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POZEMSKÝ ŽIVOT MÁ SLOUŽIT
DUCHOVNÍMU VÝVOJI
Boží duchovní svět má radost, že jste ochotni láskyplně smýšlet. S ra‐
dos a upřímně se o vás, propojeni s mnoha posly, staráme. Jsou v těch‐
to časech ve velkém množství připraveni stát při lidstvu a Matce Zemi.

Matka Země je již pod duchovním vedením Krista
Na Zemi se odehrává mnoho různých otřesů, samotná Matka Země
se pod vedením Krista připravuje na navyšování vibrace. Ten jako vítěz
nad Luciferem má nad Zemí kontrolu. Pán hlubin stojí v opozici, není
ochoten respektovat plán Boží lásky.
Milovaní, buďte si za každé situace vědomi toho, že milující nebeský
Otec nechává skrze Krista a nás, Boží posly, ale hlavně prostřednictvím
Matky Marie a Josefa z N. a také pod ochranou archanděla Michaela
proudit mnoho darů milos určených lidstvu.

Každá služba lásky přináší ovoce
Každá služba lásky tryskající ze srdce pomáhá na cestě Ježíše Krista
blíž k Bohu! Vždyť Ježíš řekl: „Staňte se podobně dokonalými, jako je
váš nebeský Otec!“ Takové směrování vám přinese ovoce, duchovní
ovoce!
Snažte se žít vědomě jak v tomto okamžiku, tak vždy! Buďte v tom
opravdoví, jednejte moudře! Nebuďte zbrklí, nevycházejte z vědomí
malého já ani v myšlenkách, ani ve slovech nebo v činech! Máte zodpo‐
vědnost za svůj duchovní vývoj a také za vaše sourozence tam, kde mo‐
mentálně žijete hmotný život. Je krátký, velmi krátký, ale to již víte.

Protiklad ve velkém překračuje zákony
Přípravy jsou v plném proudu, protože na mnoha místech Země se
odehrávají závažné přestupky, na lidstvu prováděny v utajení, důsledkem
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jsou problémy. Pro klad stanovené hranice již nedodržuje, proto na to
bude duchovní Boží svět pověřený Kristem reagovat. Ovšem kdy se tak
stane, určí Kristus.
Ani v nejmenším si nemůžete být vědomi následků porušování Kris‐
tových zákonů. Stanovil je, pověřen nebeským Otcem. Nešvary však do‐
sáhly takových rozměrů, že je nelze tolerovat! Bezcitnost a touha po
moci vládnou Zemi. Mnohé se vymyká řádu, který stanovil Bůh
a problémy se násobí.

Je třeba se probudit z letargie
Mnozí cí , že se něco musí stát. Lidstvo se musí probudit z mrákot!
Vnímáme obrovské utrpení, dě Boží jsou v letargii, jejich duchovní vý‐
voj se zastavil. Tak to ale nemá být, vždyť vaše planeta slouží k odčinění
a učení. Vývoj má být duchovní, jenže lidé touží po moci a hmotném
blahobytu.
Znovu opakuji: Život na Zemi má sloužit zrání duší, odstraňování
přestupků bránících návratu do Otcova domu ve stopách Ježíše Krista.
Buďte tedy bdělí, prociťujte vlastní sílu lásky, ona vás oživuje a vnáší
klid! Nechte se vést svými duchovními průvodci a mějte na pamě , že
jste haleni do ochranného pláště Matky Marie – každého drží poutem
lásky a spolu s milým Josefem z N. vás vede!

Vysílejte lásku a modlete se
Zejména v těchto dobách pla : Hodně milujte, milujte a svým brat‐
rům a sestrám hladovějícím po lásce a duchovní potravě vysílejte lásku
přes vaše duchovní průvodce! Věřte, že vše od vás je shromažďováno.
Kdo je ochoten dávat a otevře se, má milující srdce. Do takového pak
může proudit Stvořitelova milost. Modlete se a proste za vaše bratry
a sestry, o to vás žádá naše Matka Marie!

Každý nese zodpovědnost
My z Božího duchovního světa se snažíme vás vyživovat a držet po‐
spolu. Ale také vás prosíme, abyste i vy pro to dělali vše, co je ve vašich
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silách. Abyste v lásce působili na ty, o nichž víte, že musí zvládat výzvy
a často jsou na hranici svých sil. Pozdvihněte je svou silou lásky, posílí‐
te je m. Buďte naši ak vní pomocníci! Vyživujte svou laskavos , poko‐
rou a vděčnos ! Každý z vás má odpovědnost! I tak se projevuje služba,
oddanost Spasiteli a dík Stvořiteli, láska k Matce Marii a Josefu z N. Takže
nesobecky darujte svou náklonnost a lásku.

NEBUĎTE VLAŽNÍ V DUCHOVNÍM ÚSILÍ!

Děkujeme za vaši důvěru a víru a pamatujte, že je posilujeme. Vězte,
že díky své oddanos , nastavení a otevřeným srdcím přispíváte
prostřednictvím všeho, co přeměňujete v čin, ke své dokonalos . Nyní je
čas zkoušek, nastala doba se osvědčit! Radujte se, vy teď konáte! Vylaďte
se a vedeni svými duchovními průvodci se přes vědomí vyššího Já po‐
zvedněte do rozšířeného pole, do duchovního prostoru v Kristově sí . Pak
vás můžeme v této nové situaci, kdy nebylo možné fyzické
shromažďování, kdy se nemohla konat žádná setkání, zásobovat.
Víme o těchto nových okolnostech, chválíme vás za to, že jste od‐
daní. My to vidíme, my víme, jsme u vás ve velkém počtu. Duchovní
svět Boží se dotýká vašeho nitra láskou a děkuje za vaše milující
otevřená srdce připravená přijímat. Mluvíme o tom proto, abyste cí li
a věděli, že je vám dodávána velká duchovní síla lásky.

Osvobodit se od starých zátěží
Je nutné si to v této výjimečné době uvědomovat. Vždyť mnohé ve
vnějším světě se hrou . Bude se tak dít i ve vašich duších, hodně se
bude uvolňovat. Ale pamatujte: slouží to k odstraňování starých zátěží!
Vězte však, že v této nepokojné době jste drženi a neseni!
Předkládejte své boles plni důvěry milému Spasiteli s prosbou, aby se
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proměnilo to, co se bor , způsobem, který si přeje Bůh. Abyste
s pomocí Krista dokázali uvolnit, co vás ží. Nechť se změní vše, co se
hrou a co vám dělá staros . Často zažíváte, a my to víme, nejrůznější
trýznivé duševní a tělesné pocity. A bude se to stále více projevovat.
Berte tento čas jako dobu milos , měla by sloužit k tomu, abyste se
v tomto krátkém časovém úseku osvobodili! Je to horká doba, vidíte jen
zlomky, ale můžete se podle nich orientovat. Uvědomte si každičkou
indispozici, velkou i tu nejmenší, a snažte se jich zbavit. Vždyť je milost,
že vás láska a Boží milosrdenství podepírají. Vedou vás za ruku, chtějí
formovat, můžete získat klid a mír, opravdový duchovní vnitřní klid od
našeho Spasitele Ježíše Krista, jenž řekl: „Svůj klid a mír vám
zanechávám, dávám!“

Vnitřní duchovní klid a mír
Nechť prostřednictvím vašich krásných pocitů vás naplní klid plný
milos , nechť mír zalije vaše srdce! Budete plni síly lásky, tato vnitřní
duchovní síla se přes Boží jiskru a Kristovo světlo a vaše vyšší Já rozšíří
na vaše bratry a sestry. V tomto těžkém pozemském životě je přece mi‐
lost Tvůrce předat každému ochotnému sourozenci Kristův klid a mír ja‐
ko jeho pozemský pomocník. Pamatujte na to, učte se to, prociťujte
a naučte se dávat pravou duchovní lásku. Ano, jste formováni jako ná‐
stroj duchovního světa! Předávejte lásku dál!
To je v této přelomové době velká milost, dostáváte ji, abyste si
v klidu svého nitra snáze uvědomili své indispozice, boles vé duševní či
tělesné stavy. Sami jste si je zavinili a následek nyní cí te.

Uvědomění, uvnitřnění a propojení duchovních milostí
Je těžké popsat duchovní vibraci lásky. Ale každý, kdo se otevře
a napojí na Boží jiskru a Kristovo světlo a poprosí přes své vyšší Já, ji
prožije. To však vyžaduje neustálé duchovní úsilí. To nejde hned, pro‐
tože i ve vás pomocí impulzů z duchovního světa postupně vzniká síť
Kristovy lásky. Je stále duchovním světem napájena, až poznáte, že
stoupáte po spirále. Jste po ní neseni mocnou silou lásky a s pomocí
svých duchovních průvodců.
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Pamatujte: Čistou myslí a láskyplnými slovy se vaše síly ak vují.
Duchovní průvodci jsou vždy při vás a jsou ochotni vám pomáhat,
sloužit na náročné pozemské cestě vzestupu. Ale také máte vůli!
Dostáváte dary milos od Boha.
Doba je vlivem nega vních sil ob žná, jitří vaše duše. Jenže Kristova
a Boží síla lásky stojí při vás! Držte se jí. Důvěřujte a věřte a pamatujte
na to v budoucnu!

Proces duchovního probuzení
Mnoho Božích poslů je s láskou při vás, aby milující pomocníky Krista
vybavili vším, co potřebujete.
Aby se proces duchovního probuzení rozběhl a pokračoval, má
duchovní potrava, kterou přes vaše duchovní průvodce dostáváte, slou‐
žit i vašim bližním.
Ježíš Kristus má pověření, a to všichni víte, přivést všechny Boží dě
domů. Nebeský Otec má pak radost ze všech svých dítek, které se
k Němu opět navrací – každé na duchovní úrovni, kterou si v pozem‐
ském životě zasloužilo.
Nebuďte proto vlažní v učení a v duchovním úsilí! To na vás z Boží‐
ho duchovního světa neúnavně voláme, protože vidíme, kolik nega‐
vního se již na pozemské scéně nahromadilo. A tak se pevně držte
Boží lásky skrze Krista a pamatujte, že jste láskou neseni!

Spravujeme vaše modlitby
Děkujeme z celého srdce za vaše upřímné modlitby, které z nejrůz‐
nějších příčin vysíláte. Mějte na pamě – a to bychom vám rádi připo‐
mněli –, že všechno, co vaši sourozenci ještě nejsou schopni přijmout,
duchovně spravujeme, aby pak ve vhodnou dobu, až budou schopni
se otevřít Ježíši Kristu a obrá t se k milujícímu Otci, byly všechny mi‐
los přivedeny do jejich milujících duší, do jejich srdcí! Z celého srdce
děkujeme za vaše modlitby!

Ukotvěte modlitbu do srdcí dětí!
Chceme se obzvláště zabývat modlitbou dě ! Zasejte toto duchovní
semínko do úrodné půdy, učte je modlitbě, protože pak budou utvářeny
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duchovní silou lásky modlitby! Má být jejich stálou součás , vkládejte
tato semínka umožňující dětem duchovní růst.
Pro klad raﬁnovaně přináší do této úrodné půdy nejrůznější balast,
lákavé technologie způsobují zmatek v jejich srdcích, přetěžují jejich duše
tak, že se sotva dokážou rozhodnout pro duchovní směrování tak po‐
třebné pro dětský vývoj. Proto žádáme, vložte do jejich srdcí více mod‐
litby, pak se zklidní. Dě často mívají nadměrné množství energie, vy
říkáte, že jsou hyperak vní. Neví, jak mají zpracovat všechny dojmy, které
na ně přes tyto technologie působí a obrazem, zvukem je ohlušují.
Ukotvěte v nich stále více semínek modliteb! My jim pomůžeme vy‐
klíčit. Tak vznikne pro váha nadměrného působení elektronických mé‐
dií, energií počítačových her. I vy svojí čistou myslí a láskou můžete být
pro pólem škodlivého působení pro strany. A Spasitel vám pomůže
vložit sílu lásky do těchto mladých duší.
Děkujeme, že si to berete k srdci, a děkuji, že se zdržíte otázky: „Ano,
ale jak toho máme dosáhnout?“ – Jste formováni vlastní svobodnou vůlí,
ryzím srdcem a silou lásky a také vedeni duchovními průvodci, kteří při vás
stojí. Pak byste měli být schopni vytvořit pro sílu pro srdce dě , jedno, zda
jsou to vaše dě či vnoučata atd. Pamatujte, nejste bez pomoci, protože
mnohé se v této nepokojné době razantně formuje a přeměňuje!

