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MYŠLENKY DŮVĚRY 
A VĚDOMÁ PRÁCE S TĚLY ČLOVĚKA

Pěstovat důvěru v Boha následovník Krista potřebuje. Touží po ní. 
A také ji musí žít, aby pokročil. Rovněž oddanost Stvořiteli, až dětská 
důvěřivost je důležitá. Podepři ji pocitem: „Jsem ve vesmíru jedinečný. 
Potřebuji Boha více než vzduch k dýchání. Miluji ho víc než sebe nebo 
jiného člověka či zvíře.“ Tím uvolňuješ vazbu k pozemskému a přibli‐
žuješ se věčnos . Máš‐li schopnost přijímat, zalije tě světlo a přijde po‐
sila. Také další dary se dostaví a budou z tebe tryskat.

Existují různé stupně důvěry. Základní vibrací je naděje. Nejvyšší ale 
nalezneš v kauzální úrovni. Projevuje se v intui vním „obdarovávání se‐
be“. Pracuješ dobrovolně na svojí nedokonalos  a učíš se vzorům vedou‐
cím k dokonalos . Své pravé poklady nalezneš ve vlastním nezištném 
a Bohem naplněném by . Získáš poznání, rosteš a raduješ se ze života. 
Než dosáhneš takového vnitřního stupně zralos , nauč se intenzivně pra‐
covat ve třech stavech vědomí: První je „spojující či koordinující“ stav vě‐
domí, druhý „reflektující“ a tře  je „vědomí jednoty“.

Vysvětlím: 
‐ Pojem spojujícího vědomí obsahuje všechny myšlenkové pochody 

směrované na analýzu, správný úsudek a použi  myšlenek dle Boží 
vůle. 

‐ Reflektující vědomí obsahuje racionální myšlení až po kauzální vě‐
domí: Tato kombinace posiluje tvé by  během dne, v noci a ve vib‐
račních stavech mimo tvé bdělé vědomí. Tím překonáš stav vědomí 
pozemské reality. 

‐ Vědomí jednoty se vztahuje na celé duchovní tělo a na jednotu 
se společenstvími duchovních bytos  univerza, a to skrze Krista až ke 
Stvořiteli. Uvědom si, že toto vědomí jednoty vibruje mimo rozumové 
myšlení. Čím více budeš posilovat své vyšší já, m větší bude tvá 
možnost bránit se pokušením, svodům a omezováním nega vními 
silami. Proto se stále na všech stupních vědomí kontroluj!
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Měli byste vědět, že jste se ve svém vědomí pozvedli a máte nyní pů‐
sobit jako učedníci‐uchazeči v Kristově hierarchii. Nebojte se této zodpo‐
vědnos ! Urychlí vaše kroky růstu a posílí správné jednání v lásce. 
Pamatujte, že Bůh je zdrojem blaha všech. Skrze Jeho lásku k nám po celý 
život proudí Jeho milosrdenství. Proto nedovolte žádnému člověku, aby 
vás strhl na úroveň, kterou jste měli, než jste začali následovat Ježíše Kris‐
ta, a nedovolte to ani nega vním silám! Buďte stále otevřeni působení 
jeho milosrdenství a vaše budoucnost bude tvořena mírem a pokrokem. 
Kdyby si lidé uvědomili realitu duchovních vnitřních sil, mohli by být 
učeni Božími posly přímo. 

I když venku zuří lidské bouře, je důležité si udržet rovnováhu. 
V takových situacích si uzavřete svoji auru, protože existuje možnost, že 
by mohlo utrpět vaše zdraví. Buďte si stále vědomi, že tělo, duše a Boží 
jiskra tvoří jednotu. Ale pozor! Jste ještě něco víc! Jste majitelé 
kauzálního, mentálního, astrálního, éterického a fyzického těla ‐ ob‐
sahují obrovskou atomární inteligenci. Čím vyšší je váš vývoj (energie), 

m intenzivněji se tyto formy existence projevují. Je důležité, abyste si 
ve svém vyšším Já uvědomovali elementy tvořící vaše duchovní tělo. 
Žehnejte jim! To podporuje harmonii, váš pokrok i zdraví. Vědomě smě‐
rujte vibrace atomů mentálního těla na Boha. Intui vně uchopte své 
mentální schopnos . Výhodou toho je spolehlivější paměť, vyšší 
inteligentní orientace v životě a rostoucí duchovní poznání. 

Rovněž se zaobírejte éterickým tělem, protože je nejsnáze ovlivni‐
telné. Láskyplně si ho představujte. Tvoří ho spirálovité narůžovělé či 
namodralé světelné vibrace. (= prána, ódová nebo životní síla, 
v astrálních vibracích je jemně načervenalá až namodralá) Snažte se ta‐
ké směrovat světlo (energie) Boží jiskry do svého fyzického těla. Pak se 
dokážete sami v mnoha oblastech léčit. 
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UVĚDOMOVAT SI KRISTOVU SÍŤ

V hluboké lásce a pokoře děkuji milujícímu nebeskému Otci, že vám 
mohu být spolu se svým milovaným pozemským synem velmi blízko. 
Vždyť sloužíte jako věrní pomocníci Krista na Zemi. V jeho moci je vás 
pozvednout do duchovního prostoru Kristovy sítě lásky, když její exis‐
tenci připus te a pokud si tento prostor stále silněji uvědomujete. Pak 
může intenzivněji pronikat vaším vědomím a vy se stále více díky 
vašemu úsilí vymaňujete ze hmoty. 

Buďte si vědomi mnoha milos , které vám byly desítky let posky‐
továny! Snažte se tedy duchovní pravdy v lásce a pokoře uplatňovat 
v myšlenkách, slovech i v činech! 

Jako vaše Matka vám chci jemně a láskyplně poskytnout útěchu, 
teplo, bezpečí a svou sílu lásky. Kéž moje mateřské požehnání budete 
schopni přijmout!

Znám vaše staros , problémy a trápení. Hodně se modlete, 
vnímejte moji lásku a buďte si vědomi mé pomoci! 

Prosím svého drahého pozemského syna Ježíše Krista o mocnou sílu 
lásky, dostávám ji a vám ji v čase útrap a nesnází poskytuji.

Kristus je lidstvu již velmi blízko 
I v době, kdy mi bylo dovoleno žít na Zemi, byl život těžký a atmo‐

sféra snivá. Také tehdy byl Mesiáš, Ježíš Kristus, lidu velmi blízko a já 
jsem mu v pokoře a oddanos  sloužila. Jak víte, řekl: „Budu u vás až do 
konce této časové etapy.“ A dále pravil: „Dřív, než se v nádheře a slávě 

duchovně vrá m, pošlu mnoho znamení.“ Mějte to na pamě ! Také 
vyzýval: „Milujte se navzájem tak, jako jsem já miloval vás!“ Vnímejte 

jeho lásku, je vám již blízko! Boží milost přichází skrze Krista, projevuje 
se duchovně, mění hmotu a pomáhá si uvědomit pravou podstatu by . 

I toto je součást plánu návratu domů: uvědomit si, že jste Boží dě !
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BOŽÍ PLÁN LÁSKY SE REALIZUJE

Skrze Krista a mnoho dalších bytos  světla jsou z prasvětla, pramene 
veškerého by , stále více do hmoty vyzařovány nezměrné a ještě sílící 
vibrace světla lásky. Pronikají temnou, zkornatělou hutnou hmotou a po‐
zi vně působí na lidstvo, Matku Zemi a celé pozemské stvoření.

Abyste byli na toto náročné období připraveni, byla vám po mnoho 
let z pověření Krista přiváděna duchovní potrava, takže si uvědomujete 
vážnost současné situace. 

I když si často myslíte, že jste na pokraji svých sil, cí te se  sklíčení 
a pře žení, buďte si i v takovém stavu vědomi, že díky vaší oddanos  
a spolupráci s duchovním světem dostáváte od Krista mnoho síly 
a podpory!

Podle Božího programu pro produchovnění a zjemnění, který se již 
začal realizovat, roste z prasvětla příliv Světla a Lásky. Jedná se o kvan‐
tové procesy obrovského rozsahu řízené Kristem. Když zapojíte svoji 
duchovní sílu představivos  i znalost duchovních pravd, poznáte, že se 
navyšuje duchovní vibrace vaší Matky Země.

Proces duchovního oživení probíhá již v pozemském šatu díky mi‐
los  Stvořitele věrným následováním Ježíše Krista a jeho učení. 
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VÁNOČNÍ DUCHOVNÍ PROSTOR

Moji milí sourozenci, radost je v Božím duchovním světě, že nyní 
smíme být spojeni! Také milý Fran šek z A. je přítomen a s potěšením 
vám posílá vřelé pozdravy.

Já, malá Marie Magdaléna, toužím připravit vaše milující srdce k přije  
kvant lásky a požehnání. Otevřete se proto, rozpínejte svého ducha, aby do 
vás mohly v tuto hodinu, kdy uc váme vánoční čas, proudit světelné dary! 
Nalaďte se na světlo milos  Pána, protože vám smím oznámit, že Matka 
Marie předá sdělení, které si pro vás připravila!

S velkou láskou a upřímnos  děkuje duchovní svět Boží za vaše mi‐
lující srdce, za vaši ochotu sloužit bližnímu. V této milos plné hodině 
chci ve spojení s milým Fran škem z A. být ve vaší blízkos  připravena 
dát vám sílu a pomoci otevřít bránu do vašich srdcí.

Mám radost, že vás mohu pozvednout pro naši milou Matku Marii. 
Smím vám ještě něco ve velké lásce a s rados  sdělit: dnes bude na vás 
působit svou silou lásky i milý Josef z N. A naše kněžna má ještě do‐
provod! Milý archanděl Michael a jeho bojovníci, vybaveni světelnými 
meči, obklopují celé společenství a chrání všechny! Pro vás je to těžko 
představitelné, ale věřte, jedná se o duchovní prostor. 

Klid a mír ať je s vámi! 

Každý Boží dar je láskyplná, mocná, ale také specifická energie Jeho 
lásky. Chce působit, zvětšovat se, učinit Boží dě  šťastnými a zdravými.



8

PROUDY MILOSTI V ASSISI

Mé srdce je naplněno štěs m a rados , že s vámi mohu slavit 
vánoční svátky. Je největší dar našeho Spasitele, že přinesl porobeným 
sourozencům světlo a stal se ukazatelem jejich cesty. To bylo a dosud je 
pravým požehnáním.

Duchovní vánoční dary
Skrze duchovní přítomnost Krista jsou připraveny milos  směrující 

vás ke Spasiteli. Když důvěřujete, milovaní, padnou do úrodné půdy. 
Raduji se, když vnímáte, kolik musíte ještě odhodit balastu. Otce zase 
těší, když naše setba přinese velkou úrodu. Šiřte ji dál, protože Stvořitel 
chce, abyste také vy Jeho dary předávali sourozencům. 

Smíme vás v tomto svátečním čase obdarovat mnoha milostmi. 
Jejich vlivem se váš vnitřní život změní a obnoví struktura duše. To pře‐
ce chcete, viďte? Vždyť duchovní potravou a prací na sobě se vaše 
duchovní složka opět čis  a harmonizuje.

Vánoční noc v Betlémě a společenství v Assisi
Jak víte, oddali se Ježíšova matka Marie a Josef z N. zcela vůli Boha, 

Stvořitele. Díky milos plné noci se mohl Ježíš Kristus lidstvu darovat, 
vnést do srdcí lidí světlo lásky a připravit cestu k osvobození. 

