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KONTROLUJTE VŽDY SVŮJ DUCHOVNÍ POSTOJ!

Milovaní sourozenci, máme velikou radost, že vám smíme opět po‐
skytnout duchovní potravu, duchovní pravdy! Vždyť kdo upřímně miluje 
a je pokorný, smí dary milos  přijímat, protože tak si přeje náš nebeský 
Otec i milý Spasitel Ježíš Kristus.

Navyklé vzorce malého já
Buďte si vědomi svého postoje a vždy ho prověřujte! Malé já by se rádo 

naladilo na navyklá pole a obvyklé vzorce chování, podněcuje to pán temna 
se svými vazaly, který vás chce vtáhnout do nízkých hmotných záležitos . 
A pokud jste nedbalí a roztrži , daří se mu to. Proto buďte stále ostraži .

VZKAZ MATKY MARIE

Svobodná vůle lidí daná Bohem je stále více omezována, takže Boží 
poslové pozorují mnoho vašich rozpálených srdcí a úzkostných stavů. 
Matka Marie vás proto naléhavě vyzývá, abyste se žádným způsobem 
nenechali nega vními silami zatáhnout do nega vních vibrací vnějšího 
světa. Naopak, plni důvěry vytrvale proste svého nebeského Otce o po‐
moc, aby bylo mnohé odvráceno, zmírněno a řešeno podle Boží vůle 
ve prospěch všech. 

Kdo důvěřuje Kristu a zůstává ve vnitřní harmonii lásky, klidu a míru, 
může být svým duchovním průvodcem veden a může tak duchovně po‐
silován působit dobrovolně a z lásky jako pomocník Krista na Zemi.

Prosíme, řiďte se mto duchovním poselstvím a vysílejte bouře 
modliteb.
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Odebírání ódu prostřednictvím svádění smyslů
Mějte na pamě , že nega vní síly vás svádí přes fyzické smysly. 

V modlitbách pak příliš snadno selháváte vlivem nízkých myšlenek či po‐
citů a v rozhovorech se necháte vtáhnout do konfliktu. Dříve, než si to 
uvědomíte, jste unavení, prázdní, vyčerpaní.

Takže opakujeme: Kontrolujte své myšlenky a pocity a obezřetně vol‐
te slova, vždyť přece víte, jak působí! 

Nebuďte vlažní, neboť pro klad je neúnavný, usiluje o váš ód, životní 
sílu. A buďte si stále vědomi zodpovědnos  a následků, jinak to vám 
i ostatním přinese mnoho utrpení! To vám vkládáme do srdcí, ušetří vám 
to hodně boles !

Sloužit v poli lásky vědomím vyššího Já
Jednáním na základě zkušenos  s láskou a s čistou myslí vzniká 

mocné pole. Tehdy do vás ve stavu vědomí vyššího Já může za pomoci 
duchovního průvodce proudit požehnání. Pak v pokoře, radostně a plni 
vděčnos  zvládáte své výzvy.

A vaši bratři a sestry jsou svědky působení pole lásky! Proudí skrze 
vás a stále roste! Vidí, jak díky poznání je možné si nastavit a vědomě 
utvářet život. A vy jako dobrovolní a nezištně milující pomocníci Krista na 
Zemi stále více vrůstáte do Kristova vědomí.

Být ukazateli cesty ke Kristu
Jste ukazatelé cesty, protože s pomocí duchovních průvodců a uplat‐

ňováním učení lásky Ježíše Krista kráčíte v jeho stopách lásky. Jste tedy 
zapojeni do plánu spásy a osvobození.

Dobrý pastýř je vám nablízku, drží milované ovečky pospolu! A stá‐
dečko se může díky vám stále zvětšovat.

Buďte si v této neklidné době na cestě Ježíše Krista vedoucí k Bohu 
vědomi pomoci, které se vám dostává! Také Matka Marie vás drží pou‐
tem lásky a vy víte, že jste haleni do jejího modrého ochranného pláště!
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PODLE OVOCE POZNÁTE JE

Chvála Bohu! ‐ ‐ ‐ 
Jsme doja  rados ! Milovaní bratři a sestry, společně můžete 

s velkou silou uplatňovat Kristovo učení, přestože je to v tomto čase 
velmi náročné! Pro Zemi a lidstvo spoutané časem žádá nyní náš milý 
Spasitel sílu lásky prostoupenou světlem. A potřebuje, aby ve vás 
a skrze vás působila.

Povznášející vyšší práce
Je radost sledovat, jak duchovní práce prosvětluje a rozšiřuje vaše 

vědomí. Jste‐li prozářeni a neseni Kristovým světlem, je také ve vás 
podle Božího plánu ak vován duchovní úkol. Snažte se proto stále 
více zbavovat nízkých vibrací! Protože pak budou i těžké dopady při‐
cházející k vám z vaší setby – toho si buďte vždy vědomi – zmírňovány 
milosrdenstvím a vašimi láskyplnými myšlenkami a modlitbami.

Probuzená duchovní síla lásky vás nese, vyživuje, prostupuje vě‐
domí, a co je důležité, vyzařuje z vás a mocně působí v okolí. A Boží jis‐
kra a Kristovo světlo zesilují vaše nesobecké dary lásky. Takový je 
výsledek oddanos .

Programy k produchovnění lidstva
Programy k probuzení lidstva vycházejí z Božího zdroje a slouží 

k produchovnění tohoto temného období. Všechny podstatné časové 
úseky jsou pro vývoj lidstva přesně naplánovány a realizují se s láskou 
a v Božím řádu skrze Krista. 

Současný vývoj však pro člověka není vhodný: Nejsou dodržovány 
nutné základy, kupříkladu Boží přikázání. Událos  masivně zasahují nej‐
hlubší roviny života.

Milovaní bratři a sestry, chceme vám ohnivým písmem vepsat do 
duší: Vědomě ak vujte a navyšujte duchovní lásku! Sami máme 
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odzkoušené, jaká radost a štěs  se dostavují, když sloužíte s láskou, kte‐
rou jste v sobě probudili.

Uvědomte si vážnost situace na Zemi: všude vládnou – a na to jste 
byli již upozorňováni – nepokoje, neshody, roztržky, rozpory a stavy, jež 
nepovznášejí. Jenže vy jste v sobě probudili sílu lásky, důvody máte 
opravdové, ušlech lé, pak tedy z lásky vycházejte. To také chcete, viď‐
te? Náš Spasitel řekl: „Podle ovoce poznáte je!“  A vy si přece chcete 
vzít s sebou domů mnoho duchovních plodů, je to tak?

Prociťte, že milý Spasitel, váš duchovní ukazatel světla, je u vás a již 
shromažďuje! Řekl: „Po všechny dny jsem u vás až do konce této ča‐
sové etapy!“ Takže je vám vždy nablízku, dává všem mnoho útěchy 
a posiluje čisté myšlení.

Boží požehnání a mír našeho Spasitele Ježíše Krista nechť je s vámi.

V době zmatků pozemského života vás může naplnit blažené vědomí 
bezpečí, jistoty a síly, jež dává pocí t Bůh.

Věřit znamená žít duchovní ideál jako skutečnost. Pak začnete 
v životě dostávat vše, oč jste Boha prosili, v co jste skálopevně věřili.

Otevřete své duše, otevřete srdce lásce Kristově! Jeho soucítění je 
s vámi. A jeho síla posiluje vaši vůli, abyste s ním vytrvale kráčeli až do 
nebeské říše! 
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ROZŠÍŘENÍ KRISTOVY SÍTĚ LÁSKY

Otvírejte svá srdce, aby mohly do nich zářit, proudit, nořit se všech‐
ny dary lásky! 

S láskou, náklonnos  a podporou se nyní obracíme na milujícího 
nebeského Otce – dej jim prosím požehnání – milost, kterou smí jako 
nosiči světla a jako pomocníci Krista na Zemi obdržet. Abyste byli  pro‐
pojeni s Božím duchovním světem, smíme vás zaplavit silou lásky. Vidí‐
me milos , které jsou vám teď poskytovány, ať tedy ve vás září. Jelikož 
v tomto pozemském životě usilujete o svůj duchovní vývoj a jste 
ochotni se dobrovolně odevzdat Kristu, smíme vám toto sdělit a vložit 
do vašich srdcí. ‐ ‐ ‐

Posilovat důvěru v Krista
Buďte si vědomi, že v této náročné časové etapě, na niž jste byli při‐

pravováni, vás v duchovním prostoru Kristovy sítě vyživujeme s větší in‐
tenzitou. Vždyť důsledkem vnějších okolnos  často klopýtáte, prožíváte 
vnitřní konflikty, jste s sněni. Důvěřujte, důvěřujte Kristu! To důrazně 
voláme!

Milí sourozenci, uvědomte si, kam směřuje váš svět! Potřebujete 
proto vnitřní stabilitu! Je tedy naprosto nezbytné ukotvit se v důvěře 
a víře. A s pomocí svých duchovních průvodců si oživujte všechny pře‐
dané duchovní pravdy.

Neochvějně čelit výzvám
Často při vašich výzvách ztrácíte důvěru a víru! Když se všechno 

utváří k vaší spokojenos , cí te se příjemně. Ale také vidíme a rovněž 
nás o tom informují vaši duchovní průvodci, že zažíváte nesnáze, 
konflikty. A my bychom vás v takových těžkostech, nestabilitě rádi 
podepřeli! Proto upřímně radíme: Obraťte se tedy při po žích na Boží 
duchovní svět, na duchovní vedení! Podpoříme vaši snahu, posílíme 
mocnou silou lásky! Pokud si v sobě vybudujete k duchovnímu světu 
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důvěru a víru a nezačnete‐li v nesnázích kolísat, budete se moci k němu 
v těžkých časech, protože výzvy budou narůstat, vždy uchýlit.

Milí sourozenci, důvěřujte dobrému pastýři! Pamatujte na jeho mi‐
losrdenství a lásku a na lásku nebeského Otce, které nás spojily do 
jednoho duchovního svazku! Všechno se odehrává podle Božího 
plánu. Vychází ze Zdroje a šíří se skrze Krista a přes jeho posly k mi‐
lovaným dětem!

I když se náročné stavy na Zemi přiostřují, můžete se těšit z bu‐
doucnos , která vás čeká, budete‐li hledět s důvěrou a budete si vědo‐
mi toho, že jste jako věrní pomocníci Krista vytrvale zásobováni vodou 
života a duchovní potravou, kterou potřebujete. To je prozřetelnost, 
která se bude stále více naplňovat.

Máte v sobě zapsaný plán Otce vést Své dě  skrze Krista zpět 
domů. Prostřednictvím vašeho vyššího Já ho krok po kroku s pomocí 
duchovních průvodců realizujete. Toto dílo se v konečné době naplní 
a všechny milos  vám poslouží k rozšíření vědomí, k duchovnímu zrání, 
obnově a duchovnímu vnímání. Plán se pozvedne do vaší mysli, abyste 
si ho opět uvědomili. Působí v celém vesmíru, na všech místech se od‐
víjí skrze Krista. Taková je milost Stvořitele.

Pomáhat sourozencům, kteří byli přivedeni
Intenzivní vibrace lásky vás uvedou do vyšší vibrace. A my vám smí‐

me při duchovním zrození pomáhat, předávat pravdy a budeme tak či‐
nit nadále, protože to slouží duchovnímu zdokonalování na cestě Ježíše 
Krista k Bohu. Vše vám má být poskytnuto: vylévání milos , síla lásky, 
jež vámi bude proudit v případě, že to dovolíte a pokud duchovně 
zrajete. Také vás smíme vytrvale podporovat při napravování skutků 
a práci na sobě. 

Někteří sourozenci mají ve svém plánu života příjem duchovních 
pravd. A až vám budou přivedeni, budete schopni, protože jste naplněni 
Kristovým světlem, jim pomáhat. Aby i oni byli pomocí modliteb, zářivé 
síly, slov k nim směrovaným a prostřednictvím činů zachyceni v Kristově 
sí . V budoucnu proto budete ještě více zaplaveni silou lásky.
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Všichni patří do Kristovy sítě
Pokud se modlíte v upřímné oddanos  ke Stvořiteli a Kristu za mír 

ve světě či prosíte o vzájemnou lásku, o mír v srdcích, chce milosrdný 
Otec přes vás vytvořit spojení. Srdce bližního, který je ještě vzdálen Bo‐
hu a těžce kráčí vpřed, cí  vaše laskavé milující myšlenky plné dobra. 
Vnímá i vaše láskyplná slova, činy, pocity. Jsou kotvou, která byla vyho‐
zena vzhůru do duchovní sítě, z níž pak milí sourozenci skrze vás 
dostávají potravu. Duchovní Kristova síť se tak rozšiřuje, aby i oni mohli 
být začleněni. Vaše duchovní poznání a uvědomění roste.