8

MENTÁLNÍ POSTOJ A JEHO VÝZNAM
Pozi vní a duchovně zaměřené myšlenky mají harmonizující účinek
na vaši psychiku, posouvají vás vpřed a působí ve všech rovinách vaše‐
ho života. Jste duchovní křesťané a následovníci Ježíše Krista, nechť je
tedy vědomí vašeho malého já (denní vědomí) řízeno a kontrolováno
vědomím Já vyššího, tedy kontrolním mechanismem, který byl získán
duchovním způsobem, vědomě formován a pevně ukotven.
Jako pomocníci Krista na Zemi byste měli člověka hledajícího Boha
s láskou upozornit na význam myšlenek, protože ty ovlivňují citlivost,
stavy vědomí a působí rozmanitými vlivy na tělesné i duševní stavy. Být
pozi vně naladěný má harmonizující, rozjasňující účinek na vnitřní
i vnější život, rozšiřuje vědomí a také působí na okolí.
Studujete duchovní pravdy, měli byste být vzorem bližním, máte proto
zodpovědnost na cestě Ježíše Krista domů. Ukažte těm, kteří vážně hle‐
dají Boha, křesťanský, smysluplný přístup naplněný láskou k bližnímu.
Uplatňováním učení lásky Ježíše Krista se stáváte v mentální rovině
takového člověka světelným mostem. V jeho duši se to projevuje jako
rozjasňující podtón, který ho formuje. Díky vašim slovům inspira vně
získaným od duchovních průvodců se hledající může vhodně otevřít
pro působení Krista, a dosáhnout tak přístup do vědomí vyššího Já. Vytváří
se duchovní šance prodchnutá láskou.
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BUDU VÁM POSÍLAT SVÉ POSLY
Co je duchovní prostor
Po dese le jste se ladili k pokoře, lásce a oddanos . Duchovní Boží
svět vás při tom pozvedl skrze vědomí vašeho vyššího Já, takže vám
mohly být v tomto vybuzeném vědomí – ovšem podle vývojového
stupně každého – předány duchovní pravdy a dary milos .
Totéž se děje díky vaší oddanos při duchovním způsobu četby sdě‐
lení. Jste vyzdvihnu do vyššího stavu vědomí, takže si zvykáte na
duchovní vibrace. Ty jsou součás vibračního pole lásky Kristovy sítě.
Boží poslové vám dávají duchovní potravu a s pomocí duchovních
průvodců vás formují. Přes vědomí svého vyššího Já si stále víc a více
rozšiřujete stav vědomí, abyste se stahovali z nižších kolek vních vib‐
račních polí. Takový stav spolu s pevnou vírou a silnou důvěrou v Boha
vám dovolí se stále více duchovně ukotvovat v Kristově sí .

Vrůstat do Kristova vědomí
Náš milý Spasitel řekl: „Zanechávám vám svůj klid a mír!“
Milí sourozenci, neustále jsme vás upozorňovali na význam vrůstání
do Kristova vědomí, ale daří se vám to různě, podle vašeho duchovního
úsilí. Pomůže vám spolu s neúnavnou, nezbytnou a vytrvalou prací na
sobě rozpouštět dosud existující disharmonie a změny a vzniklý stav
pak nastolí ve vás větší klid a mír. Stane se vaším duchovním majetkem.
My, Boží poslové, jsme v hluboké lásce a rados sjednoceni pro
spásu vás všech. Nechte se prostoupit Kristovou láskou, jeho klid a mír
vstoupí do vašich srdcí, zakotví ve vás. Staňte se pozemskými po‐
mocníky! V nezištné oddanos uplatňujte učení lásky, předávejte dál
jeho lásku, jeho klid a mír, aby i vaši sourozenci byli zásobeni duchovní
potravou. Protože náš Spasitel řekl: „Budu vám posílat posly, kteří vás
budou zásobovat pravdami, a tyto pravdy vás osvobodí!“
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DŮVĚŘOVAT SÍLE KRISTOVA POŽEHNÁNÍ
Chválíme a velebíme nebeského Otce, děkujeme , nejmilejší Spasi‐
teli – naše srdce jsou naplněna! …
Pod ochranou milující Matky Marie vám sloužíme v pokoře a v hlu‐
boké lásce. Pamatujte, že jste neseni a chráněni, vždyť jste podporováni
láskou všemilujícího Otce! Náš Spasitel vás plní svou silou, světlem vše‐
objímající milos , které vás vyzdvihuje!

Přinašeči světla z univerza
Kdo se vzpíná k síle lásky, bude milým Spasitelem prostřednic‐
tvím nás, Božích poslů, zásoben lomeným světlem lásky. To přijímá‐
me, pro vás připravujeme, neboť vy byste sílu Krista neunesli.
Nevydrželi byste ji.
Ve velkém společenství s mnoha Božími posly vám smíme radostně
sloužit. Je jich mnoho, velmi mnoho z celého rozsáhlého univerza a jsou
připraveni působit jako přinašeči světla pro lidstvo Země. Nazýváme je
přinašeči světla milos . Jsou povoláni vám nesobecky pomáhat.
Kéž vás jejich připravenost potěší, neboť vás pozvedají do vibrační
sítě Krista, do duchovního prostoru. Jste stále více formováni, můžete
se stát světlejšími a být proniknu jeho láskou. Milý Spasitel je vám již
zcela blízko, a to nás, Boží posly, těší.

Znalosti přinášejí zodpovědnost
Měli byste vědět, že díky vašemu poznání a vnímání máte také
velkou zodpovědnost, protože vás již dlouhou dobu duchovní Boží svět
zásoboval pravdami, silou lásky a dary milos . To pro vás znamená zod‐
povědnost dobrovolně sloužit v duchovní oblas . Ovšem respektujeme
vaši svobodnou vůli.

Uplatňovat znalosti
Vše, co vám vnášíme do vědomí, můžete uskutečnit teprve díky
duchovnímu poznání. Každý čin lásky, který vykonáte, z duchovního
světa posilujeme a formujeme. Také pomáháme zajis t vašim bližním
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duchovní potravu. Ano, všechno je přesně koordinováno, aby byla
duchovní výživa přijata, zpracována a ukotvena v duši.
Kdo se s m ztotožní, dělá duchovní pokroky: rozšíří vědomí, po‐
zvedne se, začne ostřeji a přesněji vnímat, takže rychle pozná, když se
objeví disharmonie. Uvědomí si, že jeho myšlenky, slova, činy či pocity
nejsou dle Boží vůle, že je neprověřil. Zkoumejte, co je vám z vnějšího
světa předkládáno. To je na duchovní cestě nutnost!

Umění protikladu svádět
My, kteří máme již zkušenos s pobytem na Zemi, rozumíme sou‐
časné náročné etapě, v níž útlaky nega vních zesílily! Mějte proto na
pamě , že jste neseni a vedeni Božím duchovním světem, pociťujte
ochranu a bezpečí, přestože je pro klad někdy velmi blízko! Učte se jej
odrazit svým klidem, nenechte se zatáhnout do nega vních myšlenek
a neplodných diskusí! Kontrolujte vždy své pocity! Za m však často říká‐
te: „Zase jsem se nechal strhnout!“ Ano, je to tak a vám je to pak líto.
Kdybyste si hlídali myšlenky, mohli jste nápor včas rozpoznat a čelit mu.
Nyní na Zemi tyto tlaky zesilují, uvědomte si však, jaká je naše
touha být vám blízko. My, Boží poslové, vaši duchovní průvodci, Matka
Marie, Josef z N. a milý Spasitel vás chceme uklidnit. Pokud se nene‐
cháte svést nega vními silami, jsme vám nablízku! Neboť my se vás
snažíme vést po přímé cestě! Všimněte si, jak vás temno tak cky
a mazaně zatahuje do osidel, když vlivem vašich slabos a vnějších vlivů
dostane příležitost svést vás z přímé cesty! A věřte mi, pro klad je vždycky
připraven skočit! Kdo si to nechce hlídat, kdo není v této době obe‐
zřetný, ten se pak často neovládá, třeba už jen v malichernostech. Říká‐
me naléhavě, umění svádět je veliké!

V bezpečí ochrany duchovního světa
I tenkrát jsem si musel na Zemi dávat pozor na nega vní síly. Vždyť
jsem byl schopný svým ohněm lásky stále více zapalovat! I vy již víte, že
když duchovně zrajete, je pro straně dovoleno vás svádět v míře stano‐
vené Božím zákonem. Také je vám známo, že vaše duchovní smysly se
stávají vnímavější, a tak můžete s pomocí duchovního světa odolat, neboť
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jste se učili: Ježíš Kristus je vítěz! Kdo důvěřuje v sílu jeho vítězství, ten
odolá, jedná s láskou a my, Boží poslové, mu pomáháme. A znovu zdů‐
razňuji: Kristus je blízko, velmi blízko! Buďte si vědomi blízkos dobrého
pastýře a lásky, kterou přináší svým milovaným ovečkám. Vede vás bez‐
pečně a jeho síť chrání!
Věřte mi, jste obdarováváni velkou dávkou lásky, mocné lásky! Od‐
dejte se milému Spasiteli a spojte v Kristově sí svá milující srdce s jeho
milosrdným srdcem plným dobroty!

Pověření láskou
Kristus má radost z každého, kdo chce své srdce otevřít, kdo chce
vstoupit do svého duchovního nitra. Tehdy ze Spasitele přes nás, Boží
posly, do něho proudí mocná síla lásky. Formuje vás, pramen veškerého
by vás vyživuje. Veliká je milost Otce, síla lásky, vy se proto rozvíjejte,
neboť ona vás zalije! Pak z vás bude tryskat k vašim sourozencům,
neboť takový je úkol lásky: V pokoře, nesobecky, dobrovolně sloužit!
Děkujeme společně našemu nebeskému Otci! Chválíme Ho a vele‐
bíme za Jeho lásku, kterou nás živí. Děkujeme milému Spasiteli, že jsme
jím neseni a živeni, a také Matce Marii, která vás ve spojení s Josefem
z N. jako vaše patronka v lásce vede. To je přece veliká síla lásky a bez‐
pečí! Také my, Boží poslové, vám smíme s rados , v pokoře a vděčnos
sloužit. Poděkování samozřejmě patří i duchovním průvodcům, kteří
vás láskou zásobují.
Pamatujte, společně s vámi radostně sloužíme jako veliké duchovní
společenství a duchovní rodina našim milým bratrům a sestrám. Takový
jsme dostali dar milos !
.
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TRPÍCÍ SENZITIVNÍ DUŠE (2. ČÁST)
(pozn. red. 1. část viz R100, str. 20 ‐ 25)
Vysvětlení, příklady, rady obsahují základní principy duchovní vědy. Každý
duchovně usilující člověk by měl mít právě v pokročilé době končící časové
etapy k dispozici řadu nástrojů, aby mohl z duchovního hlediska prověřit nej‐
různější nabídky školení, kurzů, programů, prak k, terapií atd.

Pokud jdete duchovní cestou, pak narazíte na fenomén, že čas,
a nejenom ten, vám ubíhá ještě rychleji. Tento jev pla u každého, kdo
se poc vě snaží odložit své chyby. Ví, že se mu čas krá , není spokojený
sám se sebou, protože si stále více uvědomuje svá selhání a nechce se
jimi dále zatěžovat. Tak se snaží a čas u ká. Ale nebojte se! Kristus už ví,
kdo se snaží v Boží vůli, a posílá mu své posly. Proste o pomoc, pak se
vám čas nebude zkracovat!
Vše, co předáme, nebude podle materialis cké vědy, ale z duchovního
pohledu.

