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ZODPOVĚDNOST ZA MATKU ZEMI

Naši milí sourozenci, kéž vás naplní požehnaná síla Boží a Kristovy
lásky!
Již víte o účincích přímého slunečního záření, např. že vás opaluje.
Jenže nemocný stav vaší planety zvýšil agresivitu slunečního záření, tak‐
že upozorňujeme – samozřejmě s ohledem na vaši svobodnou vůli – vy‐
hýbejte se přímému slunečnímu záření. Ochranné vrstvy vaší planety,
její aura, jsou vážně poškozeny, takže záření Slunce je do značné míry
neﬁltrované. To má dalekosáhlé nega vní dopady na celou planetu.
Proto vás žádáme o modlitby za celkový stav Země, za všechny tvo‐
ry i současnou situaci ve světě. Vaše modlitby poslouží také k odstraně‐
ní svých vlastních pochybení na Matce Zemi.
Vaše práce ať vždy slouží dobru celku, buďte si vědomi této zodpo‐
vědnos . Vždy láskyplně zacházejte se vším vypůjčeným z vaší planety
pokání a učení, pak můžete být důstojnými vzory pozemských po‐
mocníků Krista, ukazujících cestu k Bohu!

Učte se být pokorní, učte se Boží vůli, učte se božské svobodě! Když
se osvobodíte od své vlastní vůle na cestě životem a podřídíte se vůli
Boží, pak jste dosáhli svobody.
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POSUN ZEMSKÉ OSY

Duchovní vyjevení budoucích událostí
Naše milované dě , jak jsme vás již informovali, Bůh je Bohem
pořádku. Neposlušnos , četnými pokušeními nega vních sil se však lidé
odchýlili od plánu lásky, tedy inkarnačního plánu, který jim poskytl
Kristus. Zdaleka tedy minuli svoji naplánovanou duchovní cestu. Dobře
víte, že Stvořitel nás stvořil s atributy lásky, moudros a svobodné vůle.
Máme vytrvale na sobě pracovat a své úsilí soustředit na to, abychom
vlastní neřes proměnili ve ctnos , a přispěli tak k duchovnímu rozvoji.

Posun zemské osy
Všechna odhalení o událostech na vaší Matce Zemi jsou vám
poskytována z pověření Krista a dle vůle našeho nebeského Otce. Mají
přispět k vašemu poučení, k vašemu duchovnímu poznání. Nebudeme
tedy zadržovat bolestné pravdy přinášející vystřízlivění.
Jak dobře víte, vaše Matka Země je zakotvena v Božím řádu
stanovenými přírodními zákony. Zajišťují průběh všech fyzikálních
i duchovních procesů a jejich projevem jsou např. zeměpisná šířka
a zeměpisná délka. Posunem zemské osy opouštějí starou dráhu, a tedy
určené procesy. To je vysvětlení toho, co přijde. Mnohé se tedy na
Matce Zemi významně vychýlilo a ve vztahu k zemské ose posunulo.

Duchovně očistné změny
Na nejrůznějších místech na Zemi se odehrávají rozličné událos ,
jsou to zesílené očistné procesy. Mají extrémní dopad. Ale příčinou jsou
přestupky a porušování duchovních zákonů. Naplňuje se Spasitelovo
prorocké slovo: Přicházejí intenzivní, očistné vlny lásky, dochází
k duchovně očistným změnám.
Proto zůstávejte v lásce, buďte silní a vytrvejte ve víře a důvěře.
Nenechte se nega vními silami vtáhnout do obav či strachu, jste přece
vybaveni zbraněmi světla a smíte dobrovolně stát na naší straně
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a v pokoře a rados sloužit svým milovaným bratřím a sestrám jako
věrní pozemš Kristovi pomocníci! Vězte, že jste vždy zahaleni do mého
modrého ochranného pláště a já vás držím poutem lásky ve svém srdci.