Děkujeme, že jsme směli s velkou láskou a rados  darovat tyto mi‐
los , vnořit je do vašich srdcí. Vyzařovat je také s vděčnos  do celého 
pozemského stvoření, do lidských srdcí. Upřímný dík patří i Matce Marii 
za její dobro vé mateřské srdce a Josefu z N. za jeho milující otcovské 
srdce. Pamatujte, že jste haleni do modrého ochranného pláště Matky 
Marie a že vás drží poutem lásky v srdci!

My, Boží poslové, společně s duchovními průvodci vám děkujeme 
za duchovní přízeň. Je milost sloužit lidstvu jako duchovní láskyplná 
rodina ve věrné pospolitos . Vysílat lásku, která je vám darována. Vždyť 
milý Spasitel řekl: „Milujte se tak, jako jsem já vás miloval!“

Vkládáme vám do srdcí hojné Boží požehnání. Láska a mír s vámi, 
uchovejte si v duši vnitřní klid a mír! 

My, neviditelní, vykonáváme viditelné činy, jimž říkáte zázraky. 

Pokud plníš přikázání a zákony Boží, pak konáš jen svoji povinnost. 

Tvojí vlastní zásluhou by bylo pouze to, co splníš navíc nad úkoly dané 
Bohem. 
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ZBAVIT SE NAVYKLÝCH REAKCÍ

Milí sourozenci, jsme vděční a plní rados , neboť, jak již víte, 
duchovní radost je silným motorem. Tento motor lásky a rados  dává 
v pozemském životě mnoho síly a umožňuje odolat v životních zkouš‐
kách. Ano, je třeba obstát, duchovní zrak vás naučí dívat se rados  srd‐
ce. Tu je možné rozvíjet díky našemu milému Pánu Ježíši Kristu a také 
byste se o to měli snažit. 

Bez úsilí to nejde
Opět se dostáváme ke snažení, protože je důležité dělat pokroky. 

A mnohé, co vás na cestě milého Spasitele potká, dává možnost se vy‐
víjet v souladu s jeho učením. To ovšem znamená vyvinout velké úsilí! 
Vždyť dobře víte a již jste to ve svém životě na Zemi mohli objevit, že 
bez snahy to nejde!

Také je nutné se ukáznit, abyste pak mohli použít silnou vůli k pře‐
konání všeho, kde ještě máte – a to vidíme – navyklé reakce. Měli byste 
se velmi usilovat, aby se to podařilo! Víme, že vám to připadá těžké. Ale 
pokud budete mít na mysli cíl, přijde vám to snazší. Vždyť dosáhnout 
pokroku v duchovním životě bývá velmi namáhavé. A uspět přece 
chcete, viďte, milí sourozenci, to chcete! A protože chcete, jsme také 
u vás a smíme k vám hovořit.

Máme velkou radost, že můžeme předat vše, co se v nás skrze mi‐
lého Ježíše Krista již rozvinulo. A ještě vám chceme pomoci rozněcovat 
záři lásky, protože jste již začali, projevili vůli a ušli kus cesty. Na tomto 
kousku cesty vás smíme doprovázet. Cí m vaši radost z toho, že jsem 
u vás, a to mě těší.

Pomoc na cestě vzhůru
Každá epocha měla své výzvy. Lze je překonat silou Ježíše Krista, tedy 

silou lásky. Pohání vás vpřed, protože si to přejete a snažíte se. My 
do tohoto úsilí chceme vnést prostřednictvím rados  určitou 
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lehkost. Vždyť žijete náročnou dobu a často vás situace ží. Ale s výhle‐
dem na budoucnost kráčíte s upřímnou snahou vpřed a připravujete se 
na život na onom světě. To vás prosvětluje a jste také námi podpo‐
rováni. Pomáháme vám nejenom my, máte při sobě mnoho, mnoho 
pomocníků. I duchovní průvodci se velmi usilují vám pomoci stanovené 
cíle uskutečnit.

Díky vaší vnitřní záři, životní rados , snaze a trošce lehkos  jste 
inspirováni, jak vytyčené cíle dosáhnout. To je onen pravý život, o kte‐
rém vyprávěl Ježíš! Máte se zrodit do opravdového života, protože Ježíš 
Kristus je, jak již víte, cesta, pravda a život! Kristus vás chce ve všem 
obnovit! Ze špatného směru budete s pomocí Božích poslů opět přive‐
deni na správný. A to nás velmi těší. Stejně jako pomocníky, kteří vás 
obklopují a při vašem usilování vám vždy stojí po boku.

Milí sourozenci, ve svém pozemském životě jsme se naučili neztra t 
duchovní cíl z očí, toho jsme se vždycky drželi. Proč? Příliš snadno jej 
ztrácíte v této vzrušující, nepokojné, sple té době. Ale kdo ho má vždy 
na zřeteli, zvládá výzvy pozemského života snadněji. Cíl je tedy také ja‐
kýsi duchovní pomocník.

A víte, kdo je dalším neviditelným pomocníkem, jenž vás vede? 
Přesně tak, vaše myšlenky! I ony jsou pastýřem, který vede své ochotné 
ovečky domů k Otci! A ten vás chce mít opět u sebe. I my máme velkou 
radost, když společně sedíme u stolu s Kristem! Tehdy radostně oče‐
káváme, kdy záře lásky vzplane v našich srdcích a přeskočí do těch 
vašich. 

Už jste se seznámili s duchovními silami, a tak nyní použijte sílu 
představivos  k tomu, abyste se viděli sedět u stolu s drahým Spasite‐
lem a všemi svými milými. Prožijte si vnitřní radost, která se dostaví. 
Někdy se to nedaří, protože vás dusí a ží větší či menší po že, ale ča‐
sem to bude snazší, neboť cíl vás již z dálky volá. Ten je vždy živým 
ukazatelem na cestě domů!
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S Kristem překonávat všechny potíže
Milí sourozenci, chtěli bychom vás tolik uvést do vibrace rados , 

protože ona je povznášejícím duchovním ukazatelem. A nese plody! 
Cesta se stává snadnější! Často vidíme vaše rány, boles , jste sklíčení 
a vůbec se nevznášíte. I my mívali často velké po že, protože nega vní 
síly chtěly naše plány zmařit. Ovšem Kristus, jehož světlo bylo v nás 
živé, vždy, když jsme byli, jak říkáte, na dně ‐ vzářil svým žárem lásky do 
našich duší radost, milosrdenství a dobro. Takže jsme byli znovu 
schopni vidět hodně světla a opět jsme s ním kus těžkos  překonali.

I vy smíte kousek po kousku zvládat svoje chyby, neboť jsme po 
vašem boku a chceme vám pomáhat! A všechno, co je vám dáno, mů‐
žete využít! Máte hodně pomoci, to smíte poznat a také pod vedením 
vašich duchovních průvodců přijmout.

Poslouchat vnitřní hlas lásky
Cí me vaši radost, když bližním předáváte pravdy, které i je osvobo‐

dí. Současná doba je těžká, znamená ale také velkou šanci. Je proto 
nutné, aby i oni v sobě zpracovali útrapy, které nesou, protože změna 
postoje je osvobodí. V této končící době přivádí Ježíš Kristus skrze mi‐
lost Otce k obratu všechny, kteří jsou ochotni naslouchat. Naslouchejte 
vnitřnímu hlasu, neboť hlas lásky vede. A učte se poslouchat 
duchovním sluchem a srdcem! Pak budete prosvěcováni rados .

Milí sourozenci, srdce se nám tetelí, že jsme k vám mohli směrovat 
tato slova, ano, jsme šťastní! Na rozloučenou necháme do vašich srdcí 
vtéci záři lásky a rados . Vnímáte ten krásný pocit? ‐ ‐ ‐ 

Děkujeme a chválíme Stvořitele za tuto milost, za Jeho lásku, za Je‐
ho milující Otcovské srdce! Máte o něm vědět a na tom stavět, důvě‐
řovat, že se milý Otec stará o všechny své dě . Chvalte a velebte také 
Jeho syna. Náš milý Spasitel vás vede v lásce do Otcovského domu.

Děkujeme i vaší milé patronce, naší milující Matce Marii, za to, že 
i my máme příležitost sloužit v tomto společenství. Věřte, že se o všech‐
ny, kteří společně s ní pomáhají, stará. Ano, to v sobě upevněte, prociť‐
te její milující mateřské teplo!



LIDSTVO STOJÍ PŘED VLNOU OTŘESŮ

V této časové epoše je na vaší pozemské scéně, na této planetě 
usmíření, učení a pokání mnoho, přemnoho napě , v nejhlubší lásce 
vám to říkám. Smím však také do vás vložit Kristův paprsek lásky. Věřte, 
tuto sílu budete v nejbližší době potřebovat, protože nastane neklid, ba 
nepokoje! Proto vás žádám: Proste a modlete se k nebeskému Otci 
a Kristu, aby, pokud je to možné, tyto útrapy odvrá l anebo výrazně 
zmírnil!

Pozemské lidstvo stojí před vlnou otřesů
V blízké době dojde na Zemi ke zlomu, bude to světová událost tý‐

kající se všech. Chci vás proto vyzbrojit láskou, pronikne do vašich srd‐
cí. Jste‐li ochotni bojovat na mé straně, shromažďovat jménem Krista, 
pak k sobě přitahujete požehnání. Dobrovolně jste se přihlásili v této 
naléhavé pozemské době nesobecky sloužit bližnímu.

• Kristus jako dobrý pastýř vysílá pozemskému lidstvu mnoho síly 
lásky, milosrdenství a dobra. 

• My vaši sílu lásky mimo jiné shromažďujeme, abychom ji pak 
během útrap, při tomto náročném zvyšování vědomí vkládali spolu 
s vámi do vyděšených srdcí. 

• Každý z vás je tedy pověřen v blížící se náročné vlně zlomu, jež 
zatřese všemi mými spícími dětmi, působit jako vysílač světla k trpícím 
sourozencům. Vám má situace posloužit k dobru. Taková je milost Otce.

Jste duchovně školeni, vybaveni a je o vás duchovně postaráno
Můj milovaný syn Ježíš Kristus zhruba před 2 000 lety předpověděl, 

že dříve, než se v duchovní podobě navrá , odehraje se mnoho nepokojů 
a šokujících výstřednos . Chci vám tedy pomoci v sobě ukotvit všechny 
zbraně světla, všechny milos  a poselství o milos , o nichž jste se učili. 
Pamatujte, že jste nositeli světla a lásky, a v době, kdy poroste utrpení, 
buďte ak vní. 
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Proč vám to musím, smím a mám vkládat do srdcí? Abyste si uvědo‐
mili závažnost doby! A přesto to nebude konec světa, kterým mnozí 
zneklidňují a straší lid, takže pociťuje úzkost. Kdepak! Jedná se o očistný 
proces, jenž nastupuje, aby lidstvo prohlédlo a v čase, kdy Matka Ze‐
mě otevírá svá stavidla a brány, zvládlo její proces vzestupu. Samozřej‐
mě se to odehrává rozhodnu m milujícího nebeského Otce a s pomocí 
mého pozemského syna Ježíše Krista. 

Boží prozřetelnost řídí běh světa. Přijdou tedy chvíle, kdy se máte 
osvědčit, zajis t si v pokoře a skloněním se před láskou a moudros  
Tvůrce cestu po spirále vzhůru. Pamatujte, že jste vedeni a neseni Jeho 
milující rukou, vždyť jste se roky učili, o co v tomto období jde. Byli jste 
vyškoleni a stali se pomocníky Ježíše Krista. Proto jste obdařeni silou, 
jež dává křídla.

Věřit v duchovní ochranu
Žádám vás o důvěru, o víru, že síla lásky díky vaší oddanos  a touze 

bude skrze vás působit na bližní. To mějte stále na pamě ! To vám 
s nejhlubší láskou vpisuji do srdcí, ať je v nich ukotveno, vždyť máte být 
v síle lásky pevní. Nechceme, aby vám náročné očistné vlny na Zemi 
působily utrpení.