Autosugesce
Je to magická síla trénovaného člověka sloužící rozvoji vlastních
vnitřních sil. Použili jsme slovo „magický“, protože osoba si vsugerovává
více či méně význačné prožitky, které dál rozvíjí. Samosugesce by měly
být prováděny jen tehdy, když člověk žije podle Boží vůle, spojuje svůj
cíl s pravdou a chce dosáhnout v sobě to Bohem chtěné. Jestliže je tedy
mírumilovný a v harmonii a vsugerovává si to, co je dle Boží vůle, pak je
to v souladu s duchovním světem Božím. Vše ostatní je pro pólem.
Duchovní bytost se inkarnuje s určitým programem. Když tedy člověk
mění svůj program pomocí autosugesce, která není v souladu s Boží vůlí,
pak za to nese zodpovědnost. Program to ž opravdu lze změnit auto‐
sugescí, protože duch – Boží jiskra to umí. Pokud jde špatnou cestou,
vzdálí se od Nejvyššího, pak si ovšem za to nese také zodpovědnost.
Jak tomu lze rozumět? Autosugescí ovlivňujete formování své duše,
centra vědomí, čakry, vaše elementární duše i všechny síly, které skrze
ně působí a jsou s nimi spojené k tomu, abyste se s nimi vydali novou
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cestou, a ne tou, kterou jste si stanovili na onom světě. Zodpovědnost
za to si nese člověk!
Je velmi těžké vysvětlit rozdíl mezi vědomím vyššího Já, které půso‐
bí přes čistou mysl, a vědomím malého já, jež působí přes rozum. Většina
lidí používajících autosugesci bohužel využívá v denním životě vědomí
malého já, tedy rozumové myšlení. Pak se to ovšem nemůže podařit!
Neboť čistá mysl je dar Boží, rozum má sloužit ke zvládnu pozemských
úkolů.
Prosím tedy, dříve než budete ch t udělat něco takového, po‐
zvedněte se do vědomí svého vyššího Já a prověřujte čistou myslí.
Pokud to neumíte, pak proste nejprve Boha o sílu, pomoc a poznání,
jestli je vůbec Jeho vůlí zasáhnout do duchovního programu, který jste
si přinesli!
Nestabilní nebo nega vně naladění lidé, rozumově uvažující, kteří
vyhledávají a chtějí jen pozemské, si bohužel při zadávání autosugescí
nastavili programy vzdálené Boží vůli.
Proto je velmi důležité, máte‐li něco takového v úmyslu, abyste se
často a vroucně modlili za odpověď. Pamatujte, že ve většině případů
autosugesce mění směrování duše na Bohem nechtěné. Jak se může
nevědomý člověk se svým slabým poznáním ch t rovnat Bohu a ch t
formovat svou duši tak, jak je to podle jeho názoru nejlepší!
My máme každopádně pověření od vašich duchovních průvodců
vás od tohoto odradit. Máte ale svobodnou vůli.

Cizí sugesce
Tímto termínem rozumíme vliv cizích myšlenek na vaše vědomí. Rá‐
di bychom sdělili nyní něco velmi, velmi důležitého: My všichni, bez vý‐
jimky, jsme obklopeni obrovským množstvím myšlenek! Mohou vás
však zasáhnout jen ty cizí sugesce či cizí myšlenky, které na vás cíleně
míří magickou silou vůle a k nimž jste náchylní. Buďte tedy moudří
a jednejte dle Boží vůle.
Představte si toto moře chao ckých myšlenek! Pokud v sobě nosíte,
řečeno mírně, například sklon k nepravdě, tak se na vás budou navě‐
šovat jisté cizí sugesce, protože vy v sobě ještě částečně nosíte nepravdu.
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S ní budete mít stále co do činění, dokud to s pravdou nebudete myslet
vážně. A to pla i pro všechny další přestupky, pochybení podle Lauren‐
ova zrcadla nectnos .
Takže nega vní síly, popř. cizí sugesce na vás cíleně zaměřené vám
vlastně pomáhají odhalit chyby, které máte, popř. vaše pochybení pro
Božím zákonům a pro vašim bližním! To je to velké tajemství! Je dů‐
ležité pro toho, kdo tomu porozumí a umí využít!
Musíte přistupovat jen s bdělou čistou myslí a naslouchat tomu, co
k vám z moře cizích sugescí či cizích myšlenek proudí. Pak kontrolujte!
A pokud jste upřímní, uvědomíte si, že stále ještě v sobě to či ono ne‐
pěkné nosíte. Kdyby ne, potom by na vás tyto cizí sugesce nemohly mít
vliv, protože do svého vlastního programování přijímáte jen a jen odpo‐
vídající vibrace. To je velké tajemství, které vám pomůže snáze se vy‐
pořádat se svými chybami!
A ještě něco: Cizí sugesce na vás mohou formou slov, obrazů, poci‐
tů, myšlenek atd. vysílat jak lidé žijící mezi vámi, tak i nevtělené
duchovní bytos !

Autogenní trénink
Jedná se o systém vědomé změny určitých duševních struktur s cí‐
lem snadněji najít cestu k sobě. Člověk se vystavuje cizím sugescím
trenéra, školitele nebo vedoucího kurzu.
Tomu říká Boží duchovní svět rozhodné NE! Protože zde není uplat‐
ňována svobodná vůle jedince, a to neodpovídá Boží vůli. Odrazujeme
od jakéhokoli nátlaku, zejména když autosugesce či cizí sugesce řídí ne‐
zralý člověk.
Autogenní trénink je vázán na svět zážitků, např. na zážitky vibrací,
vizí, úspěchu, na pocity tepla či zimy. Některé duševní síly jsou ak ‐
vovány bez zřetele na program, který jste obdrželi před inkarnací.
Ovšem ten je m nejlepším, co vám mohlo být pro tento pozemský
život poskytnuto.
Myslíte si, že se znáte lépe než kdokoli jiný. Pokud však hodláte au‐
togenním tréninkem přijímat cizí sugesce, pak pamatujte, že nejlépe
vás zná Bůh! Jinak začnete mít problém s vlastní kontrolou.
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Dříve než tedy začnete s autogenním tréninkem, prověřujte ryzím
srdcem své pocity, myšlenky, přání, touhy a vášně. A pamatujte: během
zážitků (pocity, chlad, teplo, vize apod.) vzniká nebezpečí, že se otevře‐
te! A před m důrazně varujeme!

Otevření se
Co rozumím termínem „otevřít se“? Člověk je trojice: duch, duše
a tělo. Duch a duše jsou spojeny s hmotným tělem prostřednictvím
ódového pouta neboli stříbrné šňůry. V okamžiku, kdy autosugescí či
cizí sugescí utváříte ve své duši další programy, měníte vztah mezi duchem,
duší a tělem. Avšak tento systém se utváří stupeň po stupni. Což zna‐
mená, že zážitky tohoto druhu můžete dosáhnout pouze tehdy, když se
duch a duše uvolní od těla, jenže toto je pro vás patologické.
Milí sourozenci, to si Bůh nepřeje! Co Bůh spojil, člověk nerozdě‐
luj! Bůh vám daroval tento život jako celek a On jej podle Své vůle
a zákona opět rozdělí v čase, který sám určí. Ale neoprávněné uvolně‐
ní ducha a duše z těla pomocí autogenního tréninku je spojeno s ob‐
rovským rizikem, s nebezpečími, která jsme již zmínili: ovlivnitelnost,
obsazenost a posedlost. (pozn. red.: publikováno v R100, kapitola Trpící
senzi vní duše.)

Jestli jste to správně pochopili, pak nikdy nepřipus te, aby jiní nad vámi
tak snadno získali moc a vás samotné – duši a ducha – uvolnili z těla.

Psychokineze
Když jste se otevřeli, vyvolali jste svou životní silou určité jevy. Vaše
životní pouto se to ž vlivem cvičení uvolnilo a vy jste svou ódovou sílu
uvolnili tak, že už ji nejste schopni držet v sobě. Cizí duchovní bytos
s ní působí na dálku a vyvolávají strašidelné jevy a mnohé další.
Ale pozor! Jen v těch nejvzácnějších případech jsou tam Boží
duchovní bytos ! Většinou jsou to k Zemi vázané, nega vními silami
podněcované duchovní bytos , které tyto jevy vyvolávají vaším
ódem! Ale vy za to nesete zodpovědnost!
Tak rozdáváte životní sílu, protože bez ní by tyto duchovní by‐
tos nemohly něco takového dělat.
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Opravdu chcete, aby byl váš ód zneužit? Pak o tom přemýšlejte! Pán
temna to má snadné a ulehčuje si to m, že se snaží ty senzi vní mezi vá‐
mi mající zájem o duchovní vývoj blíž k Bohu lapit pro své účely. I tak‐
zvaný kouč, který si většinou není vědom své zodpovědnos a jemuž jste
dali „materiál“, vás vzdělává a jako dík za to jste se stali nástrojem nega‐
vních sil. Proto vaši duchovní průvodci chtějí, abyste to pochopili!

Hypnóza
Nejprve bychom vám chtěli vysvětlit, co se rozumí všeobecně
hypnózou. Hypno zér dává hypno zovanému příkazy, které on poté
provádí. Nemůže jinak, neboť jeho vůle je hypno zérovi poddána a dů‐
sledkem toho se stal jeho podrobenou obě .
Duchovní svět Boží je pro každému omezování svobodné vůle, pro
každému nátlaku, takže ji rozhodně odmítá! Žádný moudrý člověk se k tomu
nepropůjčí. Naštěs nelze zhypno zovat každého, pouze toho, kdo je senzi‐
vní, tedy takového, který toho má na Zemi beztak mnoho zakusit.
Ovšem existuje jedna varianta – i když s ní duchovní svět Boží ne‐
může přímo souhlasit ‐, která pro hypno zovaného skýtá méně nebez‐
pečí. A sice, když se hypno zér předem dohodne s osobou, která má
být hypno zována, že – až se bude nacházet ve stavu mimo tělo – předá
mu pouze příkazy sloužící dle Boží vůle pro jeho duchovní pokrok
a zdraví. A pokud jsou oba tak zodpovědní, že vzájemně respektují svo‐
bodnou vůli toho druhého, pak začnou takovou seanci neboli sezení vždy
modlitbou.
Hypno zér je však zodpovědný za všechny následky, které hypno‐
zovanému za takového stavu vzniknou.
Je to pro vás těžko pochopitelné. Oba, jak ten, co dává příkazy, tak i ten,
co je přijímá, se u této varianty dobrovolně dohodli, že budou konat jen to,
co je v souladu s Boží vůlí. A pokud byla dohoda učiněna bez nátlaku,
pak neporušuje ani vůli jednoho, ani druhého. Jestliže oba požádali Bo‐
ha o ochranu a pomoc, pak jistou ochranu vykonávají také duchovní
průvodci či vyšší vedoucí duchovní bytos .
Přesto je to nebezpečné, i když ne příliš, neboť když je duchovní
průvodce dostatečně silný, vstoupí on do těla hypno zovaného, takže
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do něj pak nemůže vstoupit žádná cizí duchovní bytost. Klíčovým
bodem tedy je, že se to děje dle Boží vůle, a ne násilím.

Posthypnóza
Co to znamená? Vysvětlíme na jednom nebezpečném příkladu
dnešní doby:
Senzi vní člověk si neuvědomuje rozsah svého myšlení a konání.
Chce mít moc a snaží se navazovat a udržovat ta spojení, kde ji může
získat. Používá libovolný prostředek, jen aby se k ní dostal. Když už
moci dosáhne, pak se spojil s něčím, o čem nemá vůbec tušení: to ž
s nega vními silami, které ho na tuto pozici dosadily a trénují si ho pro
své účely. Neboť moc od Boha na planetě Zemi se získává pouze ve vel‐
mi vzácných případech.
Vždy, když chce někdo moc zneužít, aby si podmanil jiné, nebo
dokonce zabil, stojí při něm pán temna. Trénuje ho v plnění posthypno‐
ckých příkazů.
Jen se podívejte, kolik znáte takových lačných, a my nyní víme, že
také senzi vních vládců, despotů a diktátorů! Když pod záminkou ještě
větší moci obdrží posthypno cké příkazy, nikdy je nekontrolují. Znáte to
z historie. Pak ovšem sedíte, obrazně řečeno, na sudu prachu! Nemějte
tedy touhu po moci.