Tenkrát v Assisi jsme si mezi sebou ve společenství dělili to málo, co 
jsme měli nebo co jsme dostali od milosrdných lidí. Žili jsme z mnoha 
almužen a , kterých jsme se dotkli nitra, věděli a cí li, že skrze nás 
proudí milost. Také já jsem oheň lásky svého srdce včetně Kristova svět‐
la stále předával dál, toužil jsem osvětlit srdce jiných. A když se tak 
stalo, pocí l jsem blaženost. Bylo nás málo, ale přidávali se k nám další 
a další, protože vnímali hřejivost, dobrotu a bezpečí, které jsme vyzařovali. 
Spasitel nás i tehdy bohatě obdarovával vánočním požehnáním a každý 
z nás mohl zakusit jeho lásku a přijmout duchovní potravu. V našem 
prostředí se rozšířilo duchovně protkané cho a vánoční klid se 
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přesunul do našeho nitra. A tak jsme jásali, zpívali, chválili Boha, 
společně slavili vánoční svátky a děkovali za duchovní dar narození  
Ježíše.  Stejně jako tehdy, chci i dnes vám předat oheň blaženos .

Síla lásky a klidu
Ježíš Kristus nachází pro své dary ve vašich srdcích dostatek místa, 

protože po nich toužíte! Z jejich přije  se budu radovat i já. Dar klidu 
vás naplní velkou duchovní silou a vibrační síla lásky posílí a spojí 
s vašimi duchovními průvodci, kteří vás chtějí doprovázet vzhůru. Toto 
vše má  posloužit zdokonalení, po němž prahnete. 

K tomu se snažím přispět i já svojí láskou a ohněm. Pak budete 
chráněni, protože současný život na Zemi je velice tvrdý. Nemějte ale 
obavy a důvěřujte dobrému pastýři, neboť on své ovečky opatruje a drží 
pospolu.

Veselá povaha, radost a jásot
Kéž se inspirujete mojí veselou povahou, neboť tu jsem si přes teh‐

dejší nouzi nedal vzít. A věřte, že m jsem udělal pro straně silnou čá‐
ru přes rozpočet. Takže se i vy radujte, jásejte a já vám v tom budu 
pomáhat.

V pokoře a lásce děkujeme Bohu, Kristu, Matce Marii a Josefu z N. 
za jejich oddanost. V Božím duchovním světě vládne velká radost, že 
s vámi smíme prožívat Vánoce. Naplněn štěs m a Božím požehnáním 
se loučím a těším se na další společenství s vámi.

Klíč k poznání nekonečného ducha lásky, tedy Boha, je otevřenost 
pro všechny formy duchovní lásky a jejích působení v denním životě.
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ZAHÁJENO INDIVIDUÁLNÍ OSVOBOZOVÁNÍ

Duchovní zrození Krista v nás
Mám radost, že vám opět smíme po‐

skytnout mnoho duchovní potravy 
a duchovních pravd. Chceme vám být v této 
milos plné hodině velmi blízko a děkujeme za 
vaši láskyplnou přípravu a vnitřní vyladění.

Společně chvalme a velebme nebeského 
Otce …  Milé Boží dě , naši věrní pomocníci 
Krista na Zemi, zcela vědomě pozvedněte své 
duše a otevřete srdce. Vylaďte se, abyste 
mohli přijímat! Buďte si v pokoře vědomi 

vánočních darů plných milos !
Prosíme, abyste ze své svobodné vůle také rozsvěcovali Kristovo 

světlo v srdcích svých sourozenců. Ano, je to tak. Můžete společně pod 
vedením milých duchovních průvodců pomáhat duchovnímu obrození 
vašich bratrů a sester. Aby se světlo jako vlna milos  šířilo Kristovou sí  
do daleka! Vždyť nebeský Otec ve své všeobjímající lásce a moudros   
volá všechny skrze prvorozeného syna Krista.

Velké duchovní shromáždění
Milí sourozenci, v duchovním Božím světě se konalo veliké shromáž‐

dění. Probíhaly intenzivní diskuse týkající se lidstva, planety Země 
a všeho jejího stvoření. Diskutovali jsme o všem, co se nyní očekává.

Něco z toho jsme se směli dozvědět, ale mnohé je vyhrazeno pouze 
Kristu až do okamžiku, který je pro lidstvo stanoven. Do té doby mají 
být lidé burcováni stále intenzivnějšími předzvěstmi a znameními – aby 

přehodnocovali a měnili své smýšlení. Je přece už dávno po splatnos , 
ano, po splatnos !
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Buďte si vědomi toho, že láska Tvůrce je zárukou pro padlé lidstvo! 
My, Boží poslové, v neúnavné oddanos  a lásce stojíme ve velkém počtu 
při každém jedinci na pozemské scéně. Také Kristus je již se svými po‐
mocníky velmi blízko. Vede své věrné, aby se stali spojovacím článkem 
k němu a on mohl všechny své ovečky shromáždit do stáda! Toto posel‐
ství nezměřitelné lásky vám chceme v nejvroucnější lásce předat.

Objevují se jevy sloužící k tomu, aby se pozemské dě  dobré vůle 
pozvedly! Přestože útrapy rostou, stále je náš dobrý pastýř vroucně 
a s láskou spojen se srdci těch, kteří jsou připraveni jej k sobě pus t! 
Chce ale působit u všech! A lidstvo na to bylo po velmi dlouhý čas při‐
pravováno! Tak bylo dávno stanoveno a nyní v době předcházející to‐
mu, co přijde, se to již děje!

Zvyšuje se senzibilita
Je v Boží vůli, aby prostřednictvím síly Kristovy lásky rostla senzibili‐

ta pro duchovní probuzení. Je to tedy zákon a každému, kdo je připra‐
ven a ochoten následovat Boží posly, bude s m pomáhat jeho 
duchovní průvodce ‐ například tak, že vyzdvihne duchovní pravdy do 
jeho vědomí. Každé ovečce, která se zachy la v trní, ale je dobré vůle, 
bude světlým duchovním světem pomoženo se osvobodit z úkladů 
nega vních sil. Buďte si toho trvale vědomi, mějte na pamě  dobrotu, 
milosrdenství a milos  nebeského Otce, které jsou vám nyní skrze 
Krista v obrovském rozsahu udělovány!

Bezpečí nehledejte venku, ve hmotě, nýbrž se obracejte do vlastní‐
ho nitra, vždyť v sobě nosíte Boží jiskru a Kristovo světlo. Nebeský Otec 
i Kristus se snaží v nejhlubší lásce o spásu každého! Všichni lidé dobré 
vůle budou schopni otevřít duchovní bránu a vytvořit v sobě prostor, 
aby se láska a vše, co nebeský Otec do kteréhokoli ze svých dě  vložil, 
mohly s Kristovou pomocí rozvinout a vyvíjet.

Otevřít se nezměrným darům milosti
Abyste se dokázali zabývat duchovním, snažíme se vás ve spojení 

s mnoha duchovními průvodci v této náročné době všemožnými způsoby 
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posilovat. Neboť nyní mohou ke všem lidem s uvolněným prostorem 
pro lásku proudit nezměrné dary milos . Také Kristově hřejivos  může 
být umožněn vstup.

Jenže nega vní síly tomu brání, takže je to velmi ob žný úkol. Proto 
je nyní zahájeno na této planetě osobní individuální osvobozování 
každého! Tam, kde duchovní průvodce vidí, že jeho chráněnec je 
schopný se osvobodit, obdrží díky jeho volnému prostůrku dary milos  
a skrze Krista duchovní ukotvení.

Věřte, že čas tlačí. Nega vní síly člověka stále více jitří, vyvolávají 
zmatek, aby ho mohly pevně držet v úzkos  a strachu! Avšak náš milý 
nebeský Otec má plán všechny své milované dě  opět přivést zpátky 
domů! Chce je mít zase všechny u sebe!

Být tím, kdo připravuje cestu pro Krista
Tento plán je vysílán ze srdce našeho milého Spasitele do srdcí těch, 

kteří jsou otevřeni darům milos  a chtějí být prostřednictvím svých  
duchovních průvodců vedeni moudros  Stvořitele. Vždyť On přece ví 

o každém z Jeho milovaných dě ! A vy můžete být spojovacím článkem 
pro své bližní, protože jste navzájem v Boží lásce Boží jiskrou a Kris‐
tovým světlem propojeni. Ony vás stabilizují, pokud veškeré své úsilí 
a působení směrujete na Boha a Krista!

Vidět v bližním to dobré
Milující Otec by rád všechny vedl a řídil, ovšem vždy bere ohled na 

svobodnou vůli – na to, zda se lidé rozhodli pro to, co Bůh chce, nebo 
naopak pro to, co Bůh odmítá. 

Milý Spasitel chce opět ty snažící ukotvit do svého milosrdného, mi‐
lujícího, dobro vého srdce. A vy je máte pod vedením svých 
duchovních průvodců a s pomocí Otce i Syna probouzet. Nebeský Otec 
zná dobré stránky svých dě , vždyť je spojují s Božím světem. Tyto rysy 
pomocníků Krista i později vašich bližních, tedy nesobeckou lásku, 

dobrotu a milosrdenství, pomáhá rozvíjet. Nega vní síly by opro  tomu 
rády lid sváděly a okouzlovaly blahobytem.
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Vytrvale hledejte ve svých sourozencích to dobré, milující! Mnoho 
dese le  jste byli podporováni, řízeni a živeni, abyste pomohli půso‐
bení Krista ve vašich bratrech a sestrách, abyste je posilovali ve víře 
a v důvěře m, že vidí, jak se vy řídíte jeho učením lásky. Osvobozujte 
sourozence připravené se uvolnit z hmoty! Mějte na pamě , že víra ob‐
sahuje v sobě sílu se probudit, vložil ji do ní milý Spasitel! Posílá své 
ovečky mezi vlky, ale to jsem již směla předat do vašich srdcí.

Buďte připraveni a těšte se z toho, že sloužíte v pokoře a nesobecké 
lásce bližnímu jako pomocníci Krista na Zemi! Milý Spasitel pravil: „Kdo 
nesbírá se mnou, ten se rozptyluje!“ Máte být sběrači! Mějte odvahu, 
i když to bude mnohdy těžké! Pamatujte, že dobrý pastýř je u každého 
z vás a posiluje vaši víru a důvěru, abyste pomáhali při osvobozování 
pro cestu blíž k Tobě, Bože můj!

Plán Boží lásky
Věřte, kdo někdy směl pocí t lásku, dobrotu a milosrdenství, touží 

po tom, aby byl schopen stále více přijímat tuto krásu, a také, aby mohl 
ve stopách Ježíše Krista předávat bližnímu milos  lásky. Vždyť ví, že se 
jedná o plán, který vznikl z lásky k Bohu a je realizován prostřednictvím 
našeho milého Spasitele Ježíše Krista.

Buďte si vědomi milos , že smíte být pod vedením svých 
duchovních průvodců prodlouženou rukou Boží a podílet se na díle 
osvobození. Samozřejmě pod záš tou naší milé Matky Marie, ve spo‐
jení s milým nebeským knížetem Josefem z N. a vedeni ve velké lásce 
a srdečnos  Božím duchovním světem.

Láska a mír ať je s vámi, uchovejte si vnitřní klid a mír! 

Ty jsi jako Boží dítě silnější než jakákoli nepříznivá pozemská situace. 
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KRISTUS JE JIŽ VELMI BLÍZKO

Moje vroucně milované dě , po boku milého Josefa z N. chci ve 
velké rados  a upřímnos  s vámi vyslovovat chvály. V tuto hodinu 
společně děkujeme, chválíme a velebíme nebeského Otce a Ježíše Kris‐
ta za to, že smíme být u vás. 

Sdělení z duchovního shromáždění
Již víte, že můj milý pozemský syn nám umožnil, že jsme se směli 

společně s Josefem z N. a vysokými nebeskými bytostmi radit. 
Duchovní rada se intenzivně zabývala ob žnou, velmi ob žnou situací, 
v níž se lidstvo teď nachází. Současně ale bylo rozhodnuto – a tuto Kris‐
tem poskytnutou milost chceme s velkou rados  a vřelos  vložit do 
vašich srdcí ‐, že smíme společně s vámi prožít tuto oslavu Vánoc.