Držím vás ve svém srdci poutem lásky. Jste vybaveni, ještě se pevně 
v sí  Krista ukotvěte. Také milý Spasitel si vás k sobě přitáhl, vždyť jste 
jeho milujícími, oddanými a věrnými pomocníky.

Důvěřujte nám, protože až přijde čas, budete předávat tyto dary 
milos , které budou vaši bratři a sestry potřebovat. Mé milované dě , 
důvěřujte, důvěřujte, důvěřujte! To vám jako vaše milující Matka 
s velkou láskou a požehnáním vkládám do srdcí. A ještě smím předat 
mnoho síly od vysokého nebeského knížete Josefa z N. a od mnoha 
Božích poslů. Stojí při vás, jsou s vámi jménem Krista a podle přání 
Stvořitele, neboť proces návratu domů již započal.

Utrpení jako šance obratu
Volání mých milovaných dě  je stále hlasitější, s sněny jsou všude. 

Mějte na pamě , že síla Boží lásky ve své všemoudros  a lásce má plán 
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obratu, očisty. Duše, které trpí a volají k Otci, Kristu a Božímu duchovní‐
mu světu, budou vyslyšeny a přijaty! 

S velkou láskou vkládám slova svého pozemského syna do vašich 
srdcí: „Jsem u vás po všechny dny až do konce této časové etapy!“ Při‐
pomínejte si je, i skutečnost, že v sobě nosíte Boží jiskru a Kristovo svět‐
lo! Bůh ví o každém ze svých milovaných dě ! Víme, co potřebujete, 
proto tam, kde rostou útrapy, posíláme mnoho milos , tam je světlo 
přítomné.

Loučím se, vkládám do vašich srdcí mnoho síly. Buďte odvážné, mi‐
lujte se! Důvěřujte, posilujte svou víru! Proste a bude vám pomoženo! 
Pamatujte, že jste v bezpečí a že vás podporujeme. Mír s vámi! 

Mysli vždy na to, že tvoje schopnos  mají sloužit tvým slabším 
sourozencům k jejich spáse!
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EPOCHA PŘED NÁVRATEM KRISTA

Požehnání pro váš duchovní vývoj
Milovaní sourozenci, chvalme a velebme společně dobro vého 

milujícího Otce za všechna Jeho požehnání, která Kristus v této 
neklidné a náročné časové etapě s velkou láskou vysílá! Buďte si 
vědomi této milos . Děkujeme, nejmilejší Spasiteli, nejdražší Matko 
Marie a Josefe z N. za vaše milující srdce, za lásku, teplo, milosrdenství, 
které vysíláte milovaným Božím dětem. A my, Boží poslové, v pokoře 
a rados  děkujeme, že vám smíme poskytovat duchovní potravu. 

Proto otevřete svá srdce, své duše nastavte na příjem všeho, co jste 
schopni pro vlastní vývoj na cestě Ježíše Krista k Bohu přijmout! 
Děkujeme každému za jeho charakteris cké působení, za úsilí se 
pozvednout a zapojit vůli pro duchovní zrání. My to v duchovním Božím 
světě sledujeme, vždyť jsme vás směli mnoho let doprovázet při vašich 
vzestupech a pádech. A pokud je někdy kolem vás bouřlivo, opět 
vstaňte a kráčejte vpřed a nechte se vést duchovním průvodcem!

Nechat se duchovně formovat
Mějte na pamě , že když voláte, jste neseni a opatrováni, protože 

náročná doba potřebuje hodně vaší síly. Rozvinuli jste ji, je třeba ji však  
posilovat a dále rozvíjet, ale to přece víte. Děkujeme za vaši snahu, 
oddanost a prosíme, jednejte z pozice lásky a lásku posilujte. My pak 
vám můžeme sloužit, v Kristově lásce se formovat a radovat se 
z pokroků. Pamatujte: „Duch Boží vane, kam on chce!"

Toužíme vidět vaši snahu mít v sobě světlo, světlo milos . Pomůže 
vám vyvíjet se na všech úrovních vaší existence. Zachovejte si 
oddanost, přestože to kolem bouří a býváte s sněni.

Pokušení jsou úměrná vašemu vývoji
Ke každému, kdo se nechává duchovně formovat a stoupá ve svém 

vývoji, se smí nega vní síly stále více přibližovat. To zákony nebeského 
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Otce připouštějí. Proto vám klademe na srdce: Usilujte o růst, o růst 
v lásce!

Odstraňovat desetinná místa duchovního životního čísla
Rozvíjejte se v lásce, přestože díky vašemu vývoji se neustále 

odhalují další duševní rány! Vždyť jste se rozhodli, že tuto časovou 
etapu, tento krátký pozemský čas využijete k tomu, abyste se osvobodili 
od duševních trýzní. 

Již víte, že každý má své vlastní číslo stvoření, svoje duchovní životní 
číslo – a vy na Zemi ho máte s čísly za dese nnou čárkou. V nich jsou 
zapsána vaše pochybení. (pozn. redakce: viz R89 Za žení a dese nná čárka 

„Od Stvořitele jste obdrželi celé duchovní životní číslo a čísla za dese nnou 

čárkou se objevila s vašimi chybami.“). Ty smíte odstranit, tedy krok za 
krokem se zbavovat svých chyb. K tomu ovšem opět potřebujete sílu 
lásky, ryzí srdce a jako základ svobodnou vůli! Ano, je to náročné, protože 
temná kolek vní vibrace se rozšiřuje. Působí na váš mikrokosmos, vy 
pociťujete hu, jež vás sráží. Udržujte si auru dobře zavřenou 
a neplýtvejte ve vnějším světě ódem, nehodnoťte, neodsuzujte, 
neposuzujte! Nenechte se zatáhnout do těchto pozemských procesů, 
které velmi pokročily! Také vaši bratři a sestry potřebují duchovní potravu 
a sílu. Proste a modlete se za ně, aby i oni, až doba nazraje, měli 
k dispozici dostatek síly lásky, aby jim byla přidělena!

Milovaní, chtěli bychom vás formovat silou lásky, duchovní svět Boží 
chce čis t vaše srdce, v němž panuje neklid. Dovolte to, vždyť člověk 
s sebou vleče mnohé, co ho ží! Poznejte, že se duchovní svět snaží 
vám pomoci dostat se z postojů, které omezují.

Proto vroucně proste, budete vyslyšeni! Přijměte všechny milos , které 
máte od Božího světa k dispozici. To, co jste již směli obdržet, vám pomáhá 
se osvědčit a tento krátký čas na pozemské scéně správně využít.

Dvě duchovní pravidla
Sice je znáte, ale když vás výzvy přemůžou, často na ně 

nevzpomenete. Nega vní síly vám kladou nástrahy, jste nedbalí 
v myšlenkách, slovech, činech nebo pocitech. Tak tedy:
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„Chovejte se ke svým sourozencům tak, jak byste chtěli, aby se oni 
chovali k vám!"

„Co nechceš, aby někdo dělal tobě, nedělej ani nikomu jinému!“ 
To jsou základní pravidla, duchovní směr lásky, který by vám chtěl 

Spasitel vložit do srdcí.
Často kvůli ob žím, které vám nega vní síly připravují na základě 

vašeho duchovního vývoje, upadáte do starých návyků. Před m vás 
chceme varovat, máte se ze všech pout, které vás ještě zotročují, vymanit 
a další svou nedbalos  nevytvářet. Jsou etapy, kdy jste velmi vnímaví, 
tehdy se k vám nega vní síly více přibližují a dochází k otřesům.

Vysílání požehnání
Pamatujte, že jste pod ochranným pláštěm Matky Marie! A ještě 

vám smíme poslat paprsek požehnání, který jsme od ní dostali! 
Připravte se, abyste ho přijali, ukotví vás. Matka pak ve vás zahalí 

všechno, co potřebujete během sílících životních bouří. Také milý Josef 
z N. vám chce poskytnout svou sílu lásky a vyzářit světlo jako rozšířenou 
výzbroj. A my s duchovními průvodci ve vás vše ukotvíme.

Více důvěry
Útrapy a trhliny, které se všude objevují, byly pro tuto časovou 

epochu předpovězeny. A my vnímáme strach, který vás přepadá. Proto 
si připomeňte, nutná a nezbytná je vaše důvěra a víra! Vždyť dobrý 
pastýř je v této neklidné době nablízku! Drží své ovečky pohromadě! To 
si opakujte a oznamujte sourozencům.

Povinnost vůči společenství
Toto je duchovní společenství, které bylo po dese le  budováno 

díky Boží milos  a milosrdenství. Z pověření Krista jste byli a jste 
zásobováni pravdami a duchovní potravou. Aby byla zajištěna existence 
a soudržnost, je třeba si den po dni udržovat duchovní nastavení, 
vypozorovat, jak jste neseni a vedeni, a děkovat v pokoře za všechny 
milos , které jsou vysílány.
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Každý je nabádán k duchovní zodpovědnos , aby vysílal milos plné 
myšlenky, láskyplná slova, konal láskyplné činy, vytvářel pocity plné 
lásky, protože pak se dostaví vyšší vibrace. To vkládám do vašich srdcí. 
Stvořitel pro vás zřídil skrze Krista tento duchovní prostor, aby vám  
sloužil.

Někdy zjišťujeme, že nemilé pocity sourozenců se týkají toho či 
onoho. Respektujeme vaši svobodnou vůli, ale proč na to 
upozorňujeme? Protože s takovými myšlenkami, s nízkým vědomím 
malého já vnášíte tyto vibrace do kolek vního vědomí společenství. 
Máte za něj každý zodpovědnost!

Na vašem stupni vývoje již víte, že každičká myšlenka, slovo, čin 
a pocit mají dopad, proto, milí sourozenci, myslete, prociťte a konejte 
dle Boží vůle. Čiňte tak a střežte se všeho, co by vám mohlo škodit! 
Vždyť každý den jste zásobováni, opatrováni, duchovně vyživováni 
a duchovně formováni! A milý Spasitel vás pevně drží poutem lásky.

Toto v sobě ukotvěte. Přijměte slova díků za vaše upřímné snažení, 
ale i slova, která vás s láskou nabádají. My se řídíme instrukcemi vašich 
duchovních průvodců, vše pak naléhavě předáváme. Žijte ve vřelé 
pospolitos , což si přeje i Bůh.

Nyní chceme společně s vámi chválit a velebit dobro vého 
milosrdného Otce. Děkujeme za milos  vysílané ke svým dětem, které 
jsou Zemí svázány a zotročeny. 

Děkujeme a chválíme také milého Spasitele, který své ovečky 
podněcuje vroucí láskou a povede domů, do Otcova domu. Jsme i vám 
vděčni za pomoc, za to, že s pomocí vašich duchovních průvodců 
sloužíte dobrému pastýřovi. 

Upřímně děkujeme naší Matce Marii za její milující srdce, za to, že 
se stará o všechny dě  Země. Pokud jste zarmouceni nebo se cí te 
opuštěni, volejte Boží duchovní svět, duchovní průvodce, Matku Marii, 
Josefa z N. My, Boží poslové, budeme u vás, utěšíme vás a posílíme ve 
všech vašich trápeních a nesnázích.

Děkujeme za veškerou sílu lásky, kterou milý Josef z N. vysílá do 
tohoto láskyplného duchovního společenství. Díky patří i mnoha Božím 
poslům, také pomocníkům, kteří se k nám v rostoucím počtu připojují 
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z celého vesmíru, aby vám, lidstvu a Matce Zemi sloužili. Jsme vděční 
i duchovním průvodcům, kteří vás láskyplně v hluboké oddanos  vedou. 
Chopte se jejich ruky, nepusťte se jí v bouřích svého života. Uplatněte 
všechny duchovní dary, které vám byly již dány, pak výzvy zvládnete.

Bůh má veškerou moc, a kdokoli se na Něho obrá , obstojí i díky 
síle lásky, která v něm již přebývá, a s pomocí vlastní Boží jiskry 
a Kristova světla. Nechť tedy toto všechno proudí ven! Ať se vše, co do 
vás bylo vloženo, skrze Boží sílu a lásku Krista rozvíjí. Stane se to, věřte, 
chcete‐li tak činit v souladu s přáním Boha. A vaše duchovní bytost se 
bude stále více a více, kousek po kousku vyvíjet. Tak veliká je milost 
Otce.