VODU ŽIVOTA PŘEDÁVAT DÁL

Modlit se za své sourozence
Milí bratři a sestry, funguje to tak, že v člověku, který se sklání
a odevzdává se, dochází k vnitřní duchovní proměně – začíná mít pozi‐
vně laděné, jemné a klidné vyzařování. Také my vám pomáháme svým
vnitřním ohněm lásky k našemu milovanému Spasiteli! A to dohromady
naplňuje srdce nás všech velkou rados .
Nadchnout se op mismem a láskou, to vám stále klademe na srd‐
ce. Proto vás z Božího světa prosíme: Modlete se, modlete se velmi za
chladná, nelaskavá srdce vašich sourozenců! Vždyť náš dobrý pastýř do
posledního výdechu vydržel! Úspěšně splnil pro své milované bratry
a sestry plán osvobození. Takový je duchovní odkaz celému lidstvu.
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Jste zásobeni vodou života
Je to těžké při tak nízké vibraci vaší řeči odít milost lásky do slov.
Díky vaší oddanos vám však můžeme poslat mnoho ohně lásky do srd‐
cí. Vaším vyladěním do vědomí vyššího já jste zásobeni velkou silou lás‐
ky, takže pak duchovní pravdy v písemné formě dokážete dobře
přijmout. Ovšem každý podle svého duchovního rozvoje vědomí.
Milí sourozenci, vysílejte zvýšenou měrou vibrace do duchovního
prostoru a pokorně se vylaďte v náručí svých duchovních průvodců na
příjem! Protože my vám sloužíme! Sy me vás velkým světlem milos !
Činíme tak oddaně a z vlastní svobodné vůle. Kéž ve vás roste vaše síla
lásky i duchovní oheň.
Buďte si vědomi, že víme, zda k vám pronikly všechny ty milos lás‐
ky a do jaké míry jste duchovně živeni a napájeni. Náš dobrý pastýř
přece řekl: „Chci vám dát vodu života.“ A vy také prosíte v modlitbě na‐
šeho nebeského Otce o svůj každodenní chléb ‐ to si uvědomte a zapiš‐
te do srdcí. I my, Boží poslové, vám smíme dodávat vodu života, která
hojně vyvěrá z původního zdroje Stvořitele. Díky našemu Spasiteli, v je‐
ho duchovní síle lásky a s velkou rados vám smíme poskytovat všech‐
ny milos lásky. Pomáhejte si v této rozjitřené době a s velkým
nasazením uvádějte své ctnos opět do popředí.

Mnohonásobná odměna za služby Kristu
Mnohé z duchovních pravd vám bylo předáváno – z pozemského
hlediska to trvalo dlouhou dobu. Nyní vám je smíme různým způsobem
vkládat do srdcí. Kéž toto duchovní jmění vaše vědomí v této těžké do‐
bě vždycky dobře přijme!
My vám pomáháme, aby duchovní pravdy, duchovní setba mohla
proniknout do úrodné půdy, kterou jste pod vedením svých duchovních
průvodců velkou pílí a nasazením obdělali, z níž jste s velkým úsilím vy‐
trhávali plevel – aby se setba lásky mohla bohatě zvětšovat. Pomáháme
vám, abyste se s mnoha plody lásky vrá li domů, vždyť náš oheň lásky
je veliký a dech lásky dlouhý. Využijte tento krátký pozemský čas, raduj‐
te se, protože každá horlivost při uplatňování učení lásky Ježíše Krista
bude nebeským Otcem mnohonásobně odměněna!
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Zdarma jste přijali, zdarma předávejte
Když jsem směl ve svém působiš sloužit jako malý pomocník Krista
na Zemi, když jsem zavedl jako rybář lidí své bratry a sestry do stádečka
našeho pastýře, směl jsem je neúnavně posilovat s velkou rados
a v pokoře duchovními pravdami v nejrůznějších variantách. Vedl je
s láskou k probuzení. Stejně jako tehdy, tak i dnes je duchovní vývoj
každého z vás velmi rozdílný. Také vnímavost. Přesto pamatujte a buďte
si vždy vědomi, že my nikoho neopus me! Protože se upřímně snažíte!
Na vlastním těle zažíváte učení lásky Ježíše Krista, projev oddanos ,
lásky, pokory, trpělivos , dobroty, milosrdenství a mnoho dalšího. Ale
ještě vložím jeho slova do vašich srdcí: Zdarma jste vrchovatou měrou
dostávali a stále přijímáte duchovní chléb, vodu života – takže to
stejným způsobem pod vedením vašich duchovních průvodců pře‐
dávejte svým sourozencům!
Takže, moji milí, abych občerstvil vás, kteří jste připraveni na příjem,
mohl jsem si s vámi opět v lásce duchovně povídat.
Společně tedy chválíme a velebíme Boha, našeho milovaného ne‐
beského Otce, a děkujeme naším ohněm lásky dobrému pastýři Ježíši
Kristu, patronce vašeho společenství Matce Marii a za pomoc milému
Josefu z N. a všem věrným Božím poslům i vašim duchovním průvod‐
cům. My z duchovního světa Božího máme radost. Děkujeme vám, milí
bratři a sestry, za vaši věrnost jako pomocníci Krista na Zemi, blíž k To‐
bě, Bože můj.