Jóga
Dostáváme se k dalšímu bodu, který je podobný autogennímu tré‐
ninku, a to k takzvané józe. Slovo jóga v sánskrtu znamená něco jako
„vzít své jho na sebe“, cvičit sebekázeň, vychovávat sám sebe. Tedy
z koncepčního hlediska je to vlastně něco dobrého. V zásadě je i tak‐
zvaná škola jógy dobrá, ale ne tak, jak se používá u vás.
Skutečně velcí mistři jógy brali výcvik jógy vždy tak vážně, že nepři‐
jali žádného žáka, který by se pod nejpřísnějším dohledem neřídil
alespoň pě vnějšími a pě vnitřními přikázáními. Můžete totéž říct
o vašich učitelích jógy? Starají se snad o to, co se děje po kurzu jógy
s vaší duší? Pochopte přece, o co nám jde! O vaši osobní ochranu, abyste
se mohli vrá t domů k Bohu a nestali se hračkou nega vních sil!
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Tato přikázání zní:
‐ Vnější: Nemáš krást, zabíjet, lhát, toužit po majetku a moci, nemáš
být nemravný! Dostal někdo z vás, který takové kurzy jógy navštěvoval,
otázky v tomto směru?
‐ Vnitřní: Máš projevovat milosrdenství, být oddán Bohu, být
pokorný, myslet dle Boží vůle atd. Není Ježíšovo učení podobné?
Učitelé jógy, kteří toto u svých žáků sledují, znají svoji zodpo‐
vědnost.
Nyní vypadá záležitost s jógou docela jinak. Jóga uvádí vaše vědomí
do transcendence. (pozn. red. Transcendence je přesahování toho, co
zprostředkovávají smysly.) Zde se již nemůže zasahovat rozumem, vstu‐
puje se do říše nadpřirozeného, nadsmyslového. Tady neexistuje hranice
mezi rozumovým myšlením malého já a čistou myslí vyššího Já. Přecho‐
dy jsou plynulé.
Ale který učitel jógy provozující dnes kurzy jógy může o sobě říct, že
toto ovládá? Chápete nyní starost vašich duchovních průvodců?

Drogy a drogová závislost
Nyní se dostaneme k poslednímu bodu, k velmi smutné kapitole vě‐
nované trpící senzi vní duši: drogy a drogová závislost. Vy si myslíte, že
to je pozemský problém, který ničí pouze tělo. Ale kdyby tomu tak bylo,
nemluvili bychom o tom a vaši duchovní průvodci by nás o to také nežá‐
dali. Je to v první řadě obrovský problém, který pán temna vrhl do světa,
aby vaši mládež, která je semínkem pro budoucnost, zkazil. Tyto duše se
inkarnovaly s vědomím, že na Zemi něco změní, a protože nenacházejí
nic jiného než ortodoxní a zavedené věci, tak to zkouší s drogami, omam‐
nými látkami a podobnými prostředky, které do světa vrhl pán temna.
Chudáci mladí! A nezodpovědní , kdo s m obchodují!
Satan m dosáhl velkého úspěchu! Chce zničit elitu budoucnos ,
mládež. Toto vysvětlit mladým je pro duchovní svět Boží těžké, protože
má málo míst pro předávání informací!
Co se děje na scéně drog a omamných látek? Tělo, duše, emocio‐
nální tělo, rozumové tělo, elementární duše, centra vědomí jsou závislá na
těchto rychle působících silných jedech. Duše a duch jsou násilně vytaženy
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z těla, ódové pásmo je nadměrně roztaženo. Velmi mnoho mladých lidí,
kteří se stali závislými na drogách a omamných látkách, na to dopla lo
tělesnou smr . V novinách pak psáno: „Drogově závislý nalezen mrtvý.“
Co se stalo? „Šlehnu “, jak se u vás říká, začalo příliš rychle účin‐
kovat, duše a duch musí ven, ódové pouto se přetrhne, což znamená
tělesnou smrt. Duše plná naděje musí k ostatním bloudícím, drogově
závislým duchovním bytostem do temné, případně pozemské sféry.
Jejich velký počet bohužel roste.
Chudáci duchovní průvodci! Těžce trpí nepřístupnos svěřenců
a jejich závislos a lačnos po drogách! Na oné straně však neexistují
drogy k uspokojení jejich žádos vos . Co tedy dělají? Nalepí se na
senzi vní lidi a zkouší pod vedením nega vních sil získat z nich na Zemi
další drogově závislé. Jedná se o skutečně začarovaný kruh.
Odtělení drogově závislí používají sugesce, dokud další oběť nesáhne
ke drogám. A světlý duchovní svět může s největší boles pouze přihlí‐
žet! My se sice hodně modlíme, ovšem člověk má svobodnou vůli.
Pokud je takový jedinec jednou lapený, je velmi těžké a pouze s Boží
a Kristovou pomocí a s nasazením velkého množství duchovních bytos
možné od toho znovu takového závislého odradit. Ptáte se proč? Pro‐
tože původní program je v takových lidech zničený, závislost je tak ve‐
liká, že je v nich vše zaměřeno pouze jen na omamné látky, drogy! Jinak
je už nic nezajímá!
A jsme u konce. Doufáme, že vaši duchovní průvodci jsou spokojeni
a vy jste o mnoho informací bohatší!
Ještě vám se vší silou a láskou předáme duševní klid a mír, onu
duchovní sílu a moc, která vás inspiruje, posiluje, řídí a vede a spěchá
vám na pomoc, když o to prosíte.
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ZŘÍZENY AKTIVNÍ PORTÁLY
INICIUJÍCÍ ROZPAD A OBNOVU
Pamatujte, že vše bylo dlouhou dobu připravováno a nic se neděje
náhodou. Sloužilo to a slouží ke spáse zbloudilých lidských dě , aby se
skrze Krista mohl uskutečnit plán osvobození. Tak si přeje Bůh. V Kristově
sí jsou díky jeho lásce a milosrdenství již na všech místech Země umístě‐
na duchovní znamení a v neměnících se kolek vních nega vních polích
činů zřízeny ak vní portály, aby mohlo dojít k jejich rozpadu a obnově.
Kdo má uši, slyš! Kdo z vás je ochoten otevřít své srdce a přijmout tyto
duchovní pravdy, pochopí milující ruce Boží!

Nárůst vlivu protikladu
Chceme ve vašich srdcích pevně ukotvit hlubokou Boží lásku, neboť
pro klad ví o blížícím se konci jeho působení na Zemi. A proto, a to
nám věřte, intenzivně přidává na nega vitě, aby lidem v jejich nevě‐
domos škodil a přivodil jim prostřednictvím nezměrné krutos utrpení
a bolest. Bohužel nemůžeme tyto skutečnos svádějící z cesty zastavit.
Buďte však, prosím, v této žalostné situaci stále ochotni společně pů‐
sobit vroucími bouřemi modliteb, láskyplnými myšlenkami a neso‐
beckými činy, pramenícími z vašeho pokorného postoje.
Vysoký duchovní svět neúnavně koná, abyste nezůstali bezradní,
a Ježíš Kristus vás odkazuje na nebeské království ve vás. Odpovědi naj‐
dete ve vědomí vyššího Já a v neutuchající spolupráci s vašimi
duchovními průvodci. Jejich láskyplné pokyny nesete v sobě. Vše je ve
vás, chce se to projevit a rozvinout, takové jsou duchovní pravdy! Takže
jednejte!
Lidé nežijí podle Božích přikázání, nedávají prostor Bohu a Kristu,
svému Spasiteli a osvoboditeli, místo toho v první řadě myslí na vlastní
blaho! Chybí jim pokora, a přesto jsou všichni milované dě Boží! Neu‐
vědomují si utrpení, které způsobují svou povýšenos , a m škodí sobě
i ostatním.
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Boj mezi světlem a tmou
Aby bylo možné zastavit jejich svádění, je vyléváno mnoho proudů
milos . Objevují se častá znamení, děje jsou intenzivní. Jak na temné,
tak i na světlé straně jsou vynakládány mocné síly. Vybavte se zbraněmi
světla! Pamatujte: jste drženi, neseni, vedeni a formováni v sí Krista ja‐
ko jeho vědomí pomocníci. Společně služte jako rybáři lidí.
V hluboké lásce chválíme a velebíme našeho nebeského Otce! Dě‐
kujeme Ježíši Kristu za jeho osvobození. Jste vedeni a drženi poutem
lásky z našich srdcí! Mír s vámi!

Duchovní potrava pomáhá k věčnému životu. Odvážně ji předávej.
Pocí š štěs , dostaví se Boží požehnání, protože to je zákon.

Uč se pokoře a skromnos , neboť toto jsou zbraně světla chránící
před pýchou, a tedy před možným novým odpadnu m od Boha!

Pokud vědomě mlčíte, začínají proudit světelné síly ducha a duše
a obnovují vás zevnitř.

Rozvíjením duchovních sil se rozhodneš odvážně kráčet cestou
k Bohu. Přestaneš být vlažný a zbabělý, nebude tě zatěžovat materie,
tvoje pozemské tělo.
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STARÉ PŘESTÁVÁ EXISTOVAT

Na pozemské scéně vzplálo mnoho ohnisek požárů. Duchovní svět
Boží vám naléhavě klade na srdce: Rozpoznávejte v nich zásahy nega‐
vních sil! Jako pro váhu intenzivně vysílejte modlitby!
Vzpomeňte, jak Boží duchovní svět vám desítky let sděloval vše, co
se aktuálně vynoří, pravdy nezadržoval. Proč na to poukazujeme? Spa‐
sitel řekl: „Buďte připraveni, žijte tak, jako by to byl váš poslední den,
neboť nevíte, kdy ona hodina přijde!“

Lidstvo je na scestí
Nastala doba, kdy to na Zemi vře, odehrává se to, co Bůh nechce.
Lidstvo jde špatným směrem. Podíl těch, kteří se otevřeli duchovní
cestě, je mizivý. Kvůli marasmu civilizace bude proto docházet k otře‐
sům. A hrozí, že ji bahno pohl .
Je milost, že vám to smíme sdělit, neboť jednáme jménem Krista.
Nepokoušejte se obnovit starý stav. Duchovní usnesení zní: staré pře‐
stává existovat, jedna fáze otřesů bude střídat druhou.
Přesto nepodléhejte strachu a úzkos . Naopak, zesilujte důvěru
a duchovní víru, staňte se majákem v příboji silných otřesů Matky Země.

Připoutané bytosti 1
Uvolňuje se mnoho k Zemi poutaných bytos . Mnoho duší bylo ve
své nevíře poutáno v Zemi a kdykoli končily epochy, bylo jim dovoleno
se vyvíjet v minerální, rostlinné, zvířecí říši. To je prozřetelnost a opat‐
ření pro návrat bytos prováděná z Kristova pověření a z Boží vůle.
I kdysi byly na mnoha místech vázané a ve svém duchovním stavu
poutané. Zprvu se vyvíjejí, formují své by podle životního principu.
A nyní opět postupně dochází v menší či větší míře k jejich uvolňování
z Matky Země. (pozn. Další a podrobná vysvětlení k tomuto tématu po‐
skytneme v následujícím sdělení.) (A pozn. redakce: Životní princip v říši mine‐
rálů, rostlin a zvířat se vyvíjí nevědomě, pod vlivem univerzálních zákonů.
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U člověka je tomu jinak. On je schopen na základě své svobodné vůle, moud‐
ros a lásky rozvíjet vlastní duchovní složku a umožnit její zrání.)

Nebát se, nepitvat
My z duchovního světa Božího, vám smíme tyto informace obe‐
zřetně a s láskou sdělit. Abyste se zklidnili a posílili, bude při vás mnoho
duchovních bytos . Nepřemýšlejte stále – kdy … a jak … a kde … Rozu‐
mové pitvání je přece podněcované nega vními silami!
Stabilizujte se, obraťte se k Bohu a Kristu, ukotvěte se v Kristově sí
lásky. Pokud souhlasíte, budete v tomto duchovním prostoru formováni
a podporováni. A abyste si v těchto nadcházejících náročných obdobích
náchylných ke konﬂiktům zajis li vnitřní stabilitu, vyzbrojte se ještě
zbraněmi světla.