Diskutovali jsme o světové situaci, o důsledcích, bylo ale také 

s potěšením dohodnuto, že o vás bude nadále postaráno, abych vás ja‐
ko vaše Matka, jako vaše patronka, mohla doprovázet, podporovat 
a pomáhat se probudit, produchovnět. Děje se to ve spojení s posly, 
které k vám posílám a kteří o vás tak láskyplně pečují. Kristus souhlasil, 
protože jste byli v tomto ob žném pozemském roce, v této náročné svě‐
tové situaci, útlaku, vystavěni výzvám, zkouškám, abyste se osvědčili!

V Kristově síti máte svůj prostor
Velké byly ty zkoušky. Ale Kristus – a to bych vám naplněna láskou 

chtěla vložit do vašich srdcí – pro vás v souladu s přáním Boha vytvořil 
ve své sí , o níž již rok víte, duchovní prostor. Jste si vědomi této mi‐
los ? A nyní, kdy smíte oslavit Vánoce, narození Ježíše Krista, narození 
mého pozemského syna, jsme vás spolu s mnoha vysokými nebeskými 

bytostmi pozvedli do tohoto sjednocujícího duchovního prostoru. Vní‐
mejte to svým srdcem! Veliká je mateřská radost vědět, že jsme sjednoceni, 
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neboť my jsme v kontaktu s duchovními průvodci a obdržíme znamení, 
když někdo do tohoto prostoru vstoupí!

Jste vyživováni mnoha dary milos , v tuto slavnostní hodinu vám je 
dáváme.

Uvědomte si – a to jste již tušili – děje se to v onom prostředí, do 
něhož vás pozvedáváme. Můžeme vás vyzdvihnout z že pozemské 
hmoty, která opět zhoustla, za mco zde, v tomto místě je vám stále do‐
dáváno jisté světlo. To je milost, veliká milost nebeského Otce. Děje se 
tak skrze mého milovaného pozemského syna Ježíše Krista díky jeho 
velké lásce k bratřím a sestrám!

Kristus je již velmi blízko
Vězte, moje milované dě , starala jsem se s mnoha posly o vás jako 

vaše patronka, jako vaše milující Matka po celý rok. Byl těžký, z žený vý‐
zvami, které nyní ze všech stran přicházejí. Můžete ale také cí t sílu mého 
milovaného Ježíše, sílu lásky Krista, který je vám, a to mi věřte, již velmi 
blízko! Shromažďuje své ovečky. A má radost, že vám smí v tomto láskou 

prosyceném duchovním prostoru poskytnout dary Světla, duchovní po‐
travu. Vždyť sem přišlo mnoho vysokých nebeských bytos , aby vás nyní 
ve velké lásce a upřímnos  společně podpořily, pozvedly.

Předání vánočního požehnání
Vaše ke mně vyzařující srdce smí být boha‐

tě, přebohatě obdarována. Vyprosila jsem 
mnoho milos  od svého kdysi pozemského sy‐
na, hodně síly a požehnání. Ty mohu do vás 
vložit, vždyť žízníte po duchovní potravě, po 
pohlazeních z Božího duchovního světa. To se 
také stane, neboť všichni vidíme vaše milující 
srdce. 

Společně s milým Josefem z N. a mnoha 
Božími posly, kteří při této oslavě Vánoc v od‐
dané lásce společně působí pro našeho Pána 
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a Mistra – tehdy jste ho nazývali rabbuni –, vám chci tuto mocnou sílu 
lásky předat jako vánoční požehnání. Vnořit hluboko do vašich duší. 
Ona pak společně s Kristovým světlem vaše srdce osví , záři navýší.

Duchovní světlo přes celou Zemi i do hlubin temnoty
Požehnání chci poslat ke všem svým milovaným dětem, ať se tento 

bohatý proud milos  rozlije přes celou Zemi do všech srdcí. Nechceme 
na nikoho zapomenout, neboť moje mateřské srdce je plné lásky a mi‐
los .

Pamatujeme i na ty, kteří jsou od Boha daleko, pamatujte na ně i vy, 
moji milovaní pomocníci Krista, pamatujme na všechny velkou silou lás‐
ky! Tou prosvětleme temná místa. Vždyť můj pozemský syn řekl: „Nikdo 
nemá chodit ve tmě!“ Světlo Kristovo, věřte, jeho světlo milos  je vyza‐
řováno a proniká až do temných hlubin, kde tolik mých milovaných dě  
chřadne! Děkuji, že na nikoho nezapomenete!

Mnoho modliteb jsem směla přijmout na svém oltáři, díky vašemu 
vysílání světla jsem do svého depa obdržela mnoho sil lásky.

Moji milovaní služebníci, velkou láskou a rados  chci v lásce Kris‐
tově dle Boží vůle naplnit vaše duše. Jako vaše Matka vás obklopuji 
teplem svého mateřského srdce, chci ho k vám vyzařovat, protože váš 
svět je studený, velmi studený. Všude se objevují strašlivé propas , to 
již víte.

Žehnání svíček
Než však o těchto událostech promluvím, s rados  požehnám 

všechny vaše dary lásky, které jste si plni důvěry připravili – ať to jsou 
obrázky, kvě ny nebo svíčky. Kéž vaše svíce září světlem Kristovým 
v tomto temném pozemském světě, září jako ukazatelé cesty k Bohu. 
Všechno je proniknuto a prostoupeno duchem lásky, duchovní silou, 
která – jak dobře víte a směla jsem vám to již říct – chce vším pro‐
niknout!
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Milujte, milujte, milujte!
S láskou, silou lásky všechno překonáte! Vzpomeňte si na má slova, 

když se cí te v nesnázích, s snění, zoufalí! Volejte mě, svou Matku, 
jsem vybavena velkým množstvím pomocníků, aby ve spojení s Jose‐
fem z N. a mnoha Božími posly nyní při útrapách pomáhali mým mi‐
lovaným dětem. Mnozí mohou být zachráněni teplem mého milujícího 
srdce.

Světelný paprsek Krista vás doprovází již mnoho let. Kéž pronikne 
do vašich srdcí, kéž navodí vaši změnu! Vždyť Spasitel, můj milovaný 
pozemský syn, řekl: „Teď, když soužení narůstají, je do duší zapouštěno 
mnoho milos , mnoho milos  světla skrze milosrdenství, skrze lásku 
milujícího Otce.“

Proto vám neustále připomínám nejvyšší přikázání: Milujte, milujte, 
milujte Otce, nebeského Otce, nade vše každým vláknem svého by , 
milujte svého bližního i sebe sama! To je ono nejvyšší přikázání, na 
němž vše stojí!

Pamatujte, že vás v této složité světové situaci provázíme, podpo‐
rujeme a posilujeme, pokud se – a to bych chtěla co nejdůrazněji vyjád‐
řit – pokud se svou svobodnou vůlí odevzdáte milujícímu srdci Ježíše 
Krista a necháte vůli Stvořitele k vám a skrze vás projít! Duchovní svět 
Boží by na vás a skrze vás rád působil, vždyť jste již byli na tento živý 
čas připravováni!

Nenechte se zlákat!
Mnozí mají někdy pocit, že by rádi tam a jinde získali informace… 

Nebezpečí je však v tom, že vy nevíte, kdo vám toto vsugerovává, kdo 
má na tom zájem a snaží se vás uvést v omyl.

Pamatujte na milos , které vám poskytujeme! Respektujeme vaši 
svobodnou vůli, ale vězte, že rozmanitý duchovní svět inspiruje mnohé 
sourozence, kteří důvěřivě sugescím naslouchají a nechávají se ošálit.

Současná situace na Zemi je ob žná, ale mějte na pamě , že Kristus 
vás podpírá, pečuje o vás, miluje a vede! To chci ve své velké mateřské 
lásce v sknout do vašich srdcí. Buďte každý den připraveni se nechat 
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pozvednout na duchovní cestě, aby mohla vaše obroda pokračovat, 
abyste byli posilováni v době, kdy se blíží útrapy.

Také Matka Země se chce produchovnět
Víme, věřte mi, moji milí, co vás teď ještě sužuje. Pandemie! Mnoho 

propojených a propletených úrovní se všude stýká, mnohé se bude 
otevírat a vyjde na světlo světa. Musí to být, neboť Matka Země už ne‐
může nést břemeno, které je na ni navaleno. Je na pokraji odolnos . 
A tak můj milovaný pozemský syn Ježíš Kristus přijímá od Stvořitele 
mnoho sil lásky a s mnoha posly z celého vesmíru usiluje o života‐
schopnost vaší Matky Země. Lidstvo na své chybné cestě má rozpoznat 
její strádání, i ona se musí očis t, od mnoha škodlivin osvobodit. Ráda 
by také uskutečnila vzestup, proces produchovnění a ona jej i provede. 
Takový je zákon, zákon prozřetelnos .

Avizované duchovní prozření se blíží
Moji milí, byli jste upozorňováni na to, že na pozemské scéně 

proběhne rozsáhlé duchovní probuzení, čas v útrapách pokročil! Vše 
stojí již s koncentrovanou silou přede dveřmi!

Potřebujeme vás
Při této oslavě Vánoc vám chci opět připomenout vaši svobodnou 

vůli, čistou mysl a sílu lásky, které v sobě nosíte. Můžete mnohé dosáh‐
nout, ale prosím, kontrolujte, kontrolujte, kontrolujte! A prociťte v so‐
bě: Budeme vám pomáhat v blížících se ob žích, na které vy a mnozí 
další pohlížíte se znepokojením. S ohledem na započaté vlivy žádám 
svého milovaného pozemského syna, abyste se nechali vést dle Boží vů‐
le. Proste a modlete se, modlete se za milost, modlete se za od‐
poutání od všeho, co lidem k duchovnímu vývoji nepomáhá! 
Důvěřujte mi, prosím, svou čistou myslí a silou lásky, jsou to mocné síly.

A nebojte se, milovaní, nebojte! Máte záruku, že budete vyzdviženi 
do duchovního, produchovněného stavu a vyživováni, abyste mohli 
vašim prosícím sourozencům v pokoře a hluboké lásce sloužit učením 
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lásky Ježíše Krista. Setkávejte se s nimi s laskavos , milosrdenstvím 
a s otevřeným srdcem, aby můj pozemský syn díky těmto otevřeným 
srdcím mohl vstoupit. Potřebujeme vás a děkujeme!

A vězte, moji milí, žádala jsem, aby v této slavnostní hodině ke 
každému z mých dě  přišlo požehnání mého pozemského syna a dotklo 
se jej! Pokud někteří ještě nejsou vnímaví, pak je pro ně připraveno na 
dobu, až se otevřou. Požehnání, kterého se vám v hojné míře dostává, 
působí po celém světě jako ukotvení síly lásky Ježíše Krista.

Vánoční dárek 
Ráda bych vložila klid a mír Vánoc do vašich srdcí, vánoční světlo 

mého pozemského syna. Naplněni díkem za všechny milos  lásky bude‐
me teď společně chválit a velebit Boha, našeho Tvůrce za to, abych se 
o vás směla jako patronka nadále starat.

Děkuji , milovaný nebeský Otče, v této slavnostní hodině, že všichni 
sourozenci jsou stmeleni světlem Krista! Děkuji, milý Spasiteli Ježíši 
Kriste, že smíme sloužit, sloužit ve velké lásce!

Také milý vysoký nebeský kníže Josef z N. vám vkládá své požehnání 
do vašich milujících srdcí a má radost z vašeho snažení, z vaší usilovné 
duchovní práce v pospolitos  dle Boží vůle. Ovoce, ovoce máte získat 
prací, duchovní plody sbírat v této ob žné době na Zemi, vždyť jste drženi, 
vedeni a neseni!

Děkuji také mnoha Božím poslům, kteří se tak láskyplně starají a ve‐
dou vás. Velký dík patří mnoha, mnoha duchovním průvodcům, kteří 
slouží v Kristově poli oddaně a s láskou!

Moji milovaní, rozevřela jsem svůj modrý ochranný plášť přes vás 
všechny i přes celou Zemi. Vězte, chráním vás a nesu! Společně s milým 
Josefem vás držíme! Pamatujte na to. Držím vás poutem lásky svého 
mateřského srdce!