Duchovně zvýšená sebedůvěra je ideální hnací silou k lepšímu výko‐
nu dle Boží vůle, a tedy také ke zvýšení duchovní kvality života na Zemi.
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VOLEJTE NÁS
Volejte nás
Buďte se vědomi, že náš milý Spasitel je už velmi blízko Země. Je
blízko se svou láskou, protože pán temna chce sourozence a lidstvo při‐
pravit o jejich vnitřní duchovní postoj. Je skutečně milost vytrvale se dr‐
žet pravého průvodce, drahého Ježíše Krista, který jde před vámi se
svým zlatým světlem.

Pokušení přes malé já
Duchovní svět se snaží pomáhat každému, kdo je ochoten držet se
ve své stopě, a posiluje ho. Proč říkám držet? Nebezpečí je vlivem pro ‐
kladu veliké. Však víte o jeho raﬁnovanos . Nedejte se lapit, dlouho
klade pas , které se zaklapnou, pokud nebudete mít své malé já, své
ego, pod kontrolou! Necháte‐li se vylákat vnějšími okolnostmi ze svého
nejhlubšího nitra, ať už prostřednictvím myšlenek, slov, činů nebo poci‐
tů. Na to nega vní síly čekají, chtějí vás lapit! Takže se vytrvale snažte
své myšlenky a pocity stále kontrolovat!
Víte, že při delší pauze, kdy nepředáváme sdělení, dochází k výkyvům
ve vašem vědomí. My z duchovního světa Božího se staráme o každou
dušičku, pokud to dovolíte, to je milost Otce. Tak o vás bylo po velmi
dlouhou dobu pečováno, protože jste ochotně souhlasili sloužit. Víte, jak
moc vás náš milovaný Spasitel ve všem podporuje a jak mnoho jste ne‐
seni naší milovanou Matkou Marií. Ta vás chrání svým modrým
ochranným pláštěm a drží poutem lásky na svém srdci!

Odebírání ódové síly otevřenou aurou
Vyznačujete si sice ochotou, ale často je velmi ob žné proniknout
do vašeho vědomí, protože se mnohdy přes malé já zamotáváte do
svých myšlenek a pocitů a neuvědomujete si je. Vynakládáme pak
značné úsilí, je to pro nás velká výzva. A další lidé se nechají vtáhnout
přes své pocity do pokušení, protože jejich aura je hodně otevřená.
Často se pak odehrají špatné věci, protože nega vní síly vytvoří spojení,
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pouta, kterými vám odebírají mnoho ódu. Pak zapomínáte, jste nesou‐
středění a nevoláte Boží duchovní svět.

Sledujte svou vnitřní duchovní stopu
Pamatujte, že vás milujeme a pečujeme o vás! Víme, kde opouš te
duchovní stopu, je to m, že se necháváte příliš snadno svést. Jestliže
to poznáte, pak nás volejte, neboť my zachováváme svobodnou vůli
všech! To je naléhavá výzva, kterou vkládáme do vašich srdcí, vždyť ví‐
me o vašich těžkostech. Takže směrujte své volání k duchovnímu světu
Božímu a řiďte se pokyny svých duchovních průvodců.

Smět odstranit je milost
Pro některé sourozence to bylo v letním období velmi těžké, ale se
svým srdcem plným lásky i s dobrou vůlí vás přivedeme na vaši vnitřní
duchovní stopu. Boží duchovní svět stojí v posile při vás, protože jste,
a to my víme, často napadáni nega vními silami, jelikož se velmi snažíte
o své nejmilejší, o své okolí. Zde je často těžké unést zátěž.
Nyní bude vše se zvýšenou měrou vycházet na povrch. To je milost
k odstranění všeho, co je možné. Obracejte se v pokoře a oddanos
k milému Spasiteli! Poskytujeme vám duchovní potravu, duchovní vodu
na cestě Ježíše Krista, blíž k Tobě, Bože můj!