Kristus dává sílu a podporu
Hloubání podněcuje pro klad, byl by rád, kdybyste se báli a poci‐
ťovali úzkost. Vy však vytrvale důvěřujte Spasiteli, vždyť své ovečky
shromažďuje, dává jim sílu a potřebnou podporu! Neřešte Jak, Kdy
a Kde, nýbrž si říkejte: „Chci se pod vedením svého duchovního průvod‐
ce a pod záš tou Matky Marie, pověřením Krista a podle Boží vůle vy‐
zbrojit silou lásky. Vroucně prosím, dejte mi k tomu sílu! Chci být stále
plný naděje, pevné víry a důvěry!“

Řekni jednoduše: „Kriste, miluji tě! Kriste, důvěřuji ! Pomoz mi,
prosím, abych se mohl přiblížit, abych dokázal více milovat, více po‐
máhat a více sloužit!“
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ZEMĚ SE OTEVŘE
Milovaní sourozenci, víme o vašich modlitbách a poděkováních,
a proto vám můžeme předat požehnání Matky Marie. Rozkládá přes
vás láskyplně svůj duchovní plášť, neboť modlitby vyslovujete již delší
dobu. Boží duchovní svět usiluje bezpečně vás spojit a zadržet nega vní
síly, které by se rády kdykoliv chopily příležitos . Pamatujte na tuto mi‐
lost! Máme vám rovněž předat pozdravy od Fran ška z A. a vyřídit, že
bývá s velkou rados u vás a naslouchá vašim slovům plným lásky.

Ne každý se osvědčí
Není mnohdy snadné vás v této ob žné době chránit. Odehrávají se
zde nejrůznější událos – změna počasí, bouřky, ale i nekalos na
duchovní úrovni. Manipulace, které se nyní dějí, pro klad dlouhou,
předlouhou dobu chystal. Špehuje, všechno chce vyzvědět a vypátrat,
aby zničil cestu řízenou Ježíšem Kristem. Pán temna vytrvale klade
menší i obrovské nástrahy.
Aby se vše v budoucnu zvládlo, byl pro tento časový úsek plánován
velký, intenzivní, povznášející proces. A podle božského plánu byli při‐
pravováni vyspělí zrozenci. Pokud by to ale později nezvládli, nebudou
potrestáni, své poslání však přeruší. Aby rostli, dostanou oni i další
sourozenci možnost při dobrém vedení, oddanos , porozumění nadále
sloužit, ať na duchovní rovině či na úrovni, která jim bude přidělena.
Mnoho pomocníků jim poskytne duchovní proškolení, vždyť jde o vyvi‐
nuté duše. Neboť mějte na pamě , že ne všichni to zcela dokážou, pro‐
tože mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Tolik informace pro
vás, jelikož čas nazrál.

Ochrana povolaných
Buďte si vědomi milos , že se mnozí, kteří si tuto ob žnou cestu
zvolili, mohli dát k dispozici našemu milému Spasiteli. Chtějí mu v poko‐
ře a v nesobecké lásce k bližnímu pomáhat vést jeho ovečky domů.
Dlouho byli skry , chráněni, aby nebyli předčasně sledováni. Duchovní
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Boží svět je co možná nejdéle držel v ústraní, aby unikli pozornos
nega vních sil. Ovšem mimo tělo byli intenzivně vzděláváni, byli
duchovně ak vní. Taková jsou opatření, neboť pro klad by mnohé zni‐
čil, kdyby kvůli jeho intenzivním útokům nezůstali pevní. Nyní jsou na‐
sazováni.
Hodně toho teď můžete odhalit, ale ještě nemůžeme prozradit vše,
bereme ohled na váš vývoj. Také podporujeme opatření, která chcete
zavést, aby se vše, co jste si uložili do pamě , ve správný čas uvolnilo,
abyste to v oddané lásce k bližnímu a pod vedením vašich duchovních
průvodců a pověřením Krista dle Božího plánu uskutečnili.

Připoutané bytosti 2
Otázky a odpovědi k tema ce připoutaných duchovních bytos
Nyní prosíme o vaše dotazy.
Víme, že toto téma není pro nás snadno uchopitelné, že se m za‐
bývali naši Boží poslové ve svých oznámeních většinou formou krátkých
odkazů. Můžeme prosím obdržet rozšiřující a prohlubující vysvětlení
k jejich vývojovým a uvolňujícím procesům?
Je těžké toto citlivé duchovní téma vyjádřit slovy. Mnoho Božích po‐
slů vás o něm informovalo – viz knihy G. Weidner a sdělení v brožur‐
kách Rozhovory se životem. Základem je plán a zákon Tvůrce.
Jak víte, mnoho epoch již skončilo, téma je rozsáhlé, protože jde
o provázaná témata a v nich o krátké úseky.
a) Podle svého stavu vědomí se například dušička při přechodu
epoch neobrá la k Bohu, opět se odvrá la a chtěla sloužit pouze pánu
temna. Podle jejího stupně pochybení a jejího vývojového stupně je
pak třeba učinit co nejcitlivější opatření, protože se sama tak vědomě
rozhodla. Ale Tvůrce ví o jejím vnitřním světle a její vnitřní pravdě
a Kristus a Boží poslové sledují, kam až klesla, aby se nakonec odtud
opět vyvíjela.
b) Jindy může, ale nemusí se začínat vyvíjet v minerální říši, a to
podle stupně duchovního vývoje, pochybení a úrovně vědomí. Pokud
jde duchovní bytost přímo zezdola a má silnou vůli se rozvíjet na cestě
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přes minerální, rostlinnou, zvířecí říši, uskutečňuje svůj vývoj
prostřednictvím životního principu, který do ní Stvořitel vložil.
c) Existují ale také ne tak chybující sourozenci. Ti se dostávají na od‐
povídající úroveň, tedy např. rovnou do rostlinné říše a vyvíjejí se pak
dál přes říši zvířecí. Jejich Boží jiskra je v klidu až do doby, kdy převezme
vedení, do té doby vše probíhalo přes životní princip.
Při přechodu epoch je milost se vyvíjet dál tam, kde to odpovídá
stupni za žení. Ve skutečnos existuje nespočet provázaných variant.
Neexistuje jediná stejná cesta bytos procházejících Zemí. A je milost
osvědčit se odstraněním chyb v pozemském životě. Trvá to krátce či
dlouho, a proto při procesu osvobození pomáhá mnoho duchovních
bytos .
Máte ještě nějakou otázku, milí sourozenci?
Mohou být procesy uvolňování vázaných bytos v průběhu končící
doby považovány za projev milosrdenství Stvořitele?
Opakuji: Aby Matka Země postoupila, budou se na ní odehrávat
událos podléhající Tvůrci. Země se otevře, takže se uvolní i při‐
poutané bytos . Budou se o ně starat misionářské bytos . Skoky ne‐
existují. Milost Stvořitele se nyní bude hojně projevovat, neboť proces
návratu domů je v plném proudu a v gigan ckém kosmickém rozsahu.
Kde a kdy dojde k pozemským erupcím menšího, středního nebo
většího rozsahu, nám bude teprve vyjeveno. Vás pak budeme po
částech informovat. Jde o unikátní proces, jiný, než jste znali, řekněme,
před padesá lety. Ale stále se jedná o duchovní vývoj lidstva skrze Kris‐
ta, blíž k Tobě, Bože můj.
Bůh ví o všech svých dětech, zná jejich vývoj. Kristus realizuje tato
opatření a my vám je smíme po částech oznamovat, nemůžeme vás
najednou za žit náročným tématem. Skutečnost je taková, že se lidstvo
nechce s dobou, která se blíží, konfrontovat. Ovšem nesmíme a nemůže‐
me vám pravdu tajit. Máme od Krista úkol vám to srozumitelně podat.
Zavinila tedy velmi těžká pochybení, že se Boží jiskra dostala u jedin‐
ce do klidové fáze a životní princip zcela převzal vedení?
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Jak jsem již řekla, u některých bytos se jedná o vývoj, kdy smí např.
vynechat minerální říši, protože pochybení nebyla tak velká a vyvíjí se
v rostlinné a pak ve zvířecí říši. Aby byl umožněn vývoj v Boží lásce, je
všechno odvozeno od stavu konkrétního vědomí, neboť Stvořitel usilu‐
je, aby se bytos neustále vyvíjely po spirále výš. Ale tento vývojový
stupeň se stále vyznačuje formou připoutanos . Jak dlouho trvá, je
stanoveno zákonem a v celém stvoření se m zabývá Kristus. Neexistují
dvě stejná pochybení, tedy ani stejné vývojové kroky, milí sourozenci.
Je to provázané a náročné téma. Nikdo není nucen se vyvíjet rych‐
leji, ovšem duchovní svět Boží dává každému prostor, aby svůj vývoj
mohl urychlit.
Smíme se, prosím, dozvědět ještě něco více o tomto osvobozovacím
a vývojovém procesu vzestupu, zejména o probuzení?
V této době budou dostávat duše, pokud se osvědčí, příležitost
udělat duchovní krok vpřed. Všechno je nyní ve vzestupném toku,
v procesu návratu domů, jeho intenzitu si ani v nejmenším nedokáže‐
te představit. Čas bytos na Zemi je pouhý okamžik, přestože podle
vašeho počítání času se jedná o desítky let, které Bůh lidstvu daroval,
aby se vyvíjelo. Lidé se však brodí v bahně. Proto nastane fáze otřesů,
jsou nevyhnutelné a již v plném proudu.

Nácvik k probuzení
Všechny duše, které teď stojí před probuzením, jsou na to ve
stavu mimo tělo se souhlasem své svobodné vůle intenzivně cvičeny.
Je to milost a ony tuto vibraci nesou v sobě a předají ji také sourozen‐
cům, kteří jsou v podobné fázi, i když ještě ne na okraji probuzení.
Každá taková vibrace se použije v sí Kristovy lásky k dokončení
vesmírného procesu.
Jaké jsou vztahy mezi připoutanými sourozenci a námi, pozem‐
skými lidmi? Jakým způsobem se utváří jejich spolupráce s přírodní‐
mi duchovními bytostmi a kterým vlivům nega vních sil jsou
vystaveny?
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V tomto výrazu „připoutané“ vnímám ve vás nega vní vibraci, jako
by to znamenalo trest. U Boha žádný trest neexistuje! Jedná se o do se‐
be zapadající vzestupné procesy vibrace lásky pro všechny a všechno,
neboť to sourozenci slouží i vám při vašem vývoji!
Je to rostlinná říše, která i vás podporuje, a sourozenci, kteří v jejich
principu pokračují ve svém vývoji, jsou také opečováváni. Věnuje se jim
světlá strana přes arcidévy a dévy, el čky, skřítky, sylfy a všechny,
o nichž se tak láskyplně vyjadřujete.
Každý, kdo prosí a modlí se za přírodu, pomáhá i těmto při‐
poutaným duchovním bytostem, dušičkám, které se vyvíjejí
prostřednictvím životního principu. Jedná se o vzájemně provázaný
proces – oni dávají vám, vy zase jim. Jste vděční, když smíte v přírodě
plné lásky spočinout. Říkáte: „Ano, tady se cí m dobře, zde bych si rád
odpočinul, tady mohu nabrat sílu.“

Zotročená příroda
Jindy ale řeknete: „Tam už nepůjdu, tam je to mrtvé, už tam není
nic z přírody.“ Co myslíte, kdo tam má vliv? Takové jsou vibrační rozdíly
nejrůznějšího stupně. Vše se ale odehrává ve vývojovém podpůrném
programu Tvůrce skrze lásku, prostřednictvím milého Spasitele, který
ve své lásce vysílá vibrace a na všechno působí.
Vzpomeňte si na zotročenou duši, na situaci, kdy Ježíš pomohl
kovníku k tomu, aby připoutaná duše mohla být osvobozena! Byla
zotročena pro kladem, takže kovník už nedokázal plodit ovoce. Ježíš
nebyl ničitelem stromů, on pomohl oné duši ke svobodě a ona se
mohla opět dál vyvíjet na úrovni, která je jí určena. (viz následující kapi‐
tola Podobenství o kovníku, také R65 Obrazce v obilí nebo R83 Návštěva
z nadzemí mluví o prokle )