Velká je radost, že jsem směli být v této vánoční hodině z pověření 
Krista a ve vůli Stvořitele, našeho milujícího, milosrdného, soucitného 
Otce, u vás! 
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KNIHA  MOJE  ZÁŽITKY  S  BOŽÍMI  ANDĚLY

Náš milý prostředník obdržel žádost od mého milovaného pozem‐
ského syna Ježíše Krista, aby sepsal své vzpomínky. Pus l se s velkou 
láskou do práce, aby dílo milos , které od něj Kristus požadoval, vydal  
pro pozemské sourozence formou knihy. Duchovní milos , které jsou 
v ní obsaženy, poslouží lidem k jejich vývoji. Tak to můj syn oznámil přes 
Josefa z N. 

A nyní vám smím poslat radost, velikou radost Josefa z N. z této kni‐
hy, z této duchovní knihy do vašich srdcí. Také já vám dávám požehnání 
Matky. Přes tyto naše energie bude do ní — do tohoto duchovního 
jmění — vcházet Kristův paprsek … 

Nechť se tak vytvoří duchovní síť, která pomůže mnoha lidským 
sourozencům se duchovně probudit. Ať přispěje k růstu a otevření 
duchovního vědomí čtenářů! 

Věřte, duchovní svět jásá, že kniha mohla být věnována jako 
vánoční dárek (pozn. red.: Kniha v německém jazyce vyšla v listopadu 
2020.). Bude předávána dál. Spolu s milým Josefem z N. mám radost za 
toto podařené dílo, bude silně oslovovat srdce lidských dě .

Most světla od Krista k lidským dětem
Nyní se loučím, mám radost z tohoto společně stráveného času, 

z tohoto setkání, na který jste se, a to my víme, připravovali, ladili. A vy 
byste měli vědět, že i my jsme se na tuto oslavu Vánoc s vámi všemi tě‐
šili. Proběhla v milující hřejivé atmosféře, kterou pozemský svět, lidstvo, 
v současné době nezná.

Vězte, že v tomto – jak pozemsky říkáte – chaosu Kristus staví přes 
vás a přese všechny, kteří se otevřou k lidským dětem, světelný most!

Velký je jásot, veliká je radost, neboť víme: Kristus je vítěz! 
Důvěřujte dobrému pastýři, který již své ovečky shromažďuje!

Nyní vás smím svým mateřským požehnáním v lásce propus t. 
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Pamatujte, že jste hlídáni a chráněni! Milý Josef z N. a já, my oba, se 
s vámi loučíme. S láskou a díkem. Mír ať je s vámi, moje milované dě ! 
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VYLADĚNÍ NA VELIKONOČNÍ OSLAVU 

S rados  a poděkováním vás chceme 
co nejsrdečněji přivítat a společně 
oslavit velikonoční čas. Děkujeme za vaši 
přípravu a milující otevřená šťastná 
srdce. Způsobily, že jsme vám opět mohli 
s mnoha Božími posly a duchovními 
průvodci pomoci se vyzdvihnout do 
našeho společného duchovního 
prostoru. Radujete se, a to nás těší. 

Děkujeme, že smíme při této 
duchovní velikonoční oslavě společně 
slavit ve vzpomínce na tebe, nejmilejší 

Spasiteli Ježíši Kriste, svátek lásky, míru, vzkříšení a osvobození.

Všichni jste milované dě  Boží, které jste se již vydaly na cestu! 
Vždyť jste řekli: „Ježíši Kriste, následuji tě!“ Víme, že jste se horlivě 
a s láskou připravovali.

Také milý duchovní bratr Fran šek z A. vás upřímně zdraví a říká, že 
chce ze svého srdce nechat zářit svůj oheň lásky do vašich srdcí. Jsme 
tedy jménem Krista a z jeho pověření v této vibrační síle všichni 
spojeni. Děkujeme za to!

Milí sourozenci, bylo nám dovoleno vás vyladit a připravit na naši 
milující Matku. Těšíme se z její přítomnos . Také vysoký nebeský kníže 
Josef z N. je přítomen svou silou lásky. 

Nehledejte Krista mimo vás, neboť on čeká před vašimi dveřmi na 
to, až je najdete a otevřete mu.
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VELIKONOČNÍ POSELSTVÍ KRISTA

S chválou Boha a s nejhlubším poděkováním mému milovanému 
pozemskému synu Ježíši Kristu vám mohu láskyplně vložit do vašich 
srdcí velikonoční poselství k oslavě lásky a osvobození. Smíte skrze mě 
jako vaši Matku za přítomnos  a s pomocí milého Josefa z N. obdržet 
Kristův paprsek, tedy jeho duchovní vibraci lásky.

Dobrý pastýř řekl: „Kdo chce být mým učedníkem, ten ať vezme svůj 
kříž a následuje mě!“ Díky vašemu jednání v pokoře, pokání a nezištné‐
mu uplatňování jeho učení lásky k bližnímu může docházet k neustálé 
duchovní změně. 

Osvobození vykonané Ježíšem Kristem vítězstvím nad pro vníkem 
se uskutečnilo za pomoci archanděla Michaela a jeho legií a mnoha 
Božích poslů. Proto se můžete nyní i vy jako jeho milovaní věrní po‐
mocníci na Zemi osvědčit a podílet se na jeho díle osvobození.

Kristus skrze svůj paprsek sděluje
„Moji milovaní bratři a sestry! Jako váš dobrý pastýř vás shromaž‐

ďuji v době, kdy se naplňuje to, co jsem předpověděl. Slova pravdy byla 
po dlouhou dobu oznamována mými posly prostřednictvím mnoha pro‐
roků, hlásali je s láskou, oddanos  a dodnes tak činí. 

Díky vaší dobrovolné nesobecké službě k naplnění vůle nebeského 
Otce jsou do vašich srdcí z mého pověření a vůle Nejvyššího, Otce lás‐
ky, moji milovaní věrní pomocníci, zapisována a upevňována slova 
pravdy.

Na pozemské scéně se odehrává obrovské množství otřesů a neka‐
los . Vy ale myslete, mluvte a pracujte tak, jak vám radí milující srdce! 
Protože cí te, že dostáváte velké milos !

Moji milovaní, vy, kteří toužíte po připojení ke mně, obracejte se na 
mé milosrdné srdce, vnímejte pouto lásky, jež nás spojuje! Pro obdržení 
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milos  pokorně, radostně a s láskou vytrvale pracujte. Tehdy může duch 
Boží lásky skrze mě uskutečňovat neustálé duchovní změny. Pokud od‐
daně a v pokoře používáte svou svobodnou vůli, budete z původního 
zdroje proniknu  všeobjímajícím duchem lásky. Porostete skrze mou síť 
do stále se rozšiřujícího prostoru mého, tedy Kristova pole vědomí. 

Každý podle práce na sobě jste individuálně vedeni a podporováni. 
To mějte na pamě !

Buďte si vždy vědomi mé lásky a blízkosti!
Moji věrní pomocníci na této stále ob žnější pozemské scéně – můj 

duchovní příchod je blízko! Koneckonců je můj duchovní předchůdce 
dnes jako tehdy již po mnoho let ve své misi ak vní! Také vy, milí bratři 
a sestry, jste po mnoho let nezištně sloužícími posly duchovně 
vyživováni a je o vás vaší patronkou Matkou Marií a ve spolupráci s mi‐
lým Josefem z N. pečováno.

Všichni, kdo se již otevírají a slyší mé milující volání, se mohou pro‐
budit, projevit v pokoře a rados  svou lásku k Bohu, k bližnímu a k sobě 
samému! Vždyť vše je založeno na tomto nejvyšším přikázání! Jako váš 
pastýř znovu opakuji: „Milujte se navzájem tak, jak jsem já vás mi‐
loval!“

Upevněni a ukotveni v této pravdě máte možnost sklonit hlavu před 
Tvůrcem. A jak jsem vám již oznamoval, jednoho dne budete se mnou 
všichni sedět u stolu v domě našeho nebeského Otce a radost z návratu  
vroucně milovaných dě  domů bude převeliká.

Moji milí bratři a sestry, moji věrní pomocníci na Zemi, zanechávám 
vám na Zemi pokoj a mír a dávám svůj klid! Věřte a důvěřujte, neboť 
jsem u vás po všechny dny až do konce této etapy!“

*
Milované dě ! V nejhlubší lásce, pokoře a poděkování buď veleben 

náš milující nebeský Otec! Ve velké rados  jsem směla toto milos plné, 
světlem proniknuté velikonoční poselství svého milovaného pozemského 
syna Ježíše Krista vyzařovat do vašich srdcí a společně s ním jsme směli 
sedět u stolu, abychom přijali velikonoční pokrm, duchovní chléb života.



VÝZNAM OČISTY

Ať je s vámi Boží požehnání a mír našeho Spasitele Ježíše Krista! 
Duchovně sjednoceni se chceme v této slavnostní velikonoční hodi‐

ně připojit: V pokoře chválíme Boha a děkujeme s horoucí láskou naše‐
mu Pánu a Mistru, dobrému pastýři Ježíši Kristu a naší milované Matce 
Marii za přítomnos  Josefa z N. To mě naplňuje rados  a blaženos  
a zajisté i vás. Je to tak, viďte?
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Mír s vámi, moje milované dě ! Uchovejte si ve svém nitru veliko‐
noční duchovní klid!

Ó, můj Tvůrce, jak oddaný jsem Tvé nekonečné lásce! Směl jsem se 
dych vě učit, že láska znamená konat tak, jak Ty si přeješ, aniž bych čekal 
dík, chválu či něco navíc. 

Láska znamená v dobrém myslet a mluvit o člověku, který nedobře 
mluvil, činil a chtěl. Láska je jiné slovo pro odpuštění – všemu a všem. 
Milovat znamená nezištně darovat a netoužit brát. 

Láska je zdroj svobody, statečnos  i pokory a příčina odumírání tem‐
ných stránek malého lidského já.
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Velké utrpení, které Ježíš Kristus dobrovolně ve své nezištné oddanos  
přijal, neumím slovy popsat. Podobně jako jeho lásku k bratrům a sestrám.

Každému, kdo se na něj s oddanos  obrá , chce skrze Boží posly pomoci 
a sloužit – předpokladem však je, že se snažíte a na pomoc jste připraveni.

Mnozí z vás namítnou: „Jenže to je tak namáhavé a vůbec to nekončí!“ 
To máte pravdu, ale my, Boží poslové, jsme v péči o vás povzbuzováni a v po‐
moci neúnavní. A snažíme se ve vás náš láskyplný oheň ukotvit.

Přijímejte duchovní pravdy od našeho Spasitele, protože on vás 
chce obdarovávat. Tato slavnostní velikonoční hodina září a je prostou‐
pena jeho přítomnos  a milosrdenstvím. S pokorou a rados  slavme 
společně, aby skrze vaši oddanost i ve vás nastalo duchovní zrození, 
proměna a osvobození.

Pamatujte, že je důležité svědomitě provádět očistu duše, vždyť 
Kristus chce ve vás působit! Vaše duše mají být stále čistší a světlejší! 
Kéž tuto informaci převedete do pokorného konání dle Boží vůle. Pak 
jste opravdoví pomocníci Krista na Zemi. 

Mnoho z nás Božích poslů chodilo v pozemském šatu po Zemi, víme 
tedy o těchto těžkostech z vlastní zkušenos . Problémy v současné do‐
bě přibývají, proto vytrvale pěstujte důvěru v nás a pracujte na své sil‐
né víře! A ještě milujte! Hodně milujte! Jak praví Spasitel: „Milujte se 
navzájem tak, jako jsem já vás miloval!“ Nenechte se odvádět vnějšími 
okolnostmi. Vždyť byste potom museli všechno napravovat! Zodpovídá‐
te si za své myšlenky, pocity, slova a skutky. Pokušitel má v hledáčku ze‐
jména vás, následovníky, to mi věřte! Ověřujte a kontrolujte veškeré 
své konání a vše, co na vás zvenčí působí. Nechte se vést srdcem a na‐
slouchejte svým duchovním průvodcům.

