
Bože můj.
Budeme vás tedy i nadále zásobovat duchovní potravou –
mnoha duchovními pravdami, abychom vás posilnili a formovali ja‐
ko pomocníky Krista na Zemi. Ano, jste naši milovaní pozemš Kris‐
tovi pomocníci, rozhodli jste se sloužit svým bratrům a sestrám
silou lásky! Máme radost, že jsme vám to směli sdělit a vězte, že
jste stále Matkou Marií opatrováni a ochraňováni. Jste zahaleni do
jejího modrého ochranného pláště, pevně vás drží ve svém srdci
poutem lásky.
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Každá snaha je podporována
Chválíme a velebíme nebeského Otce za milost, že smíme z pově‐
ření Krista sloužit našim milovaným bratrům a sestrám, vám, kteří svou
svobodnou vůlí dáváte najevo, že se i během těchto ob ží nenecháte
svést z cesty Ježíše Krista, že se stále snažíte. Neboť vězte: Každá snaha
je podporována!
Znovu připomínáme jeho slova, která vám zanechal: „Milujte se
navzájem tak, jako jsem já vás miloval!“ To jsou největší zbraně světla,
které v této nelehké době potřebujete!
Děkujeme za vaši přízeň, za vaši sounáležitost jako duchovní rodi‐
ny, do které jsme vázáni, kde se navzájem milujeme a c me, ve které
vás sy me a podporujeme. Podejte si ruce, milujte se a pozvedejte.
Buďte milosrdní, laskaví a láskyplní! To je vaše duchovní záruka! Ježíš
Kristus řekl: „Zůstávejte v lásce, pak zůstanu i já při vás!“ Prak ‐
kováním jeho učení jste součás struktur lásky a ve jménu Syna plníte
vůli Otce. Těší nás vás posilovat, abyste byli schopni s rados
a laskavos bližním sloužit a v pokoře pomáhat.
Milí sourozenci, loučíme se s velkou láskou a poděkováním a těší‐
me se na vánoční slavnost. Na to, až se opět spojíme.
Láska a mír s vámi, uchovejte si svůj vnitřní klid a mír!

Hledejte duchovní pravdy a lásku našeho Stvořitele a Kristus bude
ve společenství s vámi, se svým duchovním světem.
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ZPRÁVA OD MATKY MARIE
Matka Marie má radost z vašich otevřených srdcí, jimiž přijímáte
duchovní potravu. Vzkazuje vám, že do toho, co budete číst, jsou vlože‐
ny všechny vibrace, které potřebujete jako duchovní posilu.

Poznat znamení této doby
V této těžké době, jejímž znakem jsou chladná lidská srdce, posílá
Matka s láskou a upřímnos do těch vašich hřejivé teplo. Na základě
současné světové situace vás znovu vyzývá k vroucím modlitbám za
lidstvo. Prosí, abyste jí jako přímluvci darovali své láskyplné a hřejivé
myšlenky formou modliteb. Ona ví, jak to se Zemí je.
Nemějte strach, vy jste se dobrovolně inkarnovali do této pozem‐
ské etapy, abyste milému Spasiteli sloužili jako jeho pomocníci! A také
abyste rozvíjeli svůj duchovní život a čis li své disharmonie. Nepropa‐
dejte strachu a úzkos , vždyť již víte, že máte mnohem více síly, než
jen na to se zabývat hmotou.
Nechte se vést svým vyšším vědomím, milované dě , také svým
duchovním průvodcem, který vás vede do bezpečí! To vám Matka kla‐
de na srdce. Snažte se procí t naléhavost jejího vzkazu! Poznávejte
znamení doby a žijte čistou myslí.
Radujte se, protože i přes těžké časy v pokoře a v nesobecké lásce
sloužíte Spasiteli! Pamatujte, že jste chráněni a je o vás postaráno!
Každou dobrou snahu podporujeme! Chceme, aby všechny dary mi‐
los , které jste obdrželi, přinesly ovoce ve formě vašich skutků lásky.
Láska a mír s vámi!
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