Protože se nega vní síly chtějí zmocnit i rostlinné říše, je třeba se
hodně modlit i za oblas , které jsou ničeny jedy, což jsou děje, které
v současné době pro klad zesíleně využívá. Zotročená příroda pak není
schopná plnit to, co je pro lidstvo a pro vývoj duší stanoveno. Rozpo‐
znejte, že jde o zásah nega vních sil, ale také pamatujte na milost a mi‐
losrdenství Spasitele!
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My, Boží poslové, máme pověření Krista předat vám určitá fakta
k duchovním tématům. Nemůžeme je sami od sebe zkrá t, změnit jen
proto, že se někteří sourozenci nechtějí takovými tématy zabývat. Vždy
existují možnos získat duchovní poznání m, že se jim budu důkladně
věnovat, až se s m postupně vnitřně ztotožním. Nebo se zeptám sou‐
rozence: „Řekni, jak tomu rozumíš?“
Jinak bychom vám nepředávali to, co je možné. Pod patronátem
Matky Marie vám to máme vložit do vědomí, je to duchovní potrava,
duchovní občerstvení lidstva. A kdo se m vážně zabývá, tomu bude
přiděleno mnoho duchovní síly. Hodně bylo zapomenuto, sourozenci se
mnohým nezabývali. Zpracovali jen něco, takže nyní máte rozličnou
úroveň. Dostali jsme velký úkol posílit vás ve vědomí, abyste si ho po‐
mocí znalos rozšiřovali, abyste to prak kovali každý den.
Aby si sourozenci rozšířili vědomí, pozvedává se mnohé, co v nich
leží ladem, co ještě nedokázali přijmout, protože to během jejich vývoje
ještě nebylo možné. My to vyzvedáváme, aby to vzali za své, stabi‐
lizovali se, a mohlo tak dojít k produchovnění.
Co ve vás vibruje, bude uvolněno teprve tehdy, až z toho bude mít
duchovní vědomí užitek. Bude to uvolněno postupně přes vědomí vyššího Já,
protože jeho vibrace je už ve vás přítomná. Vše slouží všemu a zapadá do sebe!

Pomocníci duchovního světa se zkušenostmi života na Zemi
Mnoho duchovních bytos , které žily na Zemi, je nyní nasazováno,
aby lidem v nízké vibraci vysílalo do duchovního vědomí mnoho milos .
Vzpomínají si to ž, jak těžké bylo se na Zemi vyvíjet.
Já měla velkou milost být po boku našeho milého Spasitele jako jeho
učednice poté, co se moje rány v duši zformovaly k léčení. Jeho síla lás‐
ky mě přivedla k obratu, on, drahý Spasitel, viděl moji sílu lásky a po‐
mohl mi dostat se z vlastních selhání. Milost a ochranu jsem našla
u Ježíšovy matky, směla jsem jeho učení lásky do sebe sát a vězte, že
jsem ho nikdy nezapomněla. Nyní je nezbytné, aby se také dostalo do
vědomí inkarnovaných dušiček, protože přichází mnoho milos od
Stvořitele a hodně síly a lásky od Krista na to, aby se tyto kroky ve vě‐
domí mohly uskutečnit.
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Milá Marie Magdaléno, v tradičním poje jsi představována jako
velká hříšnice, kajícnice. Bylo to na základě pochybení z předchozího
života? Přivedl tě pro klad v této inkarnaci díky tvému vnitřnímu světlu
do strádání a Ježíš pak pomohl se z toho osvobodit, protože bylo
v plánu, že budeš mít úkoly jako učednice Ježíše Krista podobně jako
Saul, který se stal Pavlem?
Správná je verze s inkarnačním plánem jako učednice Ježíše. Ale vy si
z mého života máte také uvědomit, že pokud dojde k pochybením, tak se
na litujícího vylévá láska a milosrdenství nebeského Otce. To se odehrává
u každé kající duše. Prověřuje se ovšem také i její opravdovost.

Inkarnace lásky Marie Magdalény
Měla jsem velkou milost, že jsem dokázala odrážet útoky s pomocí
Ježíšovy matky, ale také následováním učení lásky Ježíše Krista. To pla
i pro vás: Jste pod ochranou Ježíšovy matky Marie, také jeho otec Josef
vám pomáhá následovat a uplatňovat učení lásky Ježíše Krista.
V mé duši viděl lásku i úkoly, které jsem si před inkarnací připravila.
Tehdy jsem se inkarnovala dobrovolně, abych jako jeho pomocnice pře‐
dávala poselství lásky, abych svědčila, jak velká je láska Stvořitele a že se
skrze Ježíše Krista a celý Boží duchovní svět naplňuje milosrdenství, takže
padlí lidé dostávají milost. V té době už byl proces návratu domů zřejmý.
Po svém vítězném boji nakonec Kristus otevřel bránu, skrze niž jsou
duše vedeny zpátky domů do úrovní, do nichž se již vyvinuly.
Opakuji, své poslání jsem naplnila a po dlouhou dobu si uchovala
milost, kterou Stvořitel neúnavně skrze Krista posílá ochotným duším,
připraveným se k němu obracet a prosit o Boží milost.
Působit v zákonu solidarity duchovních bytos znamená konat
v souladu s Kristovou láskou, jít v jeho stopách, a tak skrze jeho lásku
vstoupit do vědomé Boží lásky.
Tvůj pozemský život je pro tebe základem, na kterém postavíš svůj
žebřík. Jeho příčky sám vytesáš, abys vystoupal do světelných
nadzemských sfér.
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PODOBENSTVÍ O FÍKOVNÍKU

Ob žně srozumitelná pasáž z Písma poslouží těm, kteří hledají po‐
moc. (Matouš 21, verš 18‐22)
V časných ranních hodinách se Ježíš vracel se svými učedníky z Be‐
tánie, kde nocovali, zpátky do Jeruzaléma. Cestou dostali hlad. Tu Ježíš
spatřil osamocený kovník. Šel k němu a díval se, jestli by na něm ne‐
bylo něco k snědku. Ale neviděl nic jiného než listy. Tehdy promluvil ke
stromu: „Po celý tento věk na tobě již plody neporostou!“ Fíkovník
okamžitě zvadl a uschnul. Když to učedníci viděli, užasli a byli pohnu .
Ptali se: „Jak to, že kovník může náhle uschnout?“
Ježíš odpověděl: „Kdybyste měli více důvěry v Boha a nepochybova‐
li, mohli byste dělat i větší věci než to, co se stalo s kovníkem. Řekli
byste této hoře zde: ,Pohni se odsud, vrhni se do moře!´ A stalo by se.
Pokud to ž máte důvěru v Boha a nepochybujete, v modlitbě dostane‐
te všechno, oč v ní prosíte. Fíkovník vám měl posloužit jako příklad.“
A nyní vysvětlení: Ježíš šel s učedníky z Betánie, kde přenocoval, do
Jeruzaléma. Považujeme za nutné text vysvětlit, protože tak v Písmu
není učiněno. Evangelisté nevěděli, co vám řekneme my.
Ježíš pracoval jako tesař, vyučil se u svého pozemského otce. Výtě‐
žek ze své práce si šetřil na později, neboť věděl, že jednou bude vystu‐
povat před lidmi a učit je. To mu poradil Boží duchovní svět, a on tak
činil. Když se přiblížila Bohem stanovená doba, oznámil mu
prostřednictvím duchovního světa nebeský Otec: „Nastal čas!“ Na Ježí‐
šovo přání mu matka dala zbylé zlato, které mu mágové, zvaní Tři krá‐
lové, při příležitos jeho zrození přinesli. Většinu darů rodina
spotřebovala pro své živoby , ale něco přece jen zbylo. Zlato spolu
s úsporami pak dával Ježíš přátelům, když u nich příležitostně
s učedníky nocoval, aby se o ně postarali. Tehdy žili v Betánii Lazar, Ma‐
rie a Marta, kteří Pána znovu a znovu přijímali, a on jim na příkaz Otce
dával jistý obnos. Oni by ho sice přijali i bez placení, ovšem Ježíš nechtěl
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na Zemi zanechat žádný dluh, žádnou vazbu, žádná pouta, což se děje
u inkarnovaných vysokých duchovních bytos . Proto mu to také Boží
duchovní svět poradil. Měl ještě i jiné přátele, ale chtěli jsme vám na
těchto popisovanou skutečnost vysvětlit.
Jak to, že Ježíš měl hlad? Odpověď je jednoduchá: Ráno nic nejedli,
jak se říká ve sdělení, na cestu se vydali brzy. Bylo tedy přirozené, že
později dostali hlad. Když pak Ježíš spatřil na kraji cesty osamělý
kovník, šel k němu, ky však nenašel, viděl jen samé listy. Tehdy řekl:
„Po celý tento věk na tobě již žádné plody neporostou!“
Musí přece existovat důvod, proč se Pán takto vyjádřil! Vysvětlení je
poměrně jednoduché, když ho znáte. Tento kovník byl ovládán
temnou duchovní bytos , a tak nemohl plodit.
Možná někoho z vás napadne, že Ježíš udělal něco špatného. Milí
sourozenci, opak je pravdou! Vykonal pro duši tohoto stromu převeliké
dobrodiní! S pomocí elementárních duší, přírodních bytos kovníku,
dévů mající na starost kovníky jako celek ji vysvobodil!
Ukončil celý její vývojový cyklus, za mco u stromů, které pokácíte
a použijete ke svým účelům, dochází k opětným inkarnacím duší stro‐
mů. Ježíš tedy prokázal duši toho stromu dobrodiní, že se již nemusela
na Zemi inkarnovat, a navíc ji osvobodil od temné duchovní bytos ! Ta
nechtěla, aby se nějaké plody urodily.
Jenže kdybyste znali duchovní zákony, věděli byste, že u Boha není
nic bezúčelného! Také je psáno: „Stromy, které nesou špatné plody,
bývají pokáceny a hozeny do ohně.“ (viz Mt 7,19) Pochopili jste nyní
Ježíšův dobrý skutek u tohoto kovníku?
A to není všechno: Duše stromu má tak jako všechny duchovní
bytos možnost se vyvíjet na oné straně, na to nezapomeňte! Vy ji máte
také. Ona tak činí pod vedením dévů kovníků. Je součás skupinové
duše, z níž se vytváří duchovní společenství. V něm se setkávají různé
přírodní duše a mohou již pracovat. Jsou vedeny různými přírodními
duchovními bytostmi a dévami, až se nakonec vyvine zralá přírodní du‐
še. Prošla přírodními říšemi až do své dokonalos by .
Tehdy se stává ve své celistvos vnímavá pro Boží jiskru! A Bůh jí ve
Své nekonečné lásce změní vibraci, takový je zákon. Vznikne to, čemu
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říkáte „duch přírody“. Takže se duši tohoto kovníku na příkaz Ježíše Kris‐
ta dostalo obrovského dobrodiní. Ale když někdo nerozumí souvislostem,
je velmi snadné říct: Ježíš jednal s duší tohoto kovníku krutě.
Měli byste být mnohem opatrnější se svými výroky. Přivázat se k Zemi
je velmi nebezpečné a čas, kdy ještě můžete toto pouto uvolnit, je krátký!