S vroucí láskou a radostně společně chválíme našeho nebeského 
Otce a dobrého pastýře Ježíše Krista. My, Boží poslové, společně 
s mnoha anděly a pomocníky se radujeme, že v této milé duchovní 
společnos  smíme pod vedením Matky Marie a Josefa z N. sloužit. 
Kéž toto velikonoční požehnání přinese hodně ovoce! Děkujeme, že 
jsme vám směli předat velikonoční milost a také chceme do vašich 
srdcí v sknout své požehnání a radost, radost, radost.
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PRINCIPY UČENÍ NA ZEMI

Děkujeme našemu milujícímu nebeskému Otci a Ježíši Kristu, že 
smíme být ve velké lásce pod patronátem naší milující Matky Marie 
a ve spojení s vysokým nebeským knížetem Josefem z N. opět všichni 
propojeni. Je zde také přítomno mnoho vysokých bytos  světla 
a dostavilo se ještě mnoho dalších.

A v duchovním prostoru, spojeni 
s vámi, jsme ještě propojeni s naším 
dobrým pastýřem Ježíšem Kristem. 
Smíme slavit Velikonoce, svátek osvo‐
bození a vzkříšení, milos plný svátek 
lásky.

Pozemský život Magdalény
Když sloužíme, pak v nás Kristovo 

milující, laskavé, milosrdné srdce rozně‐
cuje světlo lásky.

Já, malá Marie Magdaléna, jsem 
směla s rados , láskou a upřímnos  
v pozemském šatu následovat Ježíše 
Krista jako jeho učednice. Milí souro‐
zenci, uvědomte si, že i vy jste se do té‐
to pozemské doby inkarnovali s přáním, 

abyste milému Spasiteli prokazovali svými činy věrnost! Buďte si svého 
daru služby plně vědomi!

Když mě milý Ježíš očis l, pociťovala jsem v oněch dobách po jeho 
boku velikou radost. Dostala jsem tolik darů milos ! Rozzářilo se ve 
mně světlo Kristovy lásky a dodnes je v mém srdci pevně zakotveno. 
Směla jsem cí t sílu lásky, kterou ke svým bližním choval a vyzařoval na 
ně. Také ji nosím v sobě.
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Když jsem se v pozemském šatu po jeho boku duchovně probouze‐
la, byla jsem v péči nejmilejší matky Ježíšovy, Marie. Mateřsky mě opat‐
rovala, pomáhala čis t duši. Prosvětlovala jsem se a vše, co ve mně 
bylo temné a zdeformované, jsem po jejím boku mohla vynést na svět‐
lo Boží. Ježíš o rodící se dobrotě a lásce v mém srdci věděl a já se směla 
rozzářit silou jeho lásky.

Milos plné světlo, které jsem mohla přijímat, jsem po boku Ježí‐
šovy matky navyšovala, má duše se směla těšit z její blízkos , sloužit, 
spočinout, růst a zrát. Již v pozemském šatu jsem byla zaplavena a pro‐
zářena silou lásky našeho drahého Spasitele, takže moje duše toužila 
po jeho lásce. Také učení, které jsem obdržela, jsem mohla po jeho 
boku a po boku matky Ježíšovy nechat v sobě zrát.

 

Principy učení na Zemi
Velká je moje láska k vám a já vám chci světlo lásky, které jsem smě‐

la přijmout, předat. Aby se i vaše dušičky mohly očis t od všeho, co 
vám na cestě k Bohu neslouží! Duchovní světlo dokáže vstřebat a pře‐
měnit vše, co jste ochotni uvolnit. Ovšem v případě, že jste se poučili!

Boles , utrpením, které ve vás zapus ly kořeny, jste si zatemnili du‐
še. Znamenají uvěznění, disharmonii, ovšem jakmile jste schopni po‐
znat, jaké nectnos  se ve vás rozšířily, rozpus  se. To je princip učení na 
Zemi. Také to, že každý den zažíváte bolest, kterou jste si nega vními 
myšlenkami, slovy, činy nebo pocity způsobili, co jste v nevědomos  
předávali dál. Jenže tak se chová potemnělá duše.

Den za dnem se setkáváte se svou vlastní setbou. Moji milí souro‐
zenci, žijte v láskyplných myšlenkách, slovech, činech, v harmonických 
pocitech, rozvíjejte sílu lásky. A buďte připraveni se v sebekázni láskou 
stále vědoměji učit, aby vás stále více oddělovala od těžkého břemene 
pozemské hmoty.

S každou dobrou vlastnos , kterou opět získáte, se stáváte lehčí 
a prosvětlenější, protože ve vás stále více září Kristovo světlo lásky. 
Pokud se na něj naladíte a upřímně, pokorně rozjímáte, je ochoten vám 
pomoci se čis t. Také my, Boží poslové, vám s m chceme s pomocí 
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vašich duchovních průvodců pomáhat. To jsem směla v pozemském ša‐
tu po boku milého Spasitele prožít. Naučila se rozjímat, dobrat se ke 
svému skutečnému já. Byl to ale tvrdý proces, to mi věřte, neboť vnitřní 
boles vé zatemňující závěsy tomu brání m víc, čím více se člověk kloní 
k nega vnímu.

Abyste nevyživovali své disharmo‐
nie, obracejte se ke světlu, kontroluj‐
te myšlenky a pocity. Přinuťte se 
k hlubokému dýchání, vdechujte po‐
zi vní, milující, duchovně zaměřené 
a láskou prostoupené myšlenky 
a slova! Hlavně však dělejte skutky ne‐
sobecké lásky! Vaši duchovní průvodci 
vás povedou, budete rozšiřovat 
vědomí, takže poznáte jejich inspirace!

Buďte ochotni dávat – neboť slou‐
žit Kristu je duchovní síla. Je milost 
smět se toto v pozemském šatu do‐
zvědět! V této vibraci se pozvedáváte.

Mějte na pamě , že každý dobrý 
čin, každá dobrá myšlenka, každé 

dobré slovo, každý dobrý pocit v této době obratu plné výzev je zesi‐
lován velkou silou lásky Matky Marie, drahého Spasitele a námi všemi. 
Díky vaší láskyplné ochotě je pak do vašich duší vloženo světlo milos , 
mnoho světla, abyste mohli být nadále svému bližnímu nápomocni.

Je to duchovní proces, moji milí, v němž jste směli po mnoho let 
růst a zrát, stále se utvářet. Nechte se vést svými duchovními průvodci 
a buďte si vždy vědomi toho, že my, Boží poslové, smíme v lásce, poko‐
ře a rados  sloužit!

Jděte cestou odvahy s Ježíšem Kristem! Následujte jeho stopu, neboť 
vede přes seberozvíjení k dokonalos !
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SATAN PŘEKRAČUJE SVÉ HRANICE

Kéž ve vás plane skrze vaši oddanost Kristovo světlo, neboť během 
velikonoční oslavy proudí v hojnos  dary milos .

Náš drahý Spasitel otevřel duchovní bránu, která byla před naším 
osvobozením zavřená. A každého, kdo chce následovat Ježíše Krista, 
musí Satan propus t. Domluva zněla, že jim sice cestu zpět může ztě‐
žovat a uvádět je do pokušení, ale následovníky Syna propus t musí! 
Jenomže jeho překračování mezí se množí, porušuje i zákony lásky, 
mnoha lidem zatemňuje rozum a vede je na sces . 

Kristus tedy potřebuje rybáře lidí. Pa‐
matujte, že Spasitel pro  jeho poru‐
šováním působí silou lásky, on stojí na 
straně lidstva. A vy mu jako rybáři pomá‐
háte na úzké kamenité trase doprovázet 
duše skrze otevřenou bránu. Máte jich 
mnoho ulovit a přivést domů. Toto proce‐
sí, ano, to je váš pozemský výraz, toto ši‐
roké dlouhé procesí máte vzít na 
duchovní cestu s sebou. To vám naplní 
srdce silou, láskou a rados , a to chceme 
dělat co nejčastěji. Boží požehnání ať je 
s vámi a uchovejte si ho.

Duchovní očista vás posune od duchovní temnoty do světla věčné 
existence. Podporuje proměnu nejistoty v jistotu. Osvobozuje od 
mnohého tělesného a duševního trápení a vede k prožívání štěs . Na‐
plňuje vás přes veškeré vaše snahy o prodloužení pozemského života 
duchovním bohatstvím, které se týká jistoty o nepomíjivém zářivém 
nadzemí.
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PODÍLET SE NA OSVOBOZOVÁNÍ

Ve velké důvěře a rados  chci s vámi oslavit tuto slavnostní hodinu. 
Velmi  děkujeme, nejmilejší Otče, nejmilejší Ježíši Kriste, můj milovaný 

pozemský synu, že jsem vás, moje milované dě , směla doprovázet, záso‐
bovat, zahřát srdce a naplnit je silou lásky, svým teplem lásky. 

Tyto milos  můžete vnímat! Máme s milým Josefem z N. radost, že 
vás smíme zahalit velkou silou a vzářit ji do vás. Mnoho sourozenců 
nyní s vámi slaví v duchovním prostoru Kristovy sítě. Kristus vás chce 
obdarovat, hojně darovat milos  velikonočního míru a velikonočního 
požehnání.

Urovnal vám ob žnou cestu k osvobození, i když je často pořád ná‐
ročné jí v pozemském šatě dosáhnout. Ale pamatujte na sílu lásky! 
Obklopuje vás díky vašemu dobrovolnému rozhodnu . „Vezměte svůj 
kříž a následujte mě!“ A vy odpověděli: „Ano, Ježíši Kriste, následuji 
tě!“ My vaši ochotu vidíme, je již zakotvena ve vašich srdcích.

Kristus proto u vás stojí blízko, velmi, velmi blízko. A síla jeho lásky 
napájená z Božího nevysychajícího zdroje může skrze vás působit 
a zářit!

Nejen dnes jste obklopeni mnoha Božími posly, nezapomeňte na to! 
Pokud se cí te osamělí, smutní či opuštění, o to s větší silou volejte své 
duchovní průvodce! Můžete být přece jimi vedeni, jsou prodlouženou 
rukou Boží. Slouží v Kristově síle a pod mým patronátem. Vy to sice víte, 
ale když znejis te, často na to zapomínáte. Ve všech životních situacích, 
nejen v sni nebo nouzi, uchopte ruku toho svého. On vás ponese, po‐
vede, pomůže vám se zvednout! A využívejte duchovní prostor, do ně‐
hož s ním můžete vstoupit.

V tomto velkém společenství nyní , kteří přišli s námi, působí a vy‐
sílají záři do vašich srdcí. To je milost Stvořitele, jenž vám pomáhá. Bu‐
dete tak naplněni silou naší lásky a vaše srdce žíznící po lásce, bezpečí 
a duchovní potravě se nasy . Toto jsou dary milos , pravda zapsaná do 
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vašich duší, abyste mohli být stále více vedeni k duchovnímu oživení 
a produchovnění.

Pokud se co nejupřímněji snažíte, bude moci můj milovaný pozem‐
ský syn vaše disharmonie přeměnit díky tomuto přístupu lásky. Věřte 
mi, to jsou milos , které smíte na z žené pozemské scéně nyní ve 
zvýšené míře obdržet!

Vnímejte teplo, klid, bezpečí, které vám v tomto čase poskytujeme, 
aby se ve vás probudila síla, kterou jste schopni bratrům a sestrám pře‐
dat. To vám Ježíš Kristus na ob žném pozemském putování ukázal. 
Urovnal cestu lásky. Do takové oddanos  smíte vrůstat svou vírou, za‐
pojujte ji a posilujte, potřebujete to, protože na náročné scéně Země se 
již začalo objevovat to, co vám bylo ukazováno a co je čím dál zjevnější! 