Nezanedbávat modlitby
Matka Marie vám vzkazuje, abyste nezanedbávali modlitby. Abyste 

intenzivně prosili, vždyť kolem sebe vnímáte tolik neklidu! Mnohé se 
hrou , otevírá, a to je teprve začátek. Jsou to znamení této epochy, 
uvědomte si to! Všechno, co se nyní stále častěji objevuje, patří do 
doby před návratem Krista. Přispívá k uzdravovacímu procesu lidstva na 
pozemské scéně a slouží léčení Matky Země. Klademe vám v lásce na 
srdce: Nepodléhejte strachu! Z lásky a oddanos  ke Kristu pamatujte 
na své vnitřní duchovní síly.

Milí sourozenci, přeji vám mnoho požehnání, ochrany a síly! 
Prověřujte své myšlenky, slova a činy a mějte na pamě , že jste v této 
době zásobováni, chráněni a podpíráni Božím duchovním světem. Jste 
haleni do ochranného pláště Matky Marie, která vás drží poutem lásky 
ve svém srdci.

Zůstávej často během dne se svými vědomými myšlenkami u Boha!

Nic, absolutně nic není na Zemi samozřejmé. Vše se má odpracovat. 
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SETBA LÁSKY PŘINÁŠÍ DUCHOVNÍ PLODY

Radost, radost, radost vám chci vložit do srdcí! ‐ ‐ ‐  
Nyní máte v sobě tuto vibraci, milí sourozenci. V přírodě existuje 

nejenom ona, naleznete v ní mnoho dalších – v krajině i v duchovních 
bytostech, které v ní přebývají. 

Kdyby nebyla láska, co myslíte, že by se stalo…? Převraty, zvraty, vy 
jim říkáte povětrnostní vlivy. Jsou to projevy pro kladu, základní vibra‐
ce, které používají nega vní síly, projevy přírodních bytos  nesloužících 
Bohu. Podněcují rozsáhlé ničení.

Každé působení lásky je duchovně zaznamenáno a zúročeno
Směli jsme naslouchat a budeme s vámi častěji, protože se vroucně 

modlíte. Prosíte o zmírnění. Shromažďujeme na to vaši sílu lásky, tedy 
vibrační sílu pomocníků Krista. A vy dostanete úroky! Kdo vám je dá? 
Nebeský Otec dává v této žhnoucí době milosrdné dobro vé dary mi‐
los . S mírou, s níž darujete, s mírou … ‐ o kolik víc vám dává Otec!

„Kdo prosí, tomu bude dáno!“ řekl milý Spasitel, „kdo klepe, tomu 
bude otevřeno!“ Kdo však má zatuhlá dvířka a ještě není probuzený, tam 
za něho zaklepete na dveře vy. Smíte za něho klepat u Boha. „Otče, po‐
moz jim, neboť ještě mnoho jich spí a jsou lapeni svými nectnostmi!“ 
A vaše klepání smí sílit, protože to je volání a prosba vašeho srdce, které 
používáte pro své bratry a sestry. Tak to potřebuje váš Spasitel. Dal vám 
toto dědictví. I on  se v oněch dobách modlil za své apoštoly: „Nedej jim 
padnout, tys mi je dal, pomoz, ať nepřijdou k újmě!“ A silou lásky se po‐
stavil za všechny své bratry a sestry, a ještě jim dal pravdu a lásku. 

Převzít duchovní dědictví! 
To je dědictví, které smíte v této době převzít, a my vám ho pomůžeme 

dobře spravovat. Kam ho máte uložit? Do svých srdcí, spravovat svojí si‐
lou lásky. Posílíme ji, aby povznášela, pomohla prorazit, rozbít, aby pro‐
nikala, aniž by někomu vzala svobodnou vůli. To má být projevem vaší 
nesobeckos , naši bratři a sestry! Jak můžete někoho podepřít? Mnohdy 
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stačí, když na něho s láskou myslíte, protože myšlenka v něm může vy‐
volat láskyplný pocit. I to se zaznamenává.

A milý Otec to zúročí, vždyť ví, jak je na Zemi těžké k druhému pro‐
niknout láskyplnou silou. To je základ, duchovní jmění, které smíte 
množit. Neboť Bůh je Bohem lásky a z lásky vás stvořil. A vše, co stvoří‐
te, se smí zrodit z lásky. Toto jsou duchovní plody. Tady vám pomáhá‐
me, pokud jste tomu otevření. 

Nikdo nezůstane sám 
Jsme vděční, že můžeme být u vás, chceme vnést mnoho rados  do 

vašich dušiček. Vždyť práce na Boží vinici bývá někdy ob žná. Tehdy vás 
opět pozvedneme, abyste znovu kráčeli dál se svou svobodnou vůlí 
a svojí láskou. Známe vaše nitro, víme, že každý v tomto společenství je 
jí proniknut. A proč to říkáme? Protože se někdy cí te osamoceni. To ale 
nemusíte, pozvedněte svá srdce, zvyšte si vibrace, pečujeme o vás! Vždyť 
je doba převratu! Jste zásobováni Otcem skrze Krista prostřednictvím 
Božích poslů. Jsme s vámi a pomáháme vám sázet semínka, semínka lás‐
ky, abyste mohli hodně sklidit.

Máme radost, máme velikou radost, že u vás smíme sloužit. Volejte 
nás, jsme přece tady! Loučíme se radou: udržujte si lásku ve svých srd‐
cích!

Boží požehnání a klid a mír našeho Spasitele ať je s vámi, nechť vá‐
mi proudí a přináší vám plody lásky! 

Pokud ses na Zemi duchovně snažil, pak to, co jsi získal, bude tvé 
vlastnictví i na oné straně. A ještě  Bůh za tvé úsilí mnohonásobně přidá.
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SLOVA VÁM BUDOU DÁNA V PRAVÝ ČAS

Díky četným Božím milostem jste se v předchozích inkarnacích 
k mnohému dopracovali a směli se osvědčit. A před mto vtělením jste 
souhlasili, že na Zemi budete sloužit Ježíši Kristu. 

Věřte a důvěřujte! Chci vás posílit, matka přece ví, čeho se jejím dě‐
tem nedostává. Buďte si stále vědomi neustálé duchovní přítomnos  
Krista a jeho síly ve svém srdci! Tu zesílím a více ukotvím, takže dokáže‐
te zůstat pevní při pokušení nega vními silami, a můžete proto pod 
vedením duchovních průvodců sloužit dobrému pastýři. Z duchovního 
světa jste ve všech směrech intenzivně podporováni.

Chci vás stále posilovat ve víře a důvěře, neboť útrapy drama cky 
rostou. Náš nebeský Otec je ve Své moudros  připouš , aby se v Jeho 
soucitné lásce zbloudilé dě  probudily. Vytrhly se ze spárů nega vních 
sil a kráčely s vámi jako věrnými pomocníky Krista směrem vzhůru. Dů‐
věřujte slovům mého pozemského syna, která v oněch časech pravil 
svým věrným: „Nedělejte si staros , co byste měli říkat svým sourozen‐
cům. Bude vám to dáno v pravý čas!“ To pla  i nyní pro vás. Základem 
je: „Miluj Boha nade vše, miluj bližního svého i sebe sama!“ A ještě nej‐
větší zbraň světla: „Milujte se navzájem tak, jako jsem já miloval vás!“

Buďte si vědomi toho, že hladina neklidu stoupá. Nízkovibrující ko‐
lek vní pole strachu a nejistoty se rozšiřuje, protože těchto vibrací dra‐
ma cky přibývá. 

Pamatujte, že na tento čas jste byli připravováni a stále na něj upo‐
zorňováni. Připomínejte si výrok: „I kdyby kolem vás létaly trosky svě‐
ta, nedojdete újmy, pokud budete věřit a důvěřovat.“ A vzpomeňte na 
slova Ježíše Krista: „Budu s vámi až do konce tohoto časového období!“ 
Jste povoláni se osvědčit svým láskyplným působením.

Duchovní odkaz Ježíše Krista
Mám radost, že jste zásobeni duchovní potravou, duchovními prav‐

dami. Máte tedy všechno k tomu, abyste zanechávali na pozemském 
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poli svoje stopy světla. Už v Ježíšově době byl všude na Zemi nepokoj, 
strádání a bída. Ale můj pozemský syn ve své oddanos  a lásce k souro‐
zencům plnil vůli nebeského Otce za každé situace. Zanechal vám tak 
duchovní světelnou stopu. A pokud uplatníte učení lásky a budete v je‐
ho stopě kráčet, naplní se prostřednictvím věrných jeho duchovní 
odkaz.

Jestliže se ve vnějším světě šíří stále více neklidu a disharmonií, pak 
se současně formuje nezměrná armáda Božích poslů, Božích vyslanců. 
Vede ji můj pozemský syn. To by vás mělo sílit a utěšit, když se kolem 
vás objeví těžkos  a utrpení. V tomto čase se zahajuje to, nač vás 
duchovní svět upozorňoval a připravoval.

Naslouchejte svým duchovním průvodcům, abyste věrně násle‐
dovali stopu Ježíše Krista a s rados  a pod ochranou duchovního světa 
dokázali uskutečnit svůj inkarnační plán.

A nyní společně chvalme a oslavujme našeho milujícího Otce a dě‐
kujme Ježíši Kristu, který již shromažďuje své ovečky. Společně služme 
ve spojení s Božím duchovním světem v pokoře a nesobecké lásce. 

Čiňte to nejlepší pro vnitřní a vnější klid a mír, abyste mohli být 
kauzálním zákonem vedeni blíž k pravdě a svobodě!

Boží poslové vás chtějí skrze vaši práci na sobě uvolnit pro světlé 
nadzemské sféry. Chtějí vám všechno vysvětlit, ovšem kráčet už musíte 
sami. 
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DOBA UVOLŇOVÁNÍ Z VAZEB

Buďte si vědomi, že je vám udílena milost a vy jste zásobováni 
duchovní kvantovou výživou, která vás stále formuje. To se děje a může 
dít, protože jste dlouhá léta byli a také jste zásobováni duchovními 
pravdami.

Nebuďte vlažní v těžce vibrujícím pozemském bahně a ve spolupráci 
s duchovními průvodci prokažte, že jste hodni těchto duchovních darů.

Dodržujte zákon pořádku také při duchovních setkáních! Odložte ja‐
kýkoliv druh nelásky! Pamatujte, jsme jedna velká duchovní rodina, 
která se navzájem miluje a podporuje! Odhalujte rafinovanost nega‐

vních sil, protože jako věrní pomocníci Krista jste jim trnem v oku! 
Osvojte si v nitru „Ježíš Kristus je vítěz!“ a uplatňujte tuto pravdu při 
všech výzvách. Vždy si v této náročné době buďte vědomi pomoci Boží‐
ho duchovního světa.

Každý je individuálně podporován
Náš milý Spasitel vytrvale řídí kroky každého z vás. Díky všudy‐ 

přítomnos  Boží a Jeho moudros  jste podporováni Jeho posly. To vám 
velmi pomáhá. 

V této pozemské etapě může být mnoho brzdících, omezujících 
vazeb skrze Krista uvolněno a přeměněno. Není třeba si stěžovat.  
Duchovní pomoc vám bude vždy poskytnuta podle stupně vašeho 
duchovního vývoje.

Udržuj pořádek ve svém životě a věnuj se jen takovým pozemským 
spojením, která můžeš vědomě a vždy z hlediska svého duchovního vývoje 
dovést ke zralos !
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ROZNĚCOVÁNÍ DOBRA V BLIŽNÍCH

Věřte v dobro v člověku a pomozte jej probudit
Milí sourozenci, důvěřujte a důvěru stále více posilujte! Buďte bdělí 

a obezřetní, protože všude dochází k otřesům! Každý den chvalte 
a oslavujte Stvořitele a vzdávejte hold Kristu.

Vyzývám vás, během dne častěji a vědomě spojujte své srdce 
s Kristem, srdce, které je ochotné setkávat se s bližním v nezištné lásce 
a sloužit prostřednictvím jeho učení! Jste stále živeni a vedeni, přestože 
je nyní mnohé na pozemské scéně vlivem temna neklidné a vás to sní. 
Důvěřujte milosrdnému nebeskému Otci a Kristu, prvorozenému Synu! 
My z duchovního Božího světa vás smíme doprovázet, starat se o vás 
a stabilizovat vás.  

Negativní síly podněcují strach
Na Zemi panuje neklid podněcovaný nega vními silami. Pro klad 

využívá strach lidí, lomcuje jimi. Oni nevědí, že mají vstoupit do cha 
nitra a začít se modlit. 