Dokud člověk žije na Zemi, měl by pracovat pro Krista a s Kristem.
To je záruka velkých duchovních úspěchů!
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MYŠLENKY BOŽÍCH POSLŮ
O vlastní zodpovědnosti
Co vám smíme my, Boží poslové, darovat, je duchovní láska dle vůle
Stvořitele, jménem a pověřením Krista.
Toto časové období se stále zkracuje, tato pozemská fáze. Tak, jak vy
v tomto životě žijete, tak to podruhé nebude. Je milost duchovně uva‐
žovat a uplatňovat to ve všech rovinách by , jinak by se jednalo o se‐
lhání. Pán Ježíš Kristus přece řekl: „Je to kamenitá cesta!“ A na ní by se
mělo hodně pracovat, není to žádné „musím“, je to dobrovolné, svo‐
bodná vůle musí být zachována!
Vězte, milí, darovaná svobodná vůle je u některých velmi málo ak‐
vní, líná, zahálčivá. Často je používána nedbale, lidé nepřemýšlejí, že
by ji měli používat dle Boží vůle. Jenže vy jste dostali božské atributy –
svobodnou vůli, moudrost, lásku. Ty při každém vědomém použi dle
Boží vůle přispívají k vašemu zdokonalení.

O podpoře používání vůle ve smyslu Boží vůle
Kdo se poc vě, upřímně duchovně snaží, ten je rados pro
duchovní svět Boží, ale především pro Boha.
Kristus zásobuje lidstvo duchovní potravou, to je součást plánu
Stvořitele! Kdyby neexistoval žádný duchovní zájem, jenom vlažnost,
kdyby duchovní společenství neprojevovalo opravdové úsilí a upřímnou
duchovní účast, co myslíte, že by duchovní svět Boží udělal? Ano, stáhl
by se! Toto je, milí sourozenci, přesné a pravdivé.
Všude tam, kde existuje opravdová touha – neboť Bůh nemrhá
duchovními silami ‐, kde je možné stavět, protože je užita svobodná vů‐
le pro to, co si Bůh přeje, všude tam existuje podpora. Je to projev lás‐
ky, vděčnos a pokory sloužit sourozencům v pozemském šatu jako Boží
posel! Jste sice obaleni hmotou, ale hmota každou dušičku jednou pro‐
pus . V první řadě jste všichni duch a duše s pláštěm hmoty. Vývoj pro‐
bíhá v tomto pozemském oděvu a je teď a vždycky byl podporován.
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Nyní v této pokročilé době mu napomáhá mocné světlo milos ,
vysílané Otcem.
Mnozí to ještě nemají v sobě zakotvené, protože si často nejsou vě‐
domi milos , lásky a moudros Stvořitele nebo se m nezabývají. Ale
věřte, milost nebeského Otce je veliká! A Boží poslové ji pověřením
Krista smí předávat dál, všechny ty milos lásky, které je Stvořitel ocho‐
ten vysílat. Tato vroucnost je i ve vás jako pomocníků Krista probuzena.
Je živá, je znakem duchovnos vašeho života v pozemském šatě. Ovšem
vy se stále více vzdalujete hmotě. Jedná se o neutuchající proces pod‐
porovaný duchovním světem Božím.

POSELSTVÍ MATKY MARIE
Již víte, že duchovní svět Boží je ve velké pozornos , bdělos u kaž‐
dého z vás. Chce vám v lásce a vedení předat požehnání slovy a myš‐
lenkami, inspiracemi:

Poznejte znamení doby!
Existují vyslanci našeho Spasitele, kteří ostřížím zrakem sledují ty, co
jsou u moci, aby zabránili chybným skutkům, které škodí jak Matce Ze‐
mi, tak celému lidstvu. Aby Matka Země zůstala ušetřena.
Mějte na pamě , že se situace na Zemi stále přiostřuje! Všude do‐
chází ke střetům mezi poli ckými stranami nebo těmi, kdo jsou u moci,
v intenzivním boji o moc. Týká se to vaší ekonomiky, surovinových
zdrojů. Elity od výzkumníků velmi dobře vědí, kde jsou přírodní zdroje
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pro budoucnost uloženy. Dochází k přerozdělování, boj o moc zuří v ob‐
rovském měřítku – v těchto kruzích se předávala po dlouhá, dlouhá ob‐
dobí, neřkuli po stale , a to jen zasvěceným. Nikdo z těchto elit nechce
dát žezlo z ruky, chce rovněž kontrolovat lidstvo. V této mocenské
struktuře jsou velmi nízkovibrační energe cké útvary, je tam tma a pů‐
sobí se všemi prostředky. Lidský život zde nemá žádnou hodnotu,
v jejich v plánu moci je člověk pouhý prostředek k dosažení cíle.
Moji milovaní, to jsou závažná prohlášení! Můžeme z toho předat
pouze část, a to jenom v malých dávkách. Působí zde nyní temný stu‐
peň nízkos a pro venství.