Mějte odvahu a důvěřujte ve vedení a lásku Božího světa. Jste smě‐
rováni dobrým pastýřem, který své ovečky mocnou silou lásky drží při so‐
bě! Jděte přímou cestou, nenechte se odlákat, neboť svůdce vás chce 
porazit vašimi zbylými slabostmi a snaží se vás odklonit od přímé cesty! 
Jenže Ježíš Kristus je vítěz! V jeho bezpečí, v jeho síle jste neseni, když na 
vás nega vní síly tlačí a koncentrovaně útočí! A to je v této době běžné.

Mějte důvěru, neboť duchovní svět Boží se vás snaží v této rodině lásky 
držet pohromadě! Milos , které vám dáváme, rostou, vnímejte je, protože 
útrapy jsou na pozemské scéně veliké a zvětšují se. Pamatujte, jste vyzbrojeni 
a vtaženi do sítě lásky, do pole mého milovaného pozemského syna!

Velikonoční požehnání
Nyní vysílám mnoho darů milos , sílu požehnání, kterou jsem směla 

přijmout od svého milovaného pozemského syna. Tato síla ať je skrze 
mne vložena do vašich otevřených srdcí. Velký je koš darů, mnoho je 
toho, co smím darovat! Požehnání posílá i milý Josef z N. ve spojení 
s mnoha přítomnými posly. Také sourozenci, kteří již opus li tento po‐
zemský svět, plní vaše srdce, protože tuto sílu potřebujete.

Kéž síla požehnání milého Spasitele, velikonoční mír, velikonoční 
milost proudí do všech vašich srdcí! Nechť jsou všichni zásobeni silou 
Kristovy lásky tak, jak si přeje Bůh!
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Výzva k modlitbě za sourozence vzdálené od Boha
Velmi mě bolí, když vidím, kolik mých dě  ještě bloudí v nejhlubších 

slujích se spoutaným vědomím. Vylít bych chtěla proud milos  požeh‐
nání i na ně! Zvětšujte ho i vy, kteří jste ochotni se za ně modlit!

Vyzařujme společně proud milos , požehnání do srdcí dě , jež jsou 
daleko od Boha, aby se obruče kolem jejich srdcí rozlomily a mohla do 
nich začít proudit zářivá síla mého milovaného pozemského syna! 
S každou modlitbou, kterou věnujete ubohým duším a duším vzdá‐
leným od Boha, vašim milým bratrům a sestrám, působí zvýšená síla 
požehnání. Všichni smíte pomáhat prolomit pancíře vysílanou silou lás‐
ky! Tak to je. 

Když se modlíte, nacházíte se v zářivé síle, proto proste a modlete 
se vroucně, neboť i to je součás  osvobozovacího díla Krista. Na něm 
se podílíte!

Děkuji za sílu lásky, kterou jste schopni a ochotni vyzařovat na 
všechny mé milované dě , vaše bratry a sestry.

Žehnání chlebů 
Při vzpomínce na Ježíšovu Poslední večeři vám chci požehnat vaše 

s láskou připravené předměty a chleby. Pronikne jimi skrze Krista zářivá 
síla požehnání nebeského Otce. Bude vložena do chlebů, takže až si je 
vložíte do úst, vstoupí do vás. Neboť on je v tomto duchovním kruhu 
blízko, je ve vás, je u vás! 

Kéž vás to uvede do radostné vibrace! Milý Spasitel vám podá po‐
mocnou ruku, pokud se mu v pokoře, lásce a oddanos  otevřete! Jako jeho 
pomocníci dostáváte požehnání a sílu lásky, abyste je předávali dál. To je 
princip nezištné služby, podstata cesty vzestupu a záruka návratu. 

Jste vedeni dobrým pastýřem do Otcova domu. Tam máte příbytek, 
a to vy víte. To je zapsané ve vašich srdcích, to je pravda, a ta – jak řekl 
Ježíš Kristus – vás osvobodí!

Protiklad a nadcházející doba
Na pozemské scéně nyní pro klad nabízí vše, co je v jeho 
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možnostech, neboť ví, že čas jeho působení končí a bude muset Zemi 
se svou družinou opus t. Vysílá stále víc těch temných, aby sváděli lidi. 
Mějte však na pamě , že i oni jsou milované dě  Boží, nejsou ale 
obklopeny láskou, nýbrž temnotou. Všichni jsou dě  Boží a Bůh, milující 
Otec, má rád všechny stejně.

Kdo však nenásleduje Boží zákony, musí později snášet to, co mu je‐
ho velké i malé přestupky způsobily. Každý, kdo zákony porušuje, ale je 
ochoten se v lítos  a pokoře vrá t domů, musí všechno napravit. Tvůr‐
ce je ve své moudros  a lásce spravedlivý. Pamatujte ale také na milosr‐
denství a lásku Otce i mého milovaného pozemského syna! To vše jsem 
vám nemohla zamlčet, vždyť už vše začalo a účinky rostou.

Také Matka Země se ve své velké boles  otvírá, aby se uvolnila od 
živé zátěže. To jsou závažná fakta, ale byli jste na vše desítky let při‐

pravováni. 
Ve své víře a důvěře jste neseni a živeni silou Boží a Kristovy lásky! 

Pod mojí záš tou jste působením Josefa z N. a mnoha Božích poslů také 
vyživováni pro své bratry a sestry. Protože útrapy porostou, proste jmé‐
nem Krista co nejvroucněji Otce o zmírnění dopadů pro lidstvo a Matku 
Zemi! Očistný proces již v plné intenzitě započal.

Být majáky pro lidstvo
Moje milované dě , snažte se zvýšenou měrou, a to i přes den, ladit 

do prostoru Kristovy sítě a jako pomocníci Krista se spojovat s milujícím 
srdcem mého milovaného pozemského syna! Díky své důvěře budete 
nasyceni a obdržíte sílu.

Globální pandemie, jak ji nazýváte, má svoji příčinu a tu je třeba teď 
nést. Bojí‐li se lidé, pak jim prosím do‐
dávejte stabilitu. Máte být majáky vysí‐
lajícími vibrace lásky! Vždyť láska vše 
překoná a dokáže měnit vibrace!

Na Zemi sví  majáky, aby lodě ne‐
zbloudily. Podobné je to v duchovním. 
Vibrační sílu máte jako světelná vlákna 
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vysílat k vašim milovaným bratrům a sestrám. Vlákna mají být pevná a stabi‐
lní, musí sílit, zmnožovat se, neboť přes ně jsou Božím světem živeni souro‐
zenci. Je milost toto vědět a vězte, že vám těmito úkoly důvěřujeme, protože 
se snažíte rozvíjet duchovní pevnost.

*

Buďte odvážní, zůstávejte v důvěře a lásce – však vám řekl Spasitel: 
„Milujte se navzájem tak, jak jsem já vás miloval!“ A nejvyšší přikázání 
nechť stále z vás tryská ‐ řeknu to pozemsky: „Otče lásky, vroucně a kaž‐
dičkým vláknem svého by  tě miluji. Miluji také svého bližního a sebe 
sama.“ Toto nejvyšší přikázání ať vás naplňuje, krok za krokem nechť 
vás produchovňuje!

Známe oblast úkolů každého jedince a víme, že se v této těžké situa‐
ci světového zlomu snažíte.

Láska vše překoná! S největší intenzitou jste prozařováni, neseni, dr‐
ženi a stabilizováni láskou nebeského Otce, Spasitele, také mojí, láskou 
milého Josefa z N., kterou vás všechny ve spojení s Božími posly 
prostupujeme. Tak jednejte i vy vůči svým bratrům a sestrám, mým mi‐
lovaným dětem.

Volejte mě, pokud budete v po žích, a buďte si vědomi, že je o vás 
postaráno! I milý Josef z N. vás chce zahalit do svého pláště lásky.

V této milos plné velikonoční hodině se loučím pozdravem lásky ze 
svého srdce a svým požehnáním. Láska a požehnání Otce ať je s vámi 
a také mír Spasitele, jenž řekl: „Pokoj vám zanechávám a svůj klid vám 
dávám!“

Představuji si, že myslím, cí m a konám jen to dobré, to nejlepší pro 
ostatní a pro sebe!



O VDĚČNOSTI

My, vaši duchovní učitelé, nečekáme na váš vděk. Ale chceme, 
abyste se vy vděčnos  učili, protože pro každou vyvíjející se duchovní 
bytost je nutná. Svůj dík směruj na Boha, my ho nepotřebujeme. Nám 
stačí, když najdeme někoho, kdo je schopen odpovědi. Dáváme  klíč – 
pokud ho použiješ, otevřeš zásobník všeobjímající lásky. Jsme vděčni za 
každou bytost, která se na nás obrá . 

Díky však vznes ke Stvořiteli. To On je ten, kdo se k tobě sklání, aby 
ho od tebe přijal. My ho nečekáme. Naším úkolem je vám sloužit z lás‐
ky. Chceš‐li se coby pozemský člověk duchovně vyvinout, dáme  vě‐
dět, že můžeš počítat s naší pomocí, pokud ses naučil vděčnos . Pak 
s tebou souzníme.

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.

36
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NEVĚDOMÝ LISTONOŠ

V: vedoucí, D: duše
D: Když je tam pes, nejdu dovnitř. Haló, je tam pes?
V: Ne, tady žádný není.
D: Díky Bohu. Dobrý den! 
V: Dobrý den! Kdo mě to zdraví? Já se jmenuji O o, pokud mě chceš 

oslovovat jménem.
D: Můžu  říkat jménem? 
V: Ano. 
D: Já jsem Rudolf. Ale je mi trapně, protože jsem  nic nepřinesl. Nevím, 

proč mě sem poslali. Jsem to ž listonoš, víš? Ale dopis pro tebe ne‐
mám.

V: Možná bylo pro tebe zapotřebí sem přijít.
D: To nevím, ale řekli mi, že tak mám učinit. A teď nevím, co tu budu dělat.
V: Trvá už delší dobu, že nemáš poštu, nebo se to stalo teprve dnes?
D: Až dneska. Ale něco je mi divné. Zazvoním u dveří, lidé otevřou, roz‐

hlížejí se, mě si nevšimnou, a když jim podávám dopis, zabouchnou 
dveře. Rozumíš tomu?

V: Vysvětlím , proč tomu tak je.
D: A víš, co se mi ještě stává? Pokud lidé mají psy, tak  na mě štěkají! 

Znáš i na to odpověď?
V: Ano, znám. Ti lidé tě opravdu nevidí. To je, viď?
D: Nevidí mě? To je divné.
V: Hned  to vysvětlím.
D: A proč štěkají psi?
V: Ti tě vidí.
D: Oni mě vidí?
V: Ano. Jaké je podle tebe dnešní datum?
D: 11. února 1987.
V: Musím  říci něco, co tě udiví. Dnes je to ž 15. září 1989. Tehdy se 

pro tebe zastavil pozemský čas.
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D: To pak znamená ..., ty myslíš...., že jsem zemřel?
V: Přešel jsi do jiného světa.
D: Už nejsem živý člověk?
V: Správně. Nejsi pozemský člověk, nýbrž duchovní bytost. Smrt se týká 

pouze hmotného těla, ale ne ducha, duchovní bytos  jako takové.
D: A ty myslíš..., že proto...., když zazvoním..., ale to bych přece nemohl 

ani zvonit!?
V: To se ještě nevysvětlilo, proč lidé otevřeli, když sis myslel, žes zazvo‐

nil. Lidé normálně duchovní bytos  nevidí. Zato psi mají ve velké 
míře – ne všichni – jasnovidnou schopnost, takže je vidí. 