Modlete se za sourozence, aby se začali – až se útrapy nahromadí 
– obracet na Otce a Krista! Všechny prosby za ně za m shromažďuje 
Boží duchovní svět.

Jak často lidé říkají, všechno se bor , nic není stabilní! Vy to víte, ale 
ostatní si to za m neuvědomují – své dny žijí stereotypně: přijde ráno, 
přijde večer, odejdou spát, aniž by se pozvedli do duchovního vědomí.

Každá modlitba může způsobit obrat
Žijte každý den, jako by byl váš poslední! 
Buďte si vědomi boles , které Matka Země v sobě má. Co myslíte, 

jak dlouho je ještě dokáže snášet? Dostává tolik milos , přicházejí od 
nebeského Otce a Krista. Posila přichází také všemu pozemskému stvo‐
ření a lidstvu.

Vy sice nevíte, kdy se začne Matka Země zvýšenou měrou čis t od 
všeho, co se nashromáždilo – je to předem naprogramováno a vy jste 
o tom ve sděleních už slyšeli. Avšak každá modlitba může u jednoho či 
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druhého člověka v té či oné situaci navodit obrat. Uvědomte si to, 
a hlavně zakotvěte v denním vědomí! Milujte Stvořitele a děkujte za 
vše, co vám ve hmotě dává, ale neustále se snažte duchovně po‐
zvednout a stabilizovat! Chceme vás duchovně vyživovat, aby se vaše 
vědomí mohlo rozšířit, neboť to pomáhá i vašemu bližnímu připravené‐
mu navýšit své vibrace. Buďte ochotni mu podat ruku! Náš nebeský 
Otec chce mít přece všechny své dě  zase co nejdříve u sebe!

Den co den můžete sourozencům projevovat milosrdenství, dobro‐
tu, nesobeckou lásku, neúnavně vysílat myšlenky lásky těm, kteří vám 
způsobili utrpení! Žehnejte jim, aby se mohlo veškeré utrpení přetavit, 
buďte připraveni odpouštět a vše v dobré obracet! Pozvedněte bližní 
na úroveň vědomí, na kterém vás potkají! Pak kráčíte cestou lásky.

Nemůžete je ale zaplavit vším, co znáte, to by ještě nedokázali při‐
jmout. Proto je důležité, abyste se naučili s velkou empa í a láskou stát 
při nich. Věřte v dobro v nich skryté, pak se může objevit, vždyť síla lás‐
ky je přítomna i v jejich Boží jiskře a Kristově světle.

Ale nejprve se vždy zaměřte na lásku našeho milosrdného Otce, 
nejvyšší přikázání zní: „Milujte nebeského Otce každým vláknem svého 
by , milujte svého bližního a sebe sama!“

Pro mnohé je ob žné projevit lásku bratru či sestře. Buďte si toho 
vědomi. Proto překonávejte své malé já a častěji se pozvedávejte do vě‐
domí vyššího Já. A nechte se vést duchovním průvodcem, i v nejtěžších 
situacích vás vším provede! To je vaše vlastní setba. Znáte přece rezo‐
nanci a zákon zrcadlení.

Děkujte bližnímu a zvládejte situace v lásce a s pomocí duchovní‐
ho průvodce novým způsobem. „Nyní chci nově nastavit výhybky!“ To 
však vyžaduje bdělost a snahu se vědomě ukotvit.

Milí sourozenci, mějte na pamě , že jste střeženi a chráněni! Matka 
Marie je se svými miliony pomocníků kolem lidstva, kolem vás a snaží 
se stále více rozněcovat v srdcích lásku. Rozvíjejte tuto sílu, mějte na 
pamě , že jste živeni a neseni nebeským Otcem skrze Krista! Dobrý 
pastýř zná vaše srdce. Vybavte se silou, darujte ji pak bližnímu. Tehdy 
jste praví pomocníci Krista na Zemi!
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JAK SE CHOVAT V ČASE, KTERÝ SE BLÍŽÍ

Lidstvo čelí obrovským výzvám, které musí zvládnout. Pro vás je ob‐
žné vše pochopit, protože nemáte všechny potřebné znalos , ale pro 

tyto dopady lidé zavdali příčiny. Sklízejí, co zaseli. Každý podle svého 
smýšlení a lidstvo kolek vně to, co zavinilo.

Dopadají na něj rozsáhlé globální procesy, nedodržuje zákony, při‐
kázání Stvořitele, lidé je jen pošlapávají. Mnozí to nechtějí vnímat. Kam 
však povede neustálé překračování zákonů a uplatňování moci? Ano, 
člověk dostal svobodnou vůli, jenže natolik se vzdálil od Boha a je tak 
bezbožný, že míra únosnos  přetéká.

Rádi bychom vám sdělili informace, které jsme pro současnou dobu 
z Božího duchovního světa při duchovních setkáních ohledně událos  
na pozemské scéně obdrželi, a ty vám smíme z pověření Krista předat. 
Nemá to nic společného se zastrašováním! Apelujeme na vaši čistou 
mysl, pouze informujeme. Vy jste již probuzeni a postupně, kousek po 
kousku, vrůstáte do toho, co duchovně formuje. Pak ovšem víte, že 
informace jsou milos .

Pokud se přiblíží katastrofa, přílivová vlna, bouře a vy jste o tom 
z příslušných ins tucí, jejichž technické přístroje to odhalily, infor‐
mováni, pak se vybavte nezbytným, je‐li na to čas, a odejděte před hro‐
zící bouří či silou vody do bezpečí. Buďte vděční, že můžete udělat  
nutná pozemská opatření.

Všichni by současně měli učinit duchovní opatření a čerpat z ducha 
lásky, z Božích zákonů, které vás jako duchovní křesťany formují a mají 
být uplatňovány. Pak by, a to vy víte, lidé k sobě přistupovali jinak, las‐
kavě, s úctou a důstojnos . Ale oni zapomněli, jak se chovat, už jen 
malé procento se snaží s ostatními vycházet s respektem a vlídně.

Boží přikázání jsou velkou měrou porušována, většina lidí se žene za 
blahobytem. Žijí si dobře ve hmotě, ale jejich duch spí! Pak je ovšem 
nevyhnutelné, aby si i tyto milované Boží dě  uvědomily svůj původ 
a také to, že jsou na Zemi pouze hosty a jejich život má sloužit k odčině‐
ní! A pokání! Ale především k učení.
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Pro bytost je těžké, když přejde na druhý břeh a ohlédne se zpět. 
Má již jiný náhled, a tudíž ji velmi bolí vidět své neúspěchy a selhání! 
Tady se Boží duchovní svět usiluje, aby došla k tomuto poznání a svá 
selhání si uvědomila. Projeví‐li dobrou vůli, a to závisí na její vyspělos , 
všichni zde ji duchovně podpoří. 

Ale jsou i tací, kteří obhajují své činy a přou se se sourozenci. Ne‐
chtějí pochopit, obrá t se, projevit pokoru a lítost. 

Rozličné jsou stupně pochopení. Podle vyspělos  a jejich svobodné 
vůle se pak bytos  dostávají do sféry odpovídající úrovně. 

Mnohé jste od nás slyšeli, mnohému jste se mohli naučit a moc  
toho není pro vás nového. Je však rozdíl mezi znát a plně si to 
uvědomovat. My z duchovního světa Božího se budeme snažit, aby se 
poznání, které jste směli přijímat mnoho let, ale za m vám nesloužilo, 
protože jste ho jen věděli, stalo součás  vaší osobnos . Abychom ho 
pozvedli do vyššího vědomí. To jsou vážné rozdíly. Jenže vy za m pořád 
jen říkáte: „To už jsme slyšeli. Tohle jsme se již učili.“

Aplikovat duchovní vědu 
Poznání, které vás vede k uvědomění v pravý čas, je duchovní vibra‐

ce, která se ve vás rozvíjí a vede k produchovnění. Duchovní pravdy 
jsou vám předávány přes Boží posly. Záleží na každém, zda vyvine tro‐
chu více úsilí, aby je po duchovní stránce pochopil. Kdo se duchovní vě‐
dě věnuje a snaží se ji co nejpoc věji uplatňovat – dostane velkou 
pomoc. Od vás pak žádáme vůli, úsilí a důvěru!

Využijte krátký pozemský čas, abyste se pak radovali na úrovni, kte‐
rou jste si zasloužili!

Čím intenzivněji, pozi vněji, cílevědoměji a dynamičtěji myslíme ve 
vědomí vyššího Já, m jednodušší, bezpečnější, ale i snazší je cesta 
k opravdovému duchovnímu úspěchu, a tedy k osobnímu štěs .
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ČAS KLIDU PŘED BOUŘÍ

Milí sourozenci, víte o milos  a milosrdenství nebeského Otce. Vždy 
dává prostřednictvím svého prvorozeného Syna Krista ze své mocné 
lásky!

Mějte na pamě , že hledíme na vaši Matku Zemi ostřížím zrakem 
a věnujeme pozornost směru, kterým se většina lidí vydala. Boží svět 
má o lidstvo starost.

Jak jsme řekli, na Zemi to silně vře a na všech místech se odehrají 
výjimečné jevy, které lidstvem otřesou. Spasitel umožnil legiím dalších 
bytos  se připojit k těm nasazeným, protože je třeba posil v boji pro  
nega vním silám. Ony vědí, jak málo času jim zbývá, a tak se chovají ja‐
ko utržené ze řetězu. Jim jde to ž o všechno.

„Vyzývám vás k bdělos , ostražitos , neboť se nacházíte v nej‐
vážnější světové situaci. Její rozsah je nedozírný.“ To jsou slova přijatá 
Matkou Marií a my je předáváme. 

Ona je v týmu, který později na duchovních konferencích radí 
duchovním bytostem, jak vám pomáhat zůstat v důvěře a víře pevní.

Matka Země zcela vyčerpala své vnitřní rezervy síly, to není potěšu‐
jící informace. Ale máte si být vědomi závažnos  situace.

Spočiňte v modlitbě a lásce, protože láska, jak řekla Matka Marie, 
všechno překoná! Nalaďte se na duchovní prostor, v něm bude o vás 
v blížící se době postaráno. Museli jsme vám – nemohli jsme jinak – 
sdělit tuto smutnou zprávu. Mějte však na pamě , že jsme s vámi 
a pečujeme o vás.

Předání Kristova paprsku
Nyní vám smíme předat paprsek lásky od Matky Marie a také od 

milého Josefa z N. Pamatujte, Kristus se o vás stará a je velmi blízko! ‐ ‐ 
‐ 

A teď je přes Matku Marii do vašich srdcí vysílán Kristův paprsek. 
Přijměte ho a nechte se při tom vést svými duchovními průvodci. ‐ ‐ ‐ 

I my vám svým ohněm lásky ke Kristu také předáváme sílu lásky 
a rovněž vám teď posíláme do vašich srdcí paprsek náš. ‐ ‐ ‐ 
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PŮSOBENÍ UMĚNÍ

Působení harmonie
Harmonická hudba a umění z různých časových epoch jsou 

duchovním dědictvím lidstva. Tento typ hudby povznáší. Nejrůznějšími 
způsoby slouží také duchovnímu vývoji. 

Když se lidé ponoří do obrazu či jiného uměleckého díla, přijímají 
jeho vibrace. Prostřednictvím hudby, výtvarného umění, malby, sochař‐
ství se tak mohou jejich duševní síly spojit s vibracemi vyšší duchovní 
kvality. Ve všech obdobích tedy umění přispívalo k duchovnímu vývoji.

Tento prostředek vložil Tvůrce do nitra umělců a skladatelů. Když se 
pak s mto duchovním jměním inkarnovali, pomohli svým bratrům 
a sestrám a podpořili jejich duchovní vývoj v době jejich pozemského 
života, ale také později.

Disharmonie
Nega vní, tedy disharmonické zvuky, rovněž drogy, excesy atd. vý‐

voji neslouží. Pocházejí výhradně od nega vních sil a mají vás odvést 
z duchovního rytmu. Ten máte v sobě zakódovaný a je třeba ho 
v inkarnaci realizovat.