Matka Země visí na vlásku
Matka Marie obdržela opět od Krista poselství pro jeho pomocníky,
vzkazuje vám: zůstávejte v důvěře, upevňujte lásku k němu! Vězte, že
se Kristus se svou velkou družinou snaží o každou dušičku, stará se
a pečuje o ni s velkou silou lásky. To si ve svém nitru, v srdci, vědomí
ukotvěte!
Vy jste, celé lidstvo je ve stavu otřesů. A Matka Země visí na vlásku.
Její neduhy narostly do takové míry, že už je stěží snáší. Mnoho síly
dostává od Božího duchovního světa prostřednictvím našeho dobrého
pastýře. Nebeský Otec ve Své vševědoucnos vyzařuje nesmírné množ‐
ství síly lásky, aby nega vní síly omezil, držel na uzdě tam, kde zachází
až tak daleko, že ohrožení Země vstupuje do červené zóny. Totéž pla
pro lidstvo, i to má svoje tlačítko. Na Matce Zemi se neustále uskuteč‐
ňuje spousta věcí, které stále posouvají zemskou osu, mnohé se teď
právě odehrává na různých rovinách. Vy vidíte pouhý zlomek a i ten
vám dělá starost.

Vaše slabiny jako příčina útoku negativních sil
Vibrace nectnos je velmi nízká. My vás však chceme pozvednout, pro‐
tože nega vní síly chtějí využít slabos , které lidé ještě mají. Všechno se
to ž rozpadá. Při každém přechodu se všechno bor . A tam, kde nejste
pevní ve svém postoji, tam do vašich ran zaháknou nega vní síly svůj me‐
chanismus, aby vás k sobě přitáhly.
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A proto: Darujte zcela upřímně svou lásku Bohu! Vytrvejte a zůstávej‐
te v lásce Boží a v lásce Kristově! Proste častěji přes den o ochranný plášť
Matky Marie a také Josefa z N.! Snažně proste i archanděla Michaela!
Vždyť je se svými velkými legiemi rozmístěn kolem Země.

Kristus potřebuje, aby intenzita vašich modliteb rostla
Poselství, která jsem předala, jsou pro nás náročná. Jestliže pozo‐
rujete Zemi a jevy na pozemské scéně, rozpoznáváte ohlášená znamení
doby? Vidíte, v jakém stavu se lidstvo a Matka Země nacházejí. Ale věz‐
te, že Kristus se stará o každičkou duši! A vy jste posilami pro Krista. Jste
to vy, kdo nechává proudit modlitby do rukou vašich duchovních prů‐
vodců, abychom měli my z Božího duchovního světa k dispozici mnoho
láskyplné síly pro problémová místa, která jsou a v budoucnu budou
stále zjevnější.

Paprsek lásky Matky Marie
Milovaní, máme do vašich srdcí a duší vložit sílu lásky, paprsek lásky
Matky Marie! Obsahuje také Kristovu sílu lásky a bude spuštěn do
vašich srdcí.
Jak řekl náš milý Spasitel: Bůh si nenechá nic darovat! Abyste byli
připraveni, chce vás duchovní Boží svět za vše, co jste si již připsali
k dobru, vybavit pro tuto časovou epochu silou a vnitřní stabilitou.
A pouto lásky Matky Marie vás bude pevně držet v jejím srdci a za‐
halovat láskou do jejího modrého ochranného pláště. Pamatujte, lás‐
kou jste neseni a podporováni, neboť kdo chce v této těžké zlomové
době obstát a také se o to v nesobecké lásce k bližnímu, pokojným srd‐
cem a svobodnou vůlí usilovně snaží, ten je zásobován a nesen láskou
nebeského Otce. Kristus drží své ovečky pohromadě.
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JEŽÍŠ KRISTUS JE VÍTĚZ

Děkujeme, že vám smíme v této těžké době poskytovat duchovní
potravu, duchovní vodu a chléb života.

Nebuďte vlažní!
Mnoho Božích poslů je zase kolem vás a chtějí vás posilnit silou Kris‐
tovy lásky. Tu nechává Matka Marie ve spojení s Josefem z N. proudit do
vašeho společenství. Pozemská doba je v tomto čase výbušná! A proto
nebuďte vlažní, Kristus vám chce poskytnout mnoho síly, protože se všu‐
de stále více objevují krize. Vězte tedy, že jste zásobeni jeho silou lásky.