D: To je velmi zajímavé.
V: I koně a kočky mají tuto schopnost, ostatní zvířata ne. 
D: Je to tak pokaždé! Když je pes v domě, štěká na mě. 
V: Ale ublížit  nemůže.
D: Ale pěkně na mě štěkají!
V: Ano, protože tě vidí a připadá jim to divné. Proč to tak je, se možná 

dovíme během naší rozpravy.
D: Potkal jsem ještě jiné listonoše a  měli stejnou zkušenost.
V: Ano, jsou ve stejném stavu jako ty.
D: Tak jsme se dali dohromady v domnění, že když nás bude víc, lidé 

nás uvidí. Ale ani pak nás neviděli.
V: Mohly by vás jít stovky a neuvidí vás. To, že s tebou teď mohu hovo‐

řit, je možné proto, že přechodně používáš tělo živého člověka.
D: Co znamená, že ho používám? Ono mi nepatří?
V: Je půjčené, podívej  se na sebe! Nevšiml sis něčeho?
D: Nedíval jsem se. – Tohle přece nejsem já!
V: Máš tělo jedné ženy.
D: Stal jsem se teď ženou?
V: Ne, jsi stále týž. Ale tato žena je schopna na krátkou dobu své tělo 

opus t, aby mohla do něj vstoupit jiná duchovní bytost a já s ní 
mohl hovořit.

D: Pak je to dobře, aspoň s tebou mohu mluvit. Nevěděl jsem, co se 
stalo a proč mě sem poslali. Vysvětlíš mi to?

V: Ano.
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D: Jak to, že všechno víš?
V: Protože se těmito problémy zaobírám už 60 let, také já jsem byl pou‐

čen.
D: Jakými problémy?
V: Duchovními, o nadzemských sférách a o pokračování života po po‐

zemské smr .
D: Řekni, kde teď vlastně jsem?
V: U mě doma.
D: To ale musí být pěkně náročné, když k tobě posílají všechny 

duchovní bytos . Nevadí  to?
V: Ne. Vždyť zase odejdou, nezůstanou u mě.
D: Kdybych byl člověk a poslali mi duchovní bytos , měl bych strach.
V: Já ho nemám.
D: No, protože se vyznáš, jinak se to nedá vysvětlit.
V: Abys pochopil i ty, ukážu  film. Tohle se stalo onoho dne, na který si 

pamatuješ jako poslední.
D: Jé, podívej! Roznáším dopisy. Nosil jsem jenom spěšniny a telegramy, 

protože se nemohly dát jen tak do schránky, ale musely se předat 
osobně. Tady na někoho zvoním, ale neotevírá. Tak mu lepím na 
dveře zprávu o zásilce a vracím se po schodech. Klopýtám, padám 
na hlavu a zlomím si vaz. Zůstávám ležet – a teď přicházejí dva, 
pravděpodobně od záchranky.

V: Kdepak, to už je duchovní služba, ta už není pozemská.
D: Myslíš, že to nejsou živí lidé? Ale vypadají jako od záchranky.
V: I na druhé straně jsou všemožné služby.
D: Vytahují mě, jsem překvapen a nebráním se, protože nad těmi dvě‐

ma žasnu. Nevím, jak je mám pojmenovat.
V: Jsou to duchovní bytos , které působí jako pomocníci.
D: Každopádně se nebráním, protože jsem zvědavý, co dělají. Vytáhli 

mě a já se vidím dole ležet.
V: Vidíš své fyzické tělo, to už nejsi ty! Můžeš říct: To bylo mé tělo.
D: Takže vidím své hmotné tělo ležet, já jsem stále nahoře a oni říkají: 

„Prosím, pojď s námi. Tady už nemůžeš nic dělat. Vezmeme tě do ji‐
né sféry, ale nejdříve do sanatoria.“ A já křičím: „Ne, to nejde, to si 
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nenechám líbit, aby mě někdo takhle odtrhnul od těla! Zaprvé mu‐
sím ještě roznést poštu, a to dokončím, a zadruhé nevidím důvod jít 
do nějakého sanatoria, když se mohu pohybovat! Takže s vámi ne‐
půjdu! „Dobrá,“ odvě , „přijdeme ještě jednou.“ Byl jsem rád, že 
odešli. Sebral jsem brašnu a šel dál roznášet dopisy.

V: A pak jsi zažil tu záhadu, že tě lidé neviděli.
D: Na to jsem úplně zapomněl, že jsem z toho místa odešel.
V: Byl jsi tak zahloubaný, že sis toho nevšiml.
D: Roznášel jsem dál, ale jak jsem mohl zvonit?
V: Možná  to řekne tvůj duchovní průvodce. Poprosme ho o vysvět‐

lení. Ale ještě jedna otázka. Věřil jsi coby člověk v Boha? V Ježíše? 
V posmrtný život? Nebo ses m nezabýval?

D: Zajímal. Věřil jsem v Boha, Ježíše Krista i anděly, tak, jak jsem se to 
jako dítě naučil. Ale přiznávám, do kostela jsem nechodil. Doma 
jsem se někdy modlil, ale vlastní modlitbu. „Pane Bože, děkuji Ti za 
Tvou pomoc, že mě držíš při zdraví, mám zaměstnání, vydělávám si 
na denní chléb. Nejsem bohatý, ale mám hezký byt, domov.

V: Byla to dobrá modlitba, protože šla ze srdce.
D: Ale v kostele jsem nebyl.
V: Kostel je lidské zařízení, Bůh ho nestvořil.
D: Ale podle církve by měl člověk aspoň jednou týdně v neděli do 

kostela zajít na mši.
V: To je přikázání církve, to nevzešlo od Krista.
D: Tak od lidí, říkáš.
V: Všechny svátos  pocházejí od lidí. Původní křesťané to prvních 

300 let dělali jinak.
D: I svátost přijímání?
V: Lámání chleba bylo už tehdy běžné, ale neříkalo se, že v hos i je tělo 

Kristovo. To nesouhlasí!
D: To mi vždycky připadalo divné, říkal jsem si, Kristus se přece nemůže 

roztrhat na sto síc kusů. Na světě je tolik mší. Takže jsem se nepro‐
hřešil, když jsem na žádné nebyl?

V: Zajisté že ne.
D: To se mi ulevilo. Co teď se mnou bude, smím‐li se zeptat?
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V: Teď zažiješ své takzvané vzkříšení a svůj soudný den.
D: Soudný den?
V: To je den, kdy vědomě procitneš jako duchovní bytost na druhém 

břehu. A to se děje právě dnes.
D: Někdo mi říká, že tu nejsem sám. Jsou zde i moji kolegové.
V: Také oni mě slyší.
D: Dobře ho poslouchejte! ‐ Poslouchají tě.
V: Všichni budete zbaveni závoje, který vám brání rozpoznat duchovní svět 

– a nyní už ho vidíte. Ale není to ještě nebe. To je teprve začátek.
D: Ó, jaké je tu světlo! Podívejte, co tomu říkáte? To je ale nádhera!
V: To je tvé vzkříšení, duchovní vzkříšení. Neodehrává se, jak se lidé do‐

mnívají, až na konci všech dob. To je lidský omyl!
D. Jsem rád, že nám to říkáš.
V: Co teď vidíš?
D: Nádhernou krajinu, krásné kvě ny, jaké jsem nikdy neviděl, cí m 

klid, slunce příjemně hřeje.
V: To není pozemské slunce, tohle už je nadpozemské světlo.
D: Je to tak krásné! A tady vidím řeku a na druhé straně velmi krásnou 

budovu, ne vysokou, asi tak jedno patro, ale s krásnými stromy ko‐
lem, z každého okna visí kvě ny. Připadá mi to jako sanatorium.

V: Nyní pokročíme dál, protože se tu žádný z vás nevyzná. Bůh to zaří‐
dil tak, že se vám zde zjeví váš duchovní průvodce, který vám byl 
přidělen již za života, ovšem tehdy jste ho vidět nemohli. Nyní 
k tobě přistoupí a bude s tebou mluvit. Vysvětlí  všechno možné.

D: Povídá: „Můj milý bratře, znám tě, provázel jsem tě již dvakrát bě‐
hem pozemského života.“

V: Ano, na Zemi žijeme častěji.
D: Častěji?
V: Ano, někteří dokonce velmi často.
D: Dobře. Dále říká: „Úmyslně jsme vám ponechali ještě tolik lidské 

ódové síly, abyste mohli zazvonit, a tak sami pochopili, že už nejste 
živí lidé, když jste od druhých lidí nedostávali odpovědi.“

V: Ano, bez ódové síly to nejde.
D: Oni chtěli, abychom sami pochopili, co se stalo. A když jsme pak 
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o tom začali přemýšlet, vzali nás sem.
V: To na závěr.
D: To je velmi pěkné. Teď říká, že jsme měli většinou všichni v sobě urči‐

tou víru. A že by bylo dobré, kdybychom našeho nebeského Otce 
a Jeho syna Ježíše Krista poprosili o prominu  chyb, klopýtnu , kte‐
ré jsme za život udělali.

V: Když jsi tu mluvčím, prosím tě, aby ses...
D: Já za všechny? 
V: Ano ty, nebo se mohou modlit s tebou.
D: Přece jsem  říkal, že se modlit neumím. Umím jen mluvit.
V: To stačí, i to je modlitba, musí jít od srdce a být upřímná. Zvedni své 

ruce trochu nahoru a mluv k milému Bohu a Ježíši Kristu.
D: Dobře. „Nebeský Otče, víš, že jsem s Tebou často mluvíval i s Tvým 

synem a děkoval, že se mi poměrně dobře dařilo, že jsem skoro 
nikdy nebyl nemocný, měl jsem dobrý příjem a také krásný byt. Byl 
jsem spokojený. Za to jsem vždy děkoval. Prosím, odpusť mně 
i ostatním naše přestupky, když jsme nekonali tak, jak byla Tvá svatá 
vůle. Odpusť nám, že jsme byli vlažní. Také tebe prosím, Pane Ježíši 
Kriste, o odpuštění. Buď naším přímluvcem u našeho nebeského 
Otce, prosím! Amen.“ „Ano,“ říká můj duchovní průvodce, „všichni 
smíme přejít na druhou stranu.“ A protože se většinou jedná 
o bývalé lidi, kteří měli nehodu nebo zemřeli na nějakou nemoc, 
půjdeme do takového malého sanatoria, kde obdržíme fluidum 
k harmonizaci. Děkujeme, milý bratře, žes nám tolik pomohl.

V: Udělal jsem to rád. Tyto znalos  jsem obdržel z milos , abych je 
mohl předávat dál.
D: Děkujeme a budeme se modlit i za tebe. Bůh budiž pozdraven! 

Ježíš Kristus je vítěz! Ježíš Kristus je vítěz! Ježíš Kristus je vítěz! 

Na Boha se můžete spolehnout. Bůh je věrný! 
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PŘICHÁZÍ OBDOBÍ VODNÁŘE

My všichni jsme duchovní bytos  Univerza. Vy, lidé Země, jste ještě 
vázáni na svoji planetu, jste však dě  vesmíru. Pozorujte tedy lidstvo 
kosmickým zrakem, osví  vás duchovní světlo! 

Období Ryb přineslo na začátku inkarnaci Krista. Byla to doba hle‐
dání ztracené domoviny, touhy po duchovním životě a po znalostech 
duchovní budoucnos . Tato těžká perioda je z vašeho hlediska po‐
hybem mezi vnějším zdáním a touhou po vnitřním klidu, vždyť žijete 
v závěru umírajícího eonu. 

Na rozhraní Vodnáře dává Kristus znovu znamení svého příchodu. 
Proto vyjadřujte svoji touhu po uskutečnění osvobozujícího plánu Stvo‐
řitele. Vždyť Kristus přišel Otcův plán naplnit!

Díky jeho příchodu se rozšířily mezi lid nejen mnohé duchovní prav‐
dy, ale také duchovní láska. Pravé by  budete časem zažívat 
v duchovně kosmickém vědomí. Neboť láska vše přežije a láskou Stvoři‐
tele budete posvěceni. Pamatujte, duchovní příchod Krista ve vás pro‐
budí duchovně kosmické vědomí, vyčis  duši, uvolní ducha a do srdce 
vlije lásku a mír.

Křesťan má následováním Krista dojít ke svému uzrání. Proto je dů‐
ležité tvůj vědomý život na tento cíl směrovat. 

Kdo hodně miluje, tomu bude hodně odpuštěno! Kdo hodně dává, 
tomu bude mnoho dáno! Kdo hodně pomáhá, tomu samotnému bude 
pomoženo! 