Z duchovního rytmu bývá bytost vyvedena omamnými látkami ja‐
kéhokoliv druhu. Je těžké ji opět přivést zpět do inkarnační stopy, pro‐
tože si nedokáže odřeknout, nebo jen s obrovskými po žemi, užívání 
drog. To je záměr nega vních sil: přimět ty, kteří musí bojovat s výzva‐
mi, sáhnout po těchto prostředcích, ať to jsou drogy, alkohol aj. To se 
odehrává u jakýchkoliv excesů, od drog až k sexuálním výstřelkům. Tolik 
krátká, ale závažná informace. Pro nás je to žalostný pohled.

Osud slouží k tomu, aby vás formoval pro věčný duchovní život.
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VYSÍLÁNÍ SVĚTLA 1

Co to znamená správně vysílat světlo? Je to vyzařování nebo se to 
děje při modlitbě anebo je to ještě něco jiného?“

Doufejme, že vysíláte světlo, ale věřím, že po tomto výkladu tak budete 
činit pravidelně. Proč?

Mírové konference
Existují poli ci, kterým Boží duchovní svět naplánoval zajis t mír, 

tedy odvrá t nebezpečí války či alespoň ji zmírnit. Takže jsou schopni 
s duchovní pomocí, když jsou duchovně pozvednu , situaci nasměrovat 
tak, že jednání dopadne dobře. V to velmi doufáme, to by vám prospělo.

Jenže bývají v ohrožení, protože existují pro vníci, kteří jsou podně‐
cováni nega vními silami, aby tyto muže a ženy ochotné uzavřít mír od‐
táhli z pozemské scény. Vědomě jsme použili toto slovo, protože to se 
může stát jen násilím, ovšem teror Boží duchovní svět nechce. Je sa‐
tanské používat násilí – bytost pro  její vůli z pozemského života odvést 
na druhý břeh!

Magnetizéři
Každý z vás zná výrazy vysílač a přijímač. Například při telepa i je 

jeden člověk vysílač a druhý přijímá. Lidé se silnou vůlí fungují jako vysí‐
lači, protože pomocí silné vůle něco vysílají, a další, pasivní, přijímají. 
Vysílač je ak vní a přijímač pasivní.

A teď se správně ptáte: „A jak se lze chovat jako „vysílač světla“? 
Vysvětlíme: Člověk věku Vodnáře má být vzděláván jako nesobecký 

dárce. Takže nebýt pasivní, ovšem současně se ak vně obracet k Bohu, 
aby neprezentoval vlastní myšlenky.

Vysvětlíme na magne zéru Rudolfu The erovi (pozn. red.: 1882 —

1957). Tento muž ve Vídni a okolí provedl více než 100 000 ošetření. 
Měl svůj vlastní způsob působení, byl v něm úspěšný, a lékaři mu 
dokonce posílali nemocné na léčení.
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Jednoho dne ho jeden manželský pár požádal o pomoc pro jejich 
ročního chlapce. (Během těhotenství byla matka posedlá strachem, že 
se dítě nenarodí zdravé. Nedala si to rozmluvit. Skutečně se chlapec na‐
rodil s velmi těžkou kožní chorobou.) Nikdo mu nedokázal pomoci, a tak 
byl přivezen k bratru The erovi.

Dítě bylo mimořádně živé, takže ho mohl léčit jenom ve spánku, jin‐
dy nebylo možné vést nad ním magnetoterapeu cké tahy. R. The er 
musel tedy chodit do domu, kde dítě leželo v noci v postýlce, a tam vy‐
konávat svou službu podle svého nejlepšího svědomí.

Jedné noci v zoufalství nad neschopnos  chlapce vyléčit se zhrou‐
l. Přecenil své síly! Stál téměř bez života nad postýlkou a nevěděl, 

jak dál. Bylo mu líto rodičů, dítěte, ale už nemohl. Vzdal to. Ruce mu 
visely tam, kde ještě před chvílí prováděl tahy nad meridiány. Byl jako 
bez života.

A nyní to přišlo! Největší zážitek svého života! Najednou byly jeho 
ruce vedeny a byly plné síly. Napřímil se a sledoval, jak ruce, zcela pro  
své vůli, pracují. Docela jinak, než byl zvyklý. Odehrávalo se to s mimo‐
řádnou intenzitou, takže si uvědomil: Tady působí mistr, za mco já jsem 
pouhý amatér.

Opět byl plný energie a euforie. Vnímal dokonce, jak jím pulzují 
horké proudy, domníval se, že dítě má horečku. Pak se dostavily 
chladné vibrace a on je přijal. Pojmenoval to, co k němu přišlo, jako 
nadsmyslové, božské, duchovní.

Poté, co se ruce zastavily, přemýšlel: „Co tohle jenom bylo?!“ Najednou 
si všechno uvědomil: „Zhrou l jsem se a dílo dokončil vyšší mistr!“ 

Rekapituloval: „Dříve jsem pracoval vůlí a rozumem. Teď se ale zdá, 
že mám být pouhopouhým nástrojem, průtokovým kanálem. Vlastní 
vědomí, myšlení, chtění a rozum musí zcela stranou!“ 

Tak se choval i v budoucnu. Pokaždé, když dosáhl stavu, kdy z chl 
rozum a chtění, stalo se totéž, co onu noc zoufalství. A tak docházelo 
k úžasným vyléčením a dostavily se velké úspěchy.

Vysvětlíme, jak my vnímáme vaše vysílání světla, a prosíme, abyste 
si obraz, který vám popíšeme, zachovali. 
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Příprava k vysílání světla
Prosíme, nechovejte se takto: „Právě začíná televizní program. 

Mám ještě pět minut čas, tak tedy rychle vyslat světlo.“ Prosím, takhle 
ne! To raději nic!

Jak se tedy připravit? Odložte chtění, vůli, rozum a znalost situace 
toho či onoho. Nezacházejte do podrobnos , jednoduše dejte všechno 
stranou a staňte se nástrojem, kanálem. To je nejdůležitější úkol.

Představa obrazu
Představte si novorozence. Uprostřed jeho bezvlasé hlavičky vidíte 

prohlubinku. Každý lékař, matka či otec ví: „Tady je tenounké místo." To 
je oblast, kudy vstoupila Boží jiskra do těla a byla „stlačena“!  V průbě‐
hu růstu se lebka nad mto místem uzavírá. 

Pokud se správně připravíte, pak „vidíte“ nad touto čás  vaší hlavy 
zářit Boží jiskru a my ji vidíme také. A každý, kdo vysílá světlo, je spojen 
s ostatními, neboť každý září ze své Boží jiskry!

Tato představa pomůže vaší důkladné přípravě a současně je záru‐
kou, že se v budoucnu nestanete dárcem síly pro nega vní bytos ! Ten‐
to imaginární obraz je skutečnos ! Při vysílání světla Boží jiskra 
vyzařuje, sví  jako jiskřící horský křišťál, září.

Znaky vysílaného světla
My zcela přesně víme, kdo dosáhl jaké vibrace – kdo vyšší či nižší 

úrovně při vysílání a u koho by bylo lepší, kdyby s m raději vůbec ne‐
začal. 

Mnozí z vás si myslí, že světlo každý vysílá stejné. Ani omylem! 
Nevysíláte světlo stejné kvality! My můžeme pro vyšší účely použít jen 
to nejušlech lejší, nejčistší. Pouze omezeně používáme ještě i jiné, to 
pak čis me, filtrujeme a používáme pro lidské sourozence, kteří jsou na 
úrovni odpovídající té vaší.

Princip duchovního léčení
Ale zpět k bratru The erovi. Musel zažít, jak působí mistr, přičemž 

on byl, jak se vyjádřil, pouhý amatér. Jenom ve stavu, kdy ustoupíte 
svým rozumem do pozadí, může váš duchovní průvodce neboli jiná 
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vyšší duchovní bytost skrze vás působit podobně, jako činil duchovní lé‐
kař nebo uzdravující magne zér prostřednictvím bratra The era. Ta‐
ková je skutečnost! 

Bližní jako nositel Jiskry
Tvoje Boží jiskra je tvůj život! Pokud jsi to pochopil, pak velmi dobře 

víš, že Boží jiskra v bratru, sestře znamená jejich život. Proto prosím ne‐
posuzuj či neodsuzuj podle zevnějšku, vnější nedokonalos ! To, co ze 
sebe dávají, co vyzařuje směrem ven, nemá být měřítkem kvality, ale 
probuzenos  Boží jiskry!

To je zcela nový pohled, na němž můžete vůči bližnímu stavět, 
a máte tak činit při vysílání světla. Všichni, kteří vysílají světlo, kteří 
chtějí sloužit dle Boží vůle, by si měli uvědomit, že Boží jiskra je zákla‐
dem života každého z nás!

Duchovní proudy síly ve 20.30 h
U vás, duchovních křesťanů, se projevuje láska či vysílání světla jako 

pocit. Ve skutečnos  se jedná o sílu vydávanou z Boží jiskry. Má sloužit 
určitým účelům. Proč tehdy bylo sděleno, že velké tajemství Garaban‐
dálu se zjeví ve čtvrtek ve 20.30 h? Protože v tuto dobu na Zemi exis‐
tuje lepší vibrace než v kterýkoliv jiný čas! Síla vašeho vysílání světla 
v tento čas se sjedno  s ostatními duchovními proudy, a m pokryje 
celý svět.

Tvoje Boží jiskra je tvůj život, život máš skrze ni a z ní! Když je 
sestra, bratr v nouzi, zaměř se na tu jejich a společně s tvojí Jiskrou se 
obraťte na Boha a Krista. Toto je nejčistší a nejjednodušší cesta, jak 
o něco požádat a něco obdržet! Všechno pochází od Boha, všechno je 
světlo Boží a vše proudí opět zpátky k Bohu. Čisté patří k čistému, ne‐
boť stejné ke stejnému a podobné k podobnému. Tento zákon je neod‐
volatelný!

Světlo svítí ve tmě
Kdo se chce vývojově posunout, ten to bude mít v končící době 

snadné, protože bude napojen na Kristovo světlo, na Boží světlo v sobě, 
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tedy skrze sebe. Nemůže se ztra t, neboť světlo sví  ve tmě. U Jana to 
znamená: „… a tma světlo nepohl la.“ (viz Jan 1,5) 

Láska k bližnímu se rovná lásce k Bohu! To do sebe zapadá, neboť 
Ježíš Kristus řekl: „Miluj Boha nade vše, svého bližního a sebe sama! To 
je přikázání, na němž vše závisí.“ Pokud tedy miluješ Boha, tak miluješ 
v bližním jeho Boží jiskru! Neexistuje žádné oddělení, a proto se zatě‐
žuješ, když bližnímu škodíš. Jelikož zatemňuješ jeho Boží jiskru. Ale vysí‐
láním světla ji můžeš ozářit!

Duchovní svět Boží vás používá jako nástroj. Jestliže to dokážete, 
potom s touto myšlenkou vysílejte světlo. Co každopádně nemáte dě‐
lat, je si myslet: „Chci mto vysíláním světla pomoci tomu a ještě ono‐
mu!“ To není dobré! Co to ž v takovém případě musíme učinit my? 
Musíme pak posílat sílu na různá depa, úložiště, pokud je to možné, 
neboť vaše vůle musí být respektována.

Smět vysílat a přijímat
Ale když se stanete kanálem, tedy nástrojem Božího duchovního 

světa a Krista, tak je vše v jednotě a z ní budete přijímat i vy. Pokud 
dáváte dál bratru, sestře, Bůh vám vše vrá . Vysílač obdrží, co ze sebe 
nezištně vydával. Tehdy bude nejen vaše Boží jiskra, ale i elementární 
duše, buňky, orgány, fluida a silová centra i vědomí prozářeny. Pouze 
Boží jiskra je Bohu podobná, všechno ostatní musí být čištěno, 
zlepšováno, když i vy to chcete. Pak můžete po vysílání světla ve 
zlepšeném stavu vykročit do života. A bude to, jestliže v to pevně 
a v nitru věříte, k užitku i vašemu zdraví.

Doučení v nadzemí
Děkujeme za pozornost, a pokud tomu někdo dobře nerozuměl, dě‐

kujeme mu za snahu převádět učení ze svých snů ve skutečnost! Máte 
to ž možnost se ve světlém nadzemí, když vystoupáte, zeptat: „Jak je 
to, prosím? Já jsem tomu, co se týče vysílání světla, úplně nerozuměl!“ 
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VYSÍLÁNÍ SVĚTLA 2

Duchovní síly, přestože je nevidíte, byste měli cí t, pokud jste citlivě 
naladěni.