Nechte se vést Kristem!
Duchovní svět Boží vás vyzývá, abyste si ve svém nitru uvědomovali
spojení s drahým Spasitelem. Zaměřte se na Kristovu lásku, na jeho mi‐
lující, soucitné srdce! Čiňte tak každý den, to je jeho důležitá rada! Vel‐
mi rád by vás vedl k tomu, abyste mu sloužili ak vně a individuálně.
Vždyť jste přece ochotni. Milý Spasitel vám chce prostřednictvím svých
poslů dát inspiraci, každý dostane svou vlastní. A duchovní svět Boží za‐
se pomáhá lidstvu a Matce Zemi.
Otec ve své dobrotě, lásce a moudros ví, co nyní lidé potřebují. Vy,
kteří chcete být věrní a snažíte se být oddaní milému Spasiteli, jste jako
jeho pomocníci zásobeni všemi dary lásky. Poslouží tomu, abyste zůstali
silní, když útrap přibývá. Buďte si vždy vědomi lásky ve svých srdcích, je
pro vás milost být v bezpečí, být v lásce drženi, vedeni a utěšováni. Rádi
bychom, aby vám to dodalo sílu a důvěru.

Váš silový potenciál
Smíme vám poskytnout mnoho síly lásky, takže byste se neměli pod‐
dávat strachu. Nega vní síly o to usilují, využívají k tomu vaše indispozice
a slabá místa. Nenechte se svést do omylu! Máte přece potenciál tomu
čelit. A vědomí: „Ježíš Kristus je vítěz!“ To si za každé situace uvědomujte.
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Držte se těchto slov a buďte si vždy vědomi milos následovat
věrně jako jeho pomocníci milého Spasitele. Smět se pod patronátem
naší milované Matky Marie osvědčit. Ano, to je oddanost, to je milost,
která se naplňuje v tomto časovém období! Tato slova ožijí, až je zapus‐
te do svých srdcí, přenesete je dál jako živý zdroj síly k vašim souro‐
zencům. Touží po lásce, bezpečí, útěše a hřejivos .

Modlete se bez přestání!
Zatemňováním vedou nega vní síly všude lidi do klamu. A to vy,
s naší pomocí, nechcete. Lidé se nechali a nechávají lapit pro stranou,
takže lidstvo již hodně trpí. Proto se modlete, však vám to Matka Marie
neustále klade na srdce. Modlete se, modlete bez přestání! Vaši souro‐
zenci při svých po žích volají snažně do nebe, potřebují mnoho milos ,
neboť za žení na jejich bedrech je veliké a sní jejich duše. Duchovní
svět Boží potřebuje každou modlitbu, každou hluboce oddanou lásku
pro vaše sourozence, aby k nim mohlo zasáhnout mnoho útěchy a tep‐
la, aby se i oni naučili být neochvějní, vytrvalí a byli schopni se postavit
nega vním silám. To jsou výzvy, které, prosím, nyní i v budoucnu bez
přestání následujte.
Buďte si vědomi toho, že je o vás v této těžké době postaráno! Jste
obdařeni velkou silou, abyste radostně, s láskou, jistotou, důvěrou a sil‐
nou vírou milému Spasiteli věrně sloužili.
Kéž ve vás sílí duchovní síla lásky, milovaní sourozenci!
Děkujeme za vaši lásku a věrnost, my z duchovního světa Božího
vnímáme vaši dobrou vůli a oddanost. Bude příčinou útěchy a milos .
Vězte, že Matka Marie vás halí do svého ochranného pláště a poutem
lásky vás pevně drží ve svém srdci. Nemějte strach, jste opatrováni
mnoha Božími posly.
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SOUSTŘEDĚNÁ MODLITBA

Neexistuje žádná hmotná jistota
Vaši duchovní průvodci nám sdělili, že se ptáte: „Jakou jistotu mám
ve hmotném životě? Jak si mám zabezpečit svůj majetek?“ To je pro
nás krajně nepříjemný dotaz. Vidíte, jak někteří z vás ještě stále uvažu‐
jí? Odpověď je pro nás velmi těžká! Samozřejmě jsme o tom přemýšleli.
Ve hmotě ale nejsme tak zběhlí, přesto vám chceme dát odpověď.
Hmotná jistota na vaší Zemi pro vás v těle neexistuje. To je pro táza‐
jící šok, ale skutečně není! Co se dnes zdá být ve vašich očích stabilní,
může být zítra minulos . Jedno