Důvěra v Boha
Mnohým z vás ještě chybí důvěra v Boha. Pokud máte absolutní,
bezpodmínečnou důvěru v Něj, pak dochází k vyslyšení modliteb
a zázračným vyléčením, prosíte‐li o ně. Ale většinou jste plni pochyb,
podléháte náladám a hmotným dějům na jeviš svého pozemského
života.
Také pro vás pla Ježíšova slova: Kdybyste měli více důvěry v Boha
a nepochybovali byste, pak byste se i vy mohli zařadit mezi ty, kteří když
Jej opravdově prosí, jsou jim jejich přání splněna.
Milí sourozenci, učedníci byli samozřejmě lidé jako vy. Viděli všech‐
ny ty úžasné věci, které Pán denně před jejich zraky konal, a znovu
a znovu byli z toho ohromeni. Nebyli schopni to pochopit. Ani vy ne‐
můžete, pokud užíváte rozum! Zapojte čistou mysl, ryzí srdce, které
vám Bůh daroval, pak Mu budete důvěřovat! Rozumem důvěru k Otci
nezískáte.
Tento malý příklad má být pro vás povzbuzením. A říkáme zcela
jasně: Pla to i pro vás! Fíkovník má sloužit jako příklad, abyste získali
větší důvěru v Boha, v Boží pomoc za každé situace.
Jedno je však třeba mít na zřeteli: Nemějte předem vytvořené
představy, přání, neurčujte, jak a kdy má vaše prosby či modlitby vysly‐
šet. Boží duch vane, kam chce, a ne tam, kam chcete vy!
Kromě toho, milí sourozenci, kdo říká, že vaše konkrétní představy,
přání vašeho malého já jsou m nejlepším pro vaši duchovní spásu?
Toto má Bůh na mysli. Hmota vám má sloužit k duchovní spáse. A jestli‐
že máte přání, která tomu neslouží, pak je nemožné, aby je Bůh splnil!
On splní jen to, co je pro vás nejlepší!
Proto prověřujte, oč Boha žádáte, jinak by se prosby staly pas
a zavedly by vás a bližní do pozemského otroctví! Buďte opatrní, měj‐
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te stále na pamě , že máte mít důvěru v Něj a ve splnění toho, oč žádá‐
te. Pak vám to poskytne!

Boží poslové vás chtějí skrze vaši práci na sobě uvolnit pro světlé
nadzemské sféry. Chtějí vám všechno vysvětlit, ovšem kráčet už musíte
sami.
Na Boha se můžete spolehnout. Bůh je věrný!
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POTŘEBUJEME VÁS

Posilování víry pro budoucnost
Když vám chybí důvěra, z šte se a niterně o ni proste Boha, Krista
a Boží duchovní svět. Učte se intenzivně prak kovat duchovní víru, bu‐
dete ji potřebovat!
Co jste dokázali svým naladěním, oddanos , to přispívá růstu důvěry,
neboť je v této naléhavé době nezbytná. Slouží k tomu, abyste na Zemi
duchovně stoupali po spirále vzhůru. A je milost, kterou podporujeme,
uvolnit vás tam, kde jste ještě připoutáni pozemskou hmotou. Pomáhá‐
me vám se nyní nechat duchovně formovat v duchovním prostoru
a posilujeme důvěru na cestě Ježíše Krista, blíž k Tobě, Bože můj.

Zodpovědnost za sourozence
Pečujte o sourozence, které jste přivedli na duchovní cestu. Kont‐
rolujte, jak se jim na ní daří. Necí se osamoceni, mají pocit bezpečí i ve
fyzické rovině? Každý je sice strůjcem svého štěs , ale ten, kdo někoho
přivedl na duchovní cestu, má za něj stále zodpovědnost. Vždyť se ob‐
čas může láskyplně zeptat, jak se mu po duchovní stránce daří, jak se
při svém usilování cí . Ať ví, že se na vás může obrá t, to mu připomí‐
nejte a také to na něj s láskou vysílejte.
Jedná se o provázaný proces, každý v něm plní nějaké úkoly. Zralý
sourozenec by měl duchovní informace předávat těm, kteří jsou v jeho
okolí a které na tuto cestu přivedl. Je za to zodpovědný! Nestačí jen
informovat a pak je nechat napospas. Byli by pře ženi!
Někteří nemají odvahu přiznat, že tomu či onomu nerozumí. Ve
kvalitním duchovním společenství mají sourozenci znát svoji zodpo‐
vědnost, vždyť jste vzájemně spojeni.

Zlaté vlákno
Milí sosurozenci, jste láskyplně duchovně vedeni, je o vás pečováno
a postaráno ve všem, co v této přelomové době potřebujete. Dostáváte
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duchovní dary prostřednictvím Rozhovorů se životem. To je projev
duchovní pospolitos dle Boží vůle. Je milost si uvědomit existenci zlatého
vlákna – vede od Boha, Krista, Matky Marie, s pomocí Josefa z N. přes
Boží posly a duchovní průvodce až k vám. Tak o vás pečujeme na zlaté
duchovní cestě. Buďte si vědomi naší podpory, smíte ji přijímat jak
v duchovní, tak i ve fyzické rovině. Takový má být postoj lásky. Posiluje dů‐
věru každého jedince.

Vše prověřujte, zda vám to duchovně slouží!
Prověřujte, co k vám přichází. Buďte ostraži a přezkoumávejte, zda
to slouží duchovní cestě! Od ostatního si udržujte odstup – samozřej‐
mě, že stále pla vaše svobodná vůle!
Je to citlivá doba, do níž máte vrůstat. Často slýcháte, tohle či ono
jsme tak dělali vždycky. Prověřte si, zda je to pouhý zvyk, nebo jestli to
opravdu slouží duchovnímu vývoji! Kontrolujte!

Připomenutí duchovních sil
Zabývejte se duchovními silami, protože to podporuje vyšší vý‐
vojový proces. A držte se duchovních zásad, které vám Boží poslové
vložili do vašich srdcí prostřednictvím textů. (pozn. red.: uvedeny v knize
P. Kašparcové – Světlo v nás a v R41). Jsou pro vás prospěšné. Pamatujte,
že jste vedeni vašimi duchovními průvodci, když se znovu k této tema ‐
ce svědomitě obrá te. A pomozte milým sourozencům, kteří nejsou
ještě tak znalí a nemají ještě tolik zkušenos v určitých duchovních zá‐
ležitostech či s duchovními silami! Stůjte při nich, aby se cí li chráněni
a bezpečně, aby jim byla poskytnuta vaše podpora v jejich duchovním
rozvoji a úsilí na cestě vpřed!

Používání ódu dle Boží vůle
Země je v otřesech, mnohé se stále víc bor . Když budete pře ženi
zprávami, kontrolujte si myšlenky, pocity, slova a činy, abyste se
v hmotném světě neztra li a neodevzdávali svůj ód, svou životní sílu!
38

Tam venku čekají nega vní síly, aby vás podněcovali ve vašich zbylých
nectnostech! Dávejte si na to pozor teď i v budoucnu, neboť vy ód po‐
třebujete, abyste čelili manipulacím a zvládli to, k čemu jste se
dobrovolně přihlásili. Měli byste o svou životní sílu pečovat a chránit ji,
abyste byli schopni zvládnout cestu zpět do Otcova domu.
Chraňte si své síly! Pokud byste o ně přišli, bývá často pro duchovní‐
ho průvodce těžké vás pozdvihnout, když na vás nega vní síly útočí.
Vstupujte do svého nitra! Udržujte si uzavřenou auru! Buďte vy‐
rovnaní, radostní, vděční, pokorní a plní lásky, neboť tehdy vás může
milý Otec přes Krista a vaše duchovní průvodce chráněné Matkou Marií
a Josefem z N. vést s vašimi úkoly k bližním, kteří vás v této náročné době
potřebují!

Zdání klame
Všechna opatření, která se nyní na všech místech světa objevují,
nejsou m, čím se zdají být. Je to zdání, které klame! Proto buďte po‐
zorní, koncentrovaní a vždy ostraži ve všem, co se týká vašich kroků
lásky na cestě Ježíše Krista, blíž k Tobě, Bože můj!
Svět už není m, čím byl. Před vašima očima se bude odehrávat
jedno po druhém. Potřebujeme vás tady, protože jste souhlasili, že bu‐
dete sloužit jako pomocníci Krista na Zemi. Jsme vděční za každý skutek
lásky k bližnímu, protože pomáhá láskou oboha t celé univerzum.
Pamatujte, Kristova síť vás nese! Milý Spasitel nad vámi všemi drží
ruce plné lásky a chrání vás! Vždyť jste jeho milované ovečky a ty drží
pohromadě. Proto vám kladu na srdce: Buďte vědomí, pokorní a vždy si
uvědomte milost, která vám byla a je poskytována. Protože pokoru my
podporujeme.
Máme velkou radost, že jsme k vám opět směli hovořit, přinést po‐
travu pro vaše duše. Jsme šťastní za všechny, kteří se naladí, pak vás vy‐
živujeme a neseme.
Jsme z celého srdce vděčni, milý Spasiteli, za to, že smíme z tvého
pověření sloužit. Skláníme se před Boží vůlí, před Jeho hlubokou láskou,
děkujeme za to, že jsme všichni neseni, milováni a zásobováni. Také za
to, že vám smíme v pospolitos tyto milos lásky předávat dál.
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Naše nejdražší Matko Marie s tvým milujícím srdcem, děkuji, že ob‐
lékáš svůj plášť lásky, rozkládáš jej na tyto své dě , děkujeme za takový
projev milosrdné lásky!
Děkujeme i tobě, vysoký nebeský kníže Josefe z N., za tvé velké milu‐
jící otcovské srdce. Hladí toto duchovní společenství, ve kterém společně
s Matkou Marií působíte svojí láskou! Společně děkujeme také mnoha
Božím poslům, kteří pomáhají Matce Zemi, lidstvu a stojí při vás na
cestě Ježíše Krista, blíž k Tobě, Bože můj.
Hluboká vděčnost patří i všem duchovním průvodcům, kteří pečují
o své milé chráněnce. Chtějí vás stále podporovat, duchovně vyživovat,
duchovně osvěžovat na vaší cestě domů.
Loučím se v této horoucí pospolitos lásky! Jsme jedna duchovní
rodina, která se miluje a vzájemně podporuje. Všichni jste Boží dě , to
si neste ve svých srdcích!

Pokud by se objevily myšlenky strachu, pak je odmítněte! Vnější
okolnos samy o sobě nemají žádnou moc, když jim ji nepropůjčíte.
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LÁSKA JAKO LÉČIVÝ NÁSTROJ DRSNÉ DOBY
.
Moji milí bratři a sestry, jsem naplněn rados a blaženos , že vám
smím opět předat několik slov.
Ve vašem pozemském světě se děje mnoho nega vního, vy se cí te
s sněni a mnozí trpíte lehčími či těžšími duševními po žemi. Proto vám
chci darovat hodně energie lásky a utěšit vás.
Souhlasíte‐li, povedu vás do vašeho nitra. Odpoutáte se od běžné‐
ho života a dostanete se do Kristova duchovního pole lásky – jeho vlny
lásky vás pohl . Ano, dovedu vás do takové nádhery. To je ovšem třeba
se z šit, stáhnout ze světa a zaměřit se na vlastní vnitřní prostor.

Františkova záře lásky pro Spasitele
Když jsem směl na Zemi sloužit milému Spasiteli, byla také těžká doba.
Ale měl jsem veselou povahu, radost srdce jsem si dokázal udržet, a tak
jsem vrůstal do strhujícího žáru Kristovy lásky. Nechal jsem se také uná‐
šet vlastní silou lásky, přestože doba byla drsná. Lásku, jež mě živila ze‐
vnitř, takovou lásku vám rovněž chceme předat. Směli jste již velmi
mnoho získat, vždyť víte, že milý Spasitel vás chce bohatě odměňovat.
My, Boží poslové, víme o vás mnohé díky spolupráci s vašimi
duchovními průvodci, tedy i to, že vás v myšlenkách a pocitech velmi
zaměstnávají vnější událos . Příval rušivých vlivů vám ztěžuje se
zklidnit. Dělá mi radost, že vám s m mohu, pokud budete ch t, pomo‐
ci. Takže pokud mě zavoláte, budu stát při vás.
Můj vnitřní oheň hoří pro našeho drahého Spasitele, a on mě proto
pozval vám pomáhat! Také v oněch dobách mi bylo dovoleno podpo‐
rovat milé bratry a sestry, vyučovat je a uvádět do klidu. Stejně tak bys‐
te se mohli cí t i vy. Směl jsem být duchovním průvodcem chudých
a nejchudších a mohl je vést do jejich duchovního srdce. To mě těšilo
a děkoval jsem za tuto šanci. I když žaludek v té době strádal, byl tu mi‐
lý Spasitel se svou duchovní potravou a zářil v nás svým světlem lásky.
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Současní svědkové Krista
Vnější svět hledající pomíjivé radovánky to nebyl schopný pochopit.
A tak, přestože v chudobě, jsme radostně a pokorně podávali svědectví
o milovaném Spasiteli. Byli jsme v oné době jeho svědky! Dnes jste to
vy, kdo se smí nechat prozářit Kristovou silou lásky a předávat ji ra‐
dostně v tomto neosobním odtažitém světě dál. Vaše srdce je pro to
skvělý nástroj. A vy to přece chcete plnit! Vaši duchovní průvodci a my,
Boží poslové, jsme s vámi a pomáháme vám díky této milos plné síle
kráčet vpřed a předávat oheň lásky dál.