Neustále se mluví o vysílání světla. Mnohé z vás těší, že vás o to žá‐
dáme. Proč? Protože vyšlete vaši jedinečnou směs síly, vašeho světla.

Bůh je duchovní bytost a duchovní bytos  jsme my všichni. A každá 
je nositelem ódu, životní síly. Jenže mezi Bohem a námi je obrovský roz‐
díl z hlediska síly, že si to ani nedokážeme představit. Je proto nutné, 
abyste umožnili svým sourozencům vaši sílu díky zákonu podobnos  
zachy t. Je to poměrně snadné, pokud si člověk osvojí duchovní zákony 
a také se jimi řídí.

Když se malé dítě přiblíží k horké troubě, pak ho rodiče, sourozenci 
varují, protože z vlastní zkušenos  vědí, že by se mohlo spálit, protože 
v troubě je vyšší intenzita energie, než kůže dokáže snést. Je to přiro‐
zené, zkušenost je to naučila. 

Proto ani vy nemůžete přímo přijmout Boží sílu, sílu Krista, spálila 
by vás. Je tedy zákonité a nutné, že musí být tato božská duchovní síla 
přeměněna, abyste ji mohli přijmout.

Ti, co o této síle vědí, že pomáhá, jí důvěřují. Další, kteří ji už použí‐
vají, uvádějí do praxe, vědí, že působí, je‐li správně vyladěna a pokorně, 
s velkou láskou obětavě předávána. Pak může bratru, sestře za přispění 
duchovních pomocníků pomoci.

Vysílání světla je vždy aktem křesťanské lásky k bližnímu, protože 
tak může být trpícímu lidstvu, bratru, sestře v nouzi pomoženo. Z toho‐
to důvodu je šlechetné, nutné a důležité, abychom vám vše vysvětlili, 
protože to nemá být povrchní. Je třeba se odevzdat, otevřít, nechat 
proměnit, transformovat a pak nesobecky darovat. Potom Boží síla 
v bližním bude působit.

O osobní zodpovědnosti
Ještě malé vysvětlení týkající se vysílání světla. Jestliže má někdo so‐

becká přání a sobecké myšlenky při vysílání světla, pak ovšem ne‐
se zodpovědnost, když je bratr, sestra přijímají a dál m nepříznivé 
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předávají. Myšlenky jsou síly, které účinkují a zase se rychle vrací 
zpět k vysílači.

Všichni jste dě  Boží a my také. Rozdíl mezi námi a vámi je pouze 
v tom, že jste v těle – na zcela krátkou dobu ‐, my jsme opro  tomu bez 
hmotného těla, avšak ne méně skuteční nežli vy. Jestliže jsme souro‐
zenci, měli bychom se o sebe starat a vzájemně si pomáhat, spolupra‐
covat a vše utvářet tak, aby se projevila sláva Boží a my pomáhali vést 
naše ještě nevědomé sourozence domů. Jsou nemocní, žijí v bídě 
a utrpení a hledají někde v pozemské sféře spásu. Jsou se Zemí svázáni, 
sužováni po žemi, protože ještě nepoznali duchovní světlo.

Z duchovního hlediska je vysílání světla skutečnou pomocí lidstvu. 
Ale pokud ho vysíláte, pak máte povinnost ho vysílat tak, aby mohlo 
být opravdu pomoženo. Protože lidstvo nevýslovně trpí.

Mějte na pamě , že jste k sobě navzájem připoutáni. Máme 
společného Otce, společného osvoboditele a máme lásku Boží, která 
nás drží pospolu a umožňuje nám růst. Ujistěte se, že mezi vámi není 
nikdo, kdo by byl příliš slabým článkem, protože odpovědnost je veliká! 
Dávejte také pozor na to, abyste nebyli sourozencům na ob ž, neboť 

m podkopáváte duchovní sílu v nich!

Moje důrazné varování: Prověřujte duchovní bytos , které se vás 
snaží navnadit nejoslnivějšími myšlenkami a pocity, sliby, zářivými 
vyhlídkami do budoucna. Jinak byste po přechodu do života na druhé 
straně mohli být ještě v horším stavu, než ve kterém jste vstoupili do 
inkarnace! 

Ne až později, kdepak, poskytněte pomoc hned! Vždyť , co žízní, 
čekají! 



39

ŘETĚZOVÁ REAKCE

Pomocníci Krista
Jak chápat tento název? Mnozí by sice rádi chtěli být jeho po‐

mocníky, nemohou však být za ně považováni pro svou slabost, nevě‐
domost a nedostatek dobré vůle. Však také Ježíš řekl: „Mnoho je 
povolaných, ale málo vyvolených.“

Být pomocníkem Krista neznamená vyjít na ulici a tam kázat. Bylo 
by možná poslední, protože by vás označili za „pomatence“ a umís li 
do ústavu nebo umlčeli v nějaké klinice.

To tedy není míněno „pomocníkem Krista“. Znamená to být 
v srdeční komůrce se vší silou lásky k Bohu a Kristu. Být tu také pro 
bližního, pro něj navyšovat vědomí a poté příliv Boží milos , který 
jsem v sobě pocí l, předat bližnímu. Proběhne řetězová reakce, a tak 
to má být.

A „naši pomocníci na Zemi“ neznamená nic jiného, než že jste si vě‐
domi toho, že můžete vstoupit do spojení s těmi posly lásky a světla, 
kteří chtějí pro vás jen to nejlepší, a společně s vaším duchovním prů‐
vodcem řídit vaši bárku života směrem k Bohu: „Blíž k Tobě, Bože můj!“

Postup při vysílání světla
Mnozí z vás nevědí, co si počít s pojmem „vyzařování“, „vysílání 

světla“ lidstvu, světu a jak proces probíhá.
Začneme vnitřní prosbou, abychom mohli vstoupit do služby Kris‐

tovy. Pak mu položíme své síly k nohám. Každá duchovní služba, tedy 
odevzdání se jako nástroje pro Krista, vyžaduje energii. 

Když se říká, že při vysílání světla se používá vlastní duchovní síla, je 
to především duchovní síla víry, vůle a lásky. Při každém takovém pů‐
sobení dle Boží vůle také ještě pracuje vlastní životní síla, ovšem tu br‐
zy dostaneme bohatě nahrazenou Božím světem zpět. 

Paprsky se nemusí bezpodmínečně dostat nahoru ke Kristu. I pově‐
ření poslové světla a pravdy, jestliže mají vysoký stupeň poznání, 
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mohou použít vaše síly, aby pomohli sourozencům – jedno, zda je zná‐
te, nebo ne.

Na způsob provedení neexistuje předpis ani určená modlitba. Ale 
mělo by to být jednoduché, upřímné a pravdivé. Když vyslovím: „Ne‐
beský Otče, miluji Tě nade vše“ – a pak pošlapu bližního, je to chyba 
a bylo by lepší, kdybych tvrzení, které je od začátku nesprávné, vůbec 
neprohlašoval. Stále pla  Ježíšova slova: „Co jste tomu nejmenšímu 
z mých bratří učinili, to mně jste učinili.“

Takže „vysílat světlo“ znamená být nástrojem, služebníkem, půso‐
bit vlastní osobní silou pro lidstvo, pro říši padlých, odloučených od 
Boha.

Může to být prováděno individuálně, ale má to být poc vé a upřím‐
né. A ještě něco je důležité: Vy za to nesete odpovědnost! Pokud to 
není čestné a upřímné, pak je lepší to vůbec nedělat.

V určitých případech se pro vaši osobní bezpečnost, osobní ochranu 
doporučuje nevysílat světlo po nějakou dobu, jelikož některé vaše 
vlastnos  nejsou v pořádku, protože nejsou čisté a vy v harmonii. Ne‐
dokázali byste se chránit, přestát nebezpečí a nega vní bytos  by po‐
mocí odcizené síly mohly způsobit mezi lidmi ještě větší pohromu, zlo.

Které vlastnos  mám na mysli? Disharmonie nejrůznějšího druhu 
na těle a na duši, obavy, nespokojenost, labilita, neklid, slabos , 
depresivní nálady, myšlenkové zacyklení, přecitlivělost, nesoustředě‐
nost, únava atd.

Záleží jedině na vás samotných, jak vyzařujete, která slova používá‐
te, jestli se dobře chráníte a prosíte o duchovní ochranu a zda chcete ze 
sebe vydat to nejlepší. Pak jste pomocníky Krista, a to k vám přitahuje 
pomoc!

Rozdíl mezi modlitbou a vysíláním světla
Modlitba je rozhovor s Bohem. Tak by to mělo přinejmenším být. 

Povznáší. 
Vysílání světla je vyšší rozměr modlitby. Modlitba má zpravidla 

určitý důvod, je to většinou žádost k Bohu, prosba za někoho, za něco. 
Vysílání světla je nadřazené, je to čistá forma lásky k bližnímu. Být tu 



41

pro druhé, použít svou vlastní sílu, abych sloužil druhým: „Otče, ne jak 
já chci, ale jak ty chceš!“ Tak řekl náš Pán a Osvoboditel. Tím je myšleno 
ono vyšší darování, ono osobní upozadění, jak to činíte během vysílání 
světla. 

Pošlete vlastní sílu a bude darována těm, kteří ji naléhavě potřebují. 
To je onen podstatný rozdíl: to ž že vám je do jisté míry odebrána síla, 
kterou my, duchovní bytos , potřebujeme, neboť bez energie nejde 
prostě nic. Takže darujete vlastní energii, abyste dle Boží vůle pomohli 
druhým, přímo či nepřímo, to závisí na vašem stavu zralos .

Odklonění bouřky či ušetření města
Pokud vyspělý člověk považuje za nutné, abychom použili hmotný 

příklad, dát bouřkové frontě jistý obrat dle Boží vůle, v lásce Kristově, 
tak může poskytnout svou sílu s vroucí modlitbou a vysíláním světla 
k tomu, aby byly v lásce a světle Krista přírodní bytos  chtějící ničit 
pod vlivem temna drženy pod kontrolou. Aby nedošlo k žádné újmě, 
aby nezpůsobily lidem zkázu. To však pozná a dokáže jen ten vyspělejší, 
ten, kdo svou sílu může vědomě položit Kristu k nohám. 

Ve Starém zákoně se říká: „Kdyby mě jen jeden požádal, byl bych 
město ušetřil.“ Tak je to i dnes, neboť slovo pla !

Doufáme tedy, že jsme to objasnili tak, abyste se dokázali postupně 
přiblížit k ideálu rozvoje vlastní síly a jejímu položení ke Kristovým 
nohám. Ale buďte opatrní, abyste svou sílu nezneužili! Někdy Bůh při‐
pus  i zničení, aby lidi prověřil.

Když je čas jako věčnost a věčnost čas, pokud vědomě bezmezně 
miluješ, pak jsi osvobozen od veškerého utrpení. 
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VYSLYŠENÉ PROSBY A DUCHOVNÍ VEDENÍ

Těžké deprese 
V říjnu 2019 mě navš vila přítelkyně. Hodně zhubla, nemohla spát, 

jíst a měla silné deprese. Rozpoznala jsem, že má otevřenou auru. (Zú‐
častnila se „v dobré víře pro svůj rozvoj“ mnoha rodinných konstelací 
a seminářů, aby trénovala svou senzi vitu a medialitu.) Modlily jsme se 
spolu a já jí napsala slova Josefa z N.: „Milý pane Ježíši, věřím v tebe. 
Milý pane Ježíši, rostu v lásce k tobě. Milý pane Ježíši, jsem tvá na věky! 
Amen.“ 

Za pár dní se nechala dobrovolně uvést do umělého spánku, pro‐
tože sklony k sebevraždě byly příliš silné. (Její otec si vzal život v mla‐
dém věku.) Po probuzení se dobrovolně nechala přeložit na psychiatrii, 
protože myšlenky na sebevraždu byly stále velmi silné. S důvěrou jsem 
ji postavila před Krista a denně prosila v modlitbách o pomoc archan‐
děla Michaela a jeho pomocníky a o to samé jsem požádala i pár mých 
známých. Pro mě byla tato situace velkou zkouškou víry, neboť můj mi‐
lovaný syn pod vlivem nega vních sil ukončil svůj život. Návštěvy ne‐
byly po mnoho týdnů (kvůli lockdownu) možné. 