44

VYSLYŠENÉ PROSBY A DUCHOVNÍ VEDENÍ

Zanedbaná žena
Občas jezdím tramvají k mému oblíbenému místu, tam si čtu, popí‐

jím kávu a pak opět jedu zpět. Jednu neděli v květnu vystupuji 
z tramvaje a na konci zastávky jsem spatřila ženu. Stála bez pohnu  ja‐
ko socha a byla nuzně oblečena. Vlasy jí visely přes obličej, byla 
zahalena do pláště či deky. Pomyslela jsem si, že asi potřebuje pomoc. 
Dobře řečeno, ale jak to provést? Vzala jsem kelímek s kávou, nená‐
padně se přiblížila asi na pět metrů, postavila se před ní a přemýšlela. 
Prosila jsem Ježíše Krista: „Prosím, učiň mě nástrojem tvé lásky, ať tvá 
láska proudí do mého srdce!" Zak vovala jsem svoji představivost a vy‐
sílala lásku, světlo, lásku, světlo ze svého srdce do toho jejího. Po krátké 
době žena ožila, napřímila se, zvedla hlavu, otočila a v poklidu odkráče‐
la. Byl to milý zážitek a současně znamení, že jsme na dobré cestě a že 
máme své duchovní znalos  používat. Samozřejmě jsem poděkovala 
našemu Spasiteli a svému duchovnímu průvodci.

Duchovní pomoc po nehodě
Do práce mi volal syn: „Mami, je mi to líto, ale udělal jsem chybu 

a teď ležím v nemocnici.“ Vyšlo najevo, že měl těžkou nehodu na 
motorce – poškodil si páteř a plíce. Lékaři mu nabízeli dvě možnos : 
buď osm týdnů ležet na zádech bez sebemenšího pohybu, nebo opera‐
ci páteře, při níž ji zpevní šrouby a des čkami. Rozhodl se pro to druhé. 
Okamžitě jsem se začala modlit a se mnou mnoho dalších sourozenců. 
Byla jsem plna důvěry v duchovní svět, že se vše uskuteční podle vůle 
našeho nebeského Otce pro dobro mého chlapce. Plíce se mu uzdravily 
a pak byl přeložen na speciální kliniku. 

Operace proběhla dobře a po třech dnech ho propus li do domácí 
péče. Za dvanáct týdnů měly být odstraněny šrouby. Opět jsem prožila 
zkušenost, že Bůh je všemohoucí. Jsem naplněna vděkem a děkuji 
duchovnímu světu, že můj syn zůstal bez následků, se kterými se zprvu 
muselo počítat. Díky, veliké díky.
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Duchovní dárek v době koronakrize
Syn ležel po dopravní nehodě na motorce v nemocnici a já k němu 

kvůli pandemii nesměla. Bylo to pro mě náročné. Dokonce jsem s ním 
neměla ani telefonní spojení a na mé zprávy nikdo nereagoval. 

Pak ho přeložili do jiné nemocnice a situace se opakovala. Dovolili 
mi pouze nechat pro něho pár věcí na recepci. Je vegan, čímž pro něj 
byla nemocniční strava problema cká. Nakoupila jsem ovoce, šťávy 
a další potřebné věci a vydala se do areálu nemocnice. Je tvořen 
komplexem sedmi budov, chlapec ležel v pavilonu číslo 4.

Dlouho jsem ho nemohla najít, a tak se začala modlit. Zabloudila 
jsem to ž, až jsem nakonec projela jednou bránou, a hle, budova stála 
přede mnou. Ve sple  chodeb jsem bezmyšlenkovitě zvolila jednu 
a tam spatřila jedny otevřené dveře do pokoje. Co nevidím! Syn s te‐
rapeutkou! Právě se pokoušel prvně po operaci posadit. A tak jsem se‐
bejistě vešla a zůstala u něj půl hodiny. Ani druhý ošetřovatel, který ho 
přišel zkontrolovat, se mě neptal, co tam dělám. Oba pravděpodobně 
předpokládali, že jsem měla zvláštní povolení. Syn se velice radoval 
a párkrát se ptal, jak jsem se tam vůbec dostala. 

Svým duchovním pomocníkům jsem byla vděčná za to, že jsem 
směla být u jeho prvních pokusů se hýbat. Když jsem přijela domů, po‐
slal mi fotografie, jak sedí na slunci na vozíčku. Moje návštěva mu do‐
dala sílu pokračovat ve cvičení a dva dny nato byl zpátky doma. Děkuji 
duchovním vedoucím a všem pomocníkům, kteří mě tak nádherně ved‐
li a stáli při mně.

Rozbor básně 
Moje dcera dělala závěrečnou zkoušku z němčiny, tématem byl roz‐

bor básně. Jednoho večera seděla u počítače, pročítala různé básně 
a přitom se modlila, aby našla tu správnou. Najednou radostně při‐
běhla do pokoje a řekla: „Už vím, jaká to bude, dostala jsem vnuknu . 
Prosím, pomodli se za mě i ty!“ A opravdu, zkouška se konala z oné 
básně. Pro mě to bylo potvrzení toho, že jsme neustále vedeni, a pokud 
se vést necháme, je nám i pomoženo. Děkuji duchovním průvodcům 
a všem pomocníkům.
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Soběstačná sestra
Moje 74letá sestra žije sama v bytě se psem a já bydlím 100 km od 

ní. Dokázala se ještě sama o sebe postarat. Díky své milé povaze byla 
všude oblíbená. Známý ji pozval na oslavu narozenin a tam jí při roz‐
hovoru místní farář doporučil, aby se do budoucna poohlédla po něja‐
kém pečovatelském domě. V dobrém rozmaru mu odpověděla: „Bůh to 
určitě dobře zařídí!“ a dál se m nezabývala. Asi po týdnu mi volali zná‐
mí, že v bytě sestry je policie. Našli ji mrtvou! Co se stalo? Sestra nepři‐
šla na procházku s přítelkyní, ta šla proto za ní domů a za dveřmi slyšela 
štěkot psa. Policie zjis la, že sestra padla hlavou na hranu postele a po‐
škodila si mozek. Její důvěra v Boží pomoc byla odměněna m, že ne‐
musela jít do seniorského domu a ani netrpěla. Farář, který vykonával 
zádušní mši, se divil: „Před týdnem jsme spolu mluvili o budoucnos  – 
a nyní?“ 

A ještě jedna zvláštnost. Sestra odešla přesně v den svého svátku. 
Její důvěra byla zcela naplněna. To bylo pro pozůstalé útěchou. Dokon‐
ce i pro psa jsem našla novou majitelku. Děkuji za takovou pomoc!

Rozhodly zlomky vteřiny
Krátce před odjezdem k zubnímu lékaři jsem obdržela netrpělivě 

očekávanou poštu s duchovními sděleními. Posílena touto potravou, 
vděčná za nádherná poselství a plná lásky jsem prosila duchovního prů‐
vodce o jeho účast při mém ošetření a Matku Marii o ochranu jejím 
modrým pláštěm pro sebe i mé milé. 

Při zpáteční cestě se najednou pro  nám objevil veliký nákladní 
vůz. Předjížděl čtyři osobní auta! Dcera ihned zareagovala, začala brz‐
dit, a tak se řidiči na poslední chvíli s pomocí všech duchovních průvod‐
ců podařilo zařadit do správného pruhu. Vše se odehrálo velice rychle 
a nečekaně dobře. Vtom slyším dceru říkat: „Mami, ještě nepřišel náš 
čas! Normálně bychom to ž musely být mrtvé a auto k nepoznání.“ 
Obě jsme byly velmi vděčné za tento „zázrak“. 

Z hloubi srdce jsem děkovala duchovnímu světu, hlavně ale za to, že 
moje dcera „tady“ mohla ještě zůstat pro své dě  a dva vnuky.
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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 po‐
moc. Dokonce jsem omdlela a spadla z postele. Když jsem se probrala, 
záda jsem cí la o trochu méně, zato hlava třeš la. Přes WhatsApp jsem 
poprosila pár přátel o modlitbu. Ti zase kontaktovali další. Po krátké do‐
bě jsem cí la úlevu, bolest pomalu ustupovala. Příš  den jsem navš vi‐
la 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.

Pouhopouhý deštík
Den po svatbě našeho syna jsme měli před sebou mnohahodi‐

novou cestu domů. Odpoledne měly dle předpovědi přijít silné bouřky. 
Modlila jsem se proto, naši jízdu jsem odevzdala do rukou našich 
duchovních průvodců. Z vnitřního popudu jsme vyrazili dříve, než jsme 
plánovali. Ve zpětném zrcátku jsem pozorovala černé bouřkové mraky, 
ale my do Vídně dorazili za mírného deště. Po příjezdu domů jsme sly‐
šeli ve zprávách o silných bouřkách, dokonce musela být kvůli záplavám 
uzavřena i dálnice. Velmi děkuji za duchovní pomoc.

Hledání zaměstnání
Vnučka měla před rozhodující závěrečnou zkouškou studia a po‐

prosila mě o duchovní pomoc, což mě jako znamení její důvěry v Boha 
samozřejmě obzvláště potěšilo. Ráda jsem svěřila její prosbu do rukou 
duchovního světa a podporovala duchovní pomocníky, jak jen jsem 
mohla, svými modlitbami. S rados  mě za pár dní informovala o udě‐
lení lékařského tulu a poděkovala za podporu. Naše díky jsem hned 
předala všem duchovním pomocníkům. 

Po krátké době se s přítelem přestěhovala do Osla a hledala vhodné 
zaměstnání, což nebylo tak snadné. Po prvních neúspěších díky její 
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velké nervozitě se opět na mě obrá la o duchovní podporu, protože 
měla jít na přijímací pohovor. Nyní se jednalo o místo, které plně odpo‐
vídalo jejím představám. Zase jsem vroucně prosila o pomoc dle Boží 
vůle a také tentokrát byly mé modlitby vyslyšeny! Neteř místo dostala. 
Byly snad první neúspěchy rovněž duchovně vedeny, aby dostala to 
správné místo? Děkuji našim duchovním pomocníkům za moudré ve‐
dení a neúnavnou podporu.

Odraz rokoka v mé současnosti
Už mnoho let trpím silnými bolestmi kolen a stále se ptám, proč je 

tomu tak. Konečně mě napadlo poprosit svého duchovního průvodce, 
zda by mi mohl napovědět příčinu boles . 

Jednoho dne jsem si šla odpočinout, v klidu jsem ležela a na nic ne‐
myslela. Vtom jsem „uviděla“ obraz z doby rokoka se dvěma ženami a 
mužem. Dámy měly vyčesané vlasy a oblečeny byly do nádherných šatů 
s kolovou sukní...Sotva jsem začala myslet, obraz zmizel. Přesto jsem 
náhle poselství pochopila: Musela jsem tehdy být zámožná a domýšlivá 
žena! A jak známo – pýcha předchází pád. Proto jsem se nyní 
inkarnovala do chudých poměrů, abych skrze bolest mohla něco spla t. 
Od té doby vše snáším lépe a mé modlitby pro zmírnění boles  jsou 
více plněny. Jsem vděčná mému milému průvodci za tento vhled i za je‐
ho pomoc. Děkuji i duchovnímu světu, že jsem tentokrát byla přivedena 
na duchovní cestu, že ve svých osmdesá  letech patřím k duchovnímu 
společenství, že netrpím osamělos  a nečinnos . Naopak, jsem šťastná 
při studiu duchovních pravd, kterými nás Boží poslové bohatě obda‐
rovávají. Jaká milost!

Pomoc začíná být intenzivnější
Mám potřebu duchovnímu světu poděkovat za jeho četné pomoci, 

které poslední dobou zažívám. Nejde ani tak o uvedení jednotlivých 
událos , jako o skutečnost, že jsem se díky svým prosbám a modlitbám 
o duchovní pomoc dokázala z nejrůznějších životních situací – a že ne‐
byly vždy jednoduché – vzchopit. Cí la jsem se povznášena a chráněna 
s intenzitou, jakou jsem doposud nezažila. O tyto prožitky bych se chtěla 