Můj vnitřní život věčně pokračuje, bez ohledu na změny a výměny
všech věcí. Nezná stáří ani smrt, jen proměnu.
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SEBEMENŠÍ ČIN LÁSKY SE POČÍTÁ

Mám velikou radost, že k vám smím opět hovořit a působit svým
ohněm lásky, je to vnitřní síla, kterou bych rád poslal vám všem. Dobře
víte, že se o vás starám! My umíme předat tuto sílu do vašich srdcí, ne‐
boť nás zase posiluje a zásobuje milovaný Spasitel. Mnohé smíme pro
tuto službu lásky obdržet.
Nejdříve však společně chvalme a velebme našeho nebeského Otce
a Ježíše Krista, našeho Spasitele, dobrého pastýře. …
Jsme vděční za tvoji sílu lásky, za dílo, které jsi nám všem zanechal
jako duchovní dědictví. …
Děkujeme i tobě, nejmilejší Matko Marie, za ochranu a bezpečí, za
péči o své dě . Spolu s milujícím Josefem z N. se o něstaráte. Děkujeme,
že vyživujete jejich srdce. …
My, Boží poslové, jásáme, že přinášíme dílo našeho Spasitele a jemu
oddaně sloužíme. …
Milý Ježíši Kriste, jdeš nám příkladem, zanechal jsi nám jako dědictví
své učení lásky, takže naši sourozenci se ho mohou učit, používat a pře‐
dávat svým bližním. …
Z tohoto důvodu jsem také u vás a pomáhám vám. Každý malý čin
lásky, který učiníte, je projevem oddanos a pokorné obětavos . Buďte
si jis , že to má účinek na vaše vědomí: rozšíří se láskou, kterou pře‐
dáváte dál. Je přeci radostné se duchovně formovat, to my podporuje‐
me. Zásobujeme vás, když jste vlivem událos plní sně.
Chci vám dodat hodně síly a odvahy, abyste byli silní v tomto obdo‐
bí výzev. Není lehké, vím, ale kdo se drží milého Spasitele a nechává se
jím vést, ten bude proveden, přenesen, aby rostl, zrál a splnil plán duše.
Pevně vás držíme! S posíleným srdcem a s láskou se současného marastu
nemusíte bát.
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Lidé potřebují vaši sílu lásky
Sledujte nesnáze, trápení vyskytující se ve vašem nejbližším okolí!
Jak často jsou vaši nejmilejší či známí ve slovní potyčce, jež není na‐
plněna duchem.
Vnímejte je a vědomě milujte, neboť vy jste v tomto místě naším
mostem lásky. Vysílejte těm, o nichž se domníváte, že mají ještě před
sebou dlouhou cestu, hodně lásky! Vždyť o to více potřebují myšlenky
naplněné touto silou! Poznejte také, kdy sourozenec hledá odvahu
promluvit, v takovém případě ho povzbuďte smířlivými slovy. Jsme
s vámi spojeni, proto buďte obezřetní a bdělí.

Pomáhejte nejubožejším z ubohých
Když mi bylo dovoleno v pozemském životě vykonávat službu lásky,
otevřel mi můj nejdražší Spasitel oči a já směl poznat nouzi těch nej‐
chudších z bídných. Truchlící, plačící, lidé na okraji společnos , žebráci
bývají často přehlíženi. Jak často slýcháme to vaše: „Mohou si za to sa‐
mi!“ Milí sourozenci, ale to je ještě více sráží dolů, vy je naopak máte
povzbudit! Věřte, i vám to udělá radost!
Vkládám tedy do vašich srdcí nejubožejší z ubohých, staré, vetché,
často uzavřené do sebe. A v případě, že jsou zlostní, nahněvaní, pama‐
tujte, že to bývá kvůli tomu, že se cí osamělí.
Takové duše potřebují mnoho síly modlitby, hodně vysílání lásky,
spoustu krásných paprsků, vždyť právě probíhá proces návratu domů.
A to velmi sužovaní sourozenci vám budou vděční, až se dostanou na
druhý břeh a dozví se, kdo jim s m pomohl. Pak budou stát u vás,
jakmile se tam objevíte.

Každá pomoc je duchovním majetkem
Každá pomoc, kterou nezištně, oddaně a dobrovolně poskytnete
druhým, je zapsaná ve vaší Knize života. Je to duchovní jmění, které si mů‐
žete vzít do nadzemských sfér! A vaši bratři a sestry tolik toužící po lásce se
radují, že jejich srdce hladí tento cit, který vysíláte. Jejich duchovní průvodci
o tom vědí, a proto žádají Otce o milost, aby byl zesílen účinek vaší lásky,
kterou jste sourozencům zaslali. Takový je to ž zákon.
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Ten, komu říkáte žebrák, se možná dobrovolně inkarnoval, protože
se má hodně naučit a mto životem mnohé odstranit. Potřebuje spous‐
tu síly lásky, hodně empa e, dobra a milosrdenství. Tak to bylo
i v oněch dobách u mých vroucně milovaných sourozenců, na něž s lás‐
kou vzpomínám. Vnímám sílu, která nám skrze milého Spasitele přišla
prostřednictvím prosebných modliteb – ty jsme vkládali do jeho milují‐
cího srdce. Bratři a sestry pak obdrželi tolik síly lásky! Uvědomte si, že
máte radost, radost z toho, že ji všem můžete darovat. Tu jste si již vy‐
tvořili, posílili duchovní potravou, duchovním poznáním, duchovními
pravdami. A nyní máte příležitost ji přeměnit v činy.

Pomáhat těm, kteří jsou poutaní k Zemi
Mnozí z těchto milovaných bratrů a sester, kteří často ve společnos
ztroskotají, jsou ještě vázáni k Zemi. Modlete se vroucně za ně! Smíte
se také hlásit ke službě ve stavu bez fyzického těla, v něm proste
duchovní průvodce, aby vás inspirovali: jaké volit myšlenky, slova a činy,
aby to sourozenci pocí li hodně síly. Je přece radost být světelným
mostem pro druhé! Protože oni často v tomto světě zmateně bloudí. Ale
mohou být i osvíceni. Když se na ně zaměříte a budete jim dodávat lásku,
může jim být odebráno mnoho omylů. Vámi bude blaženě proudit láska
k nim, to je přece nádherné, viďte? Kousek po kousku to společně
zvládneme, pomůžeme vám na cestě Ježíše Krista zpátky domů.
Nezoufejte, i když jsou teď všude zvraty a změny! Provedeme vás jimi,
pokud máte dobrou vůli – a tu máte, viďte? Provázíme vás, tak si přeje
Bůh i Jeho syn.
Vidím, že vaše nitro je široce otevřené, připraveno lásku přijímat,
pamatujte, že proudí do tohoto duchovního společenství, neseném si‐
lou Krista. Toto je nové ve vašem životě. Jste podporováni, usilujte proto
být takoví. Jsme při vás, pamatujte na to. A pokud se cí te osamělí,
o to více nás volejte! Usušíme vám slzy, uleví se vám. A chovejte se
podobně: když nějaký sourozenec tam venku ve světě bude potřebovat
pomoc, buďte tam pro něho!
Mám velkou radost, že jsem k vám mohl mluvit, přinést duchovní
potravu.
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S rados upřímně děkuji Stvořiteli a Ježíši Kristu, že mohu sloužit
v tomto společenství, že vám můžu předávat sílu lásky, která ze mě – vž‐
dyť to cí te – tryská. To mě dělá šťastným! ‐‐‐
Děkujeme , drahá Matko Marie, za tvé mateřské srdce vyzařující
jiskřivé paprsky ke tvým milovaným dětem! Ve spojení s tebou, milý
Josefe z N., své milované sourozence duchovně vyživujete. ‐‐‐
Společně děkujeme mnoha Božím poslům, jsme plní rados
a vděčnos . ‐‐‐
Děkujeme také duchovním průvodcům, kteří se o vás neúnavně sta‐
rají, vedou vás dle vůle nebeského Otce a jménem Ježíše Krista.
Jsem vděčný, že jsem k vám směl směrovat tato slova.

Rozhodněte se, pokud dobrovolně chcete, ve svém každodenním
konání pro lásku!

Pokud si uvědomíte, že všichni vaši sourozenci jsou nositeli Boží
jiskry a Kristova světla, pak nectnos jako pýcha, domýšlivost, pohrdání
zcela vymizí.
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VYSLYŠENÉ PROSBY A DUCHOVNÍ VEDENÍ
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 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.

Neposlušnost
Jednoho letního horkého večera se přes naše město přehnala silná
bouře. Prosila jsem milé dévy a arcidévy, ať se nestane nic drama cké‐
ho. Přesto se ozvala ohlušující rána a já viděla, jak se z lustru uvolnil
malý kulový blesk, spadl na zem a tam se ještě krátce točil. V kuchyni
nastala tma, ale naštěs proud nevypadl. Samozřejmě jsem potřebova‐
la sví t a hledala vhodnou žárovku. Prosila jsem duchovního průvodce
o pomoc. Ten mi však řekl, ať výměnu nechám na druhý den, protože
večer už nejsem tak stabilní – nejsem to ž nejmladší. Ale neposlechla
jsem a vylezla na štaﬂe, abych žárovku vyšroubovala. Jsem malá, takže
jsem musela až na tu nejvyšší příčku bez možnos se někde přidržet.
Vtom se štaﬂe začaly naklánět dozadu a já doslova zakřičela na svého
průvodce. Ihned jsem pocí la, jak se opět naklonily dopředu.
Nakonec jsem žárovku vyměnila. Bez jeho pomoci bych spadla pří‐
mo do okenní tabule. Nesmím ani pomyslet, co by se stalo. Slíbila jsem
si, že už ho vždycky poslechnu. Veliký dík jemu a celému duchovnímu
světu.
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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
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 získala.
Byly snad první neúspěchy rovněž duchovně vedeny, aby dostala to
správné místo? Děkuji našim duchovním pomocníkům za moudré vedení
a neúnavnou podporu.

Dva duchovní průvodci
Mám v pokoji rohový krb, který svým příjemným teplem vyhřívá
i ostatní místnos . Jenže jeho obsluha je náročná. Dokud žil můj muž,
byla jeho starost nosit ze sklepa uhlí. Po jeho odchodu to však zbylo na
mně. Máme sice v domě výtah, ten však jede jen do pátého patra a já
bydlím v šestém. Pokaždé jsem prosila o pomoc svého duchovního prů‐
vodce, abych těch patnáct kilogramů donesla domů. Jednoho dne opět
nesu uhlí, když tu jsem si vzpomněla, že dcera právě teď sedí v letadle.
Bezstarostně jsem řekla svému ochránci: „Už to zvládnu sama, už tě ne‐
potřebuji. Raději prosím pomoz mé dceři, ať v pořádku dole !“ V tom
okamžiku mi vypadl kbelík z ruky, neměla jsem žádnou sílu. Vědro jsem
zvedla a uhlí s velkým úsilím donesla. S úsměvem jsem si pak pomysle‐
la: „Tak rychle ses zase loučit nemusel!“
Vyprávěla jsem to kamarádce, která mě upozornila, že také moje
dcera má vlastního duchovního průvodce. Toho že jsem měla prosit
a neposílat pryč svého. Omluvila jsem se a poděkovala mu.
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