Po jedné ranní modlitbě jsem dostala impuls posílat jí každý den 
krátkou afirmaci od Emanuela nebo pozi vní myšlenky z našich knih. 
Někdy ode mě obdržela duchovní obrázky či povznášející hudbu. Neu‐
stále jsem jí psala, Ježíš Kristus je vítěz a nikdo nad ní nezíská moc, 
pokud se k němu obrá  s prosbami o pomoc. Vždyť ona je milovaným 
dítkem Božím, které žije věčně. Nakonec mi bylo dovoleno ji navš vit 
a darovala jsem jí požehnaný obrázek „Ježíši, věřím v tebe“ a knihu 
„Řekni ano Bohu a svému životu“. 

Prosila jsem Krista, aby nad klinikou vztyčil bílý světelný kříž, 
a o velkou ochranu a požehnání a pomoc pro všechny psychicky trpící 
sourozence. Tamní bída se mě velmi dotkla a také bezmoc lékařů a pe‐
čovatelů, kteří sice zkouší pomoct léky a terapiemi, ale přesto mnohým 
chybí duchovní znalos  ohledně kontroly myšlenek a pocitů a uzavírání 
aury. Brzy přišla smutná zpráva, že jeden pacient spáchal sebevraždu. 
Začaly jsme si denně krátce telefonovat a společně se modlit. 
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Asi po čtyřech měsících byla propuštěna a nastěhovala se ke své te‐
tě. Každý den jsem jí po telefonu předčítala z knih G. Weidner a na zá‐
věr jsme se vždy pomodlily. Děkovala jsem, že jsem časově zvládla 
spojit soukromý život s pomocí přítelkyni. Samozřejmě moje chráněnka 
dostala za tu dobu i lékařskou a psychologickou péči a našla spoustu 
lásky v rodině své tety. Zhruba po roce jsme zjis ly, že nám stačí se 
společně modlit dvakrát týdně. Byly jsme vděčné, že nastaly viditelné 
pokroky. 

Cí me, že bychom měly i nadále pokračovat. Mezi m se moje 
kamarádka každým dnem stále více modlí a její důvěra v Krista a Boží 
posly neustále roste. Naše největší díky patří našemu nebeskému Otci, 
vítězi Ježíši Kristu, nebeské Matce Marii a Josefu z N., Michaelovým an‐
dělům a našim duchovním průvodcům. Kéž tato zpráva povzbudí kaž‐
dého, že nám je i v extrémních situacích pomáháno, když se zcela 
svěříme Kristu a modlíme se v Boží vůli jeden za druhého.

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 náh‐
le poselství pochopila: Musela jsem tehdy být zámožná a domýšlivá že‐
na! 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 jeho 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!
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Přeladění hudbou
Již 24 let poslouchám od našich duchovních učitelů, jak je důležitá kon‐

trola myšlenek a pocitů, a osobně jsem také zažila, že na tom závisí naše štěs‐
 a dobré zdraví. Přesto jsem v poslední době prožila velké uklouznu : 

Napadl sníh. Moje přítelkyně byla z té zimní nádhery nadšená a vy‐
právěla mi, jak to bylo kouzelné při lyžování s vnoučaty. Dobře ví, že 
mám již 17 let poničené koleno, takže tento druh sportu pro mě nepři‐
chází v úvahu. Vzedmula se ve mně vůči ní zlost kvůli jejímu nedosta‐
tečnému taktu. Zlost mě stahovala níž a níž do černé díry nepochopení 
a zármutku. Nedokázala jsem se z ní celé dny osvobodit. Modlitba byla 
takřka nemožná, bezmocné zajíkání bylo všechno, nač jsem se zmohla. 
Dobrý přítel, kterému jsem se svěřila, mi pouze řekl: „Radši se dívej na 
to, co můžeš, a ne na to, co nemůžeš!“ a „Když to nedokážeš sama se 
svým duchovním poznáním, kdo jiný to má potom zvládnout?“ 

Příš  den jsem si chtěla pro rozptýlení pus t aspoň zprávy (jako 
kdyby mi to mělo pomoct), ale místo toho jsem z rádia uslyšela nád‐
herný koncert od Mendelssohna‐Bartholdyho z oratoria „Eliáš“, kde zpí‐
vá sbor „Neboj se, říká náš Bůh, neboj, jsem s tebou, pomohu 

!“ (pozn. Dobře víme, že to nemluví Bůh, ale Kristus.) To ve mně pro‐
trhlo hráz, proud slz rozpus l zatvrzelost srdce a odplavil všechno to 
haraburdí pryč. Ihned jsem pocí la tolik energie, že jsem sedla v pokoji 
na rotoped a ujela dvanác kilometrovou rychlos  3 km za 15 minut 
a vůbec jsem nebyla unavená. Na mých téměř osmdesát let to nebyl 
špatný výkon, viďte? Moji milí průvodci, moc a moc vám děkuji.

Giseliny knihy
Kamarádka trpěla dlouhá léta depresemi, střídaly se s ak vními 

fázemi života. Doporučenou medikaci od lékaře svědomitě dodržova‐
la. Za moji radu, aby prosila nebeský svět, mi poděkovala, ale později 
přiznala, že na to stále zapomínala a nedělala to. Neúnavně jsem jí 
doporučovala obracet se k našim duchovním pomocníkům a na 
podporu jí přinesla dvě knihy o životních dimenzích. Po pár týdnech mi 
poslala zprávu, že se cí  dobře, že ty „modré“ knihy (pozn. redakce: knihy 

G. Weidner v němčině vycházejí v modrých deskách) jí pomáhají a zda bych 
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někdy přišla na kávu a popovídala si s ní. Souhlasila jsem a zároveň po‐
prosila o duchovní vedení během hovoru, abych měla správné odpově‐
di, kdyby se na něco ptala. Její proměnu jsem ihned pocí la a ona 
řekla: „Prosila jsem o pomoc „NAHORU“ a četla tvoje modré knihy.“ Lí‐
čila, jak se jí po určité době najednou vyjasnilo v hlavě a v nitru cí la 
harmonii, spokojenost a klid. 

I nadále prosím o Boží přízeň pro všechny, kteří jsou ohroženi 
depresemi, aby rozpoznali jejich příčinu a mohli sami přispět ke svému  
osvobození. Z hloubi duše se raduji, že jsem mohla být nápomocna 
a děkuji všem pomocníkům za jejich velikou milost a učební zkušenost.

Zvláštní ochrana
Jednoho večera jsem se spontánně rozhodla udělat si příš  den pouť 

do blízké kaple. O jejím založení vypráví pověst o archanděli Michaelovi 
v podobě chlapce, který se zjevil kolem roku 600 poustevníku Medardovi 
a vyzval ho postavit na hoře Rooterberg kříž. Toto místo má krásnou 
polohu, vyzařuje sílu a skýtá klid. Je odtud vidět na Lucernské jezero 
a jezero Zuger.

Večer jsem se modlila k nebeskému Otci za ochranu a vedení na 
cestě. Ráno jsem něco málo vyžehlila a vyrazila. Slunce, modlitba v kapli 
a nádherné okolí mě zcela naplnily. 

Večer jsem seděla v pokoji, když tu jsem zaslechla nějaký zvuk – vy‐
cházel ze žehličky! Zapomněla jsem ji ráno vypnout! 

Děkuji za zvláštní ochranu Otci, Kristu, Matce Marii a Josefu z N. 
a také mému anděli strážnému.

Nejen chlebem živ je člověk
Jednou v pátek kolem poledne jsem byla ve městě, když tu slyším 

za sebou mužský hlas: „Koupila byste mi něco k jídlu?“  Otočím se a dí‐
vám se do modrých očí asi padesá letého muže na vozíčku. Vypadal 
dost vychrtle. „Jak to, že nemáte peníze?“ ptala jsem se. Prý je dostane 
díky změně pečovatele až v pondělí. Koupila jsem mu tedy, co si vybral, 
byl vegetarián, a také něco k pi . Poděkoval a se slzami v očích řekl: „To 
nejhorší na koroně je, že se nemůžeme obejmout!“ Podívala jsem se na něj 
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a odpověděla: „Ale můžeme!“ a objala ho. Rozloučila jsem se a také já 
měla vlhko v očích. 

Tento zážitek mi připomněl povídku o žebračce a růži od R.M. Rilke‐
ho: Básník často míjel jedno místo, kde sedávala žebračka. Když se ho 
jeho průvodkyně zeptala, proč jí nikdy nic nedal, odpověděl: „Musíme 
darovat jejímu srdci, ne její ruce.“ – a pár dní nato v skl žebračce do ru‐
ky bílou růži. Ta vstala, políbila mu ruku a odešla. Její místo bylo týden 
prázdné. Když se opět vrá la, průvodkyně se básníka zeptala: „Z čeho 
asi ten týden žila, když nic nedostala?“ Odvě l: „Z té růže.“ 

Modlím se často za ubohé a zoufalé lidi, kterých je hodně tady i na 
celém světě, aby jim bylo pomoženo. Děkuji, Otče, že jsem mohla být 
malým nástrojem pro pomoc a službu.

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 chtě‐
la podělit i s ostatními sourozenci, aby i je posílily v těžkých chvílích. 
Děkuji, děkuji, děkuji všem duchovním pomocníkům!

Ztráta rodinné firmy
Jeden můj známý se chodí ke mně často radit a probírat své 

problémy. Úspěšně řídí menší rodinný podnik, u zákazníků je oblíbený. 
Nečekaně se na něj obrá l jeho hlavní obchodní zahraniční partner, že 
chce firmu od něho koupit a jako rakouskou filiálku velkého koncernu 
nadále vést. Kdyby nesouhlasil, vyhrožoval tvrdými sankcemi, což by je‐
ho podnik brzy zruinovalo. Termín jednání byl stanoven za několik 
týdnů. Známý byl zdrcen, své povolání miloval. Co dělat? V právnických 
věcech jsem mu pomoci nemohla, nevyznám se v nich. Ale právě v ta‐
kových případech prosím o to víc o duchovní pomoc během rozhovoru. 
Jen na tu se dá spolehnout. Sebrala jsem odvahu a poradila mu, aby 
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vedle myšlenek, co s obchodem, poprosil o pomoc seshora, aby obdržel 
řešení dle Boží vůle pro všechny zúčastněné. Ihned mi porozuměl 
a souhlasil. Samozřejmě jsem ho i já podpořila v této těžké záležitos  
svými modlitbami. O pár týdnů později mě informoval, jak to probíhalo 
dál. K plánovanému termínu setkání vůbec nedošlo, protože zmíněný 
koncern byl zavalen díky pandemii tolika zakázkami, že o převze  ro‐
dinného podniku v Rakousku nemůže být ani v budoucnu řeč. Opět se 
jednou duchovnímu světu podařilo najít řešení pro dobro všech. Díky 
všem duchovním pomocníkům.

Pád z kola
Během jednoho stoupání do strmého kopce jsem najednou 

nemohla ovládat pohon mého elektrokola, přední kolo se zvedlo, já 
ztra la rovnováhu a spadla na záda. Když jsem dopadla na asfalt, jasně 
jsem cí la, že můj pád byl ztlumený. Měla jsem sice poraněný loket 
a prasklou helmu, ale s pomocí přítele jsem mohla vstát a po krátké 
chvíli v jízdě pokračovat. Když jsem tento pocit líčila ostatním, tedy to, 
že mi pomohl můj duchovní průvodce, nebránili mi ani nevymlouvali, 
naopak, cí la jsem, že o tom začali přemýšlet. Srdečný dík všem 
duchovním pomocníkům.

Zpětný pohled na můj pozemský život
Dlouhou dobu byly mým cílem vnější ak vity, mnohdy dos  po‐

vrchní, dokonce jsem byl na nich závislý. Chtěl jsem si užívat, radovat, 
nemít odpovědnost. Po duchovní stránce tedy nic moc. Díky Bohu jsem 
s pomocí svého duchovního průvodce a duchovních pomocníků našel 
správnou cestu dle Boží vůle. Studoval jsem knihy Gisely Weidner, sdě‐
lení duchovních učitelů a pochopil, jak je důležité „být dobře zásoben 
energií Krista, obdarován jeho hojnos , být silný ve víře a lásce, věrný 
a stálý, odvážný a nakonec dokončit pozemský život dle Boží vůle“. 

Nyní mohu říct, že jsem šťasten z božského vedení a děkuji 
duchovnímu světu za mnoho důkazů jejich existence. Jsem také vděčný 
všem, kteří se za mě modlili a byli mi oporou. Dnes i já se modlím za 
své sourozence, Matku Zemi a konám v lásce k bližnímu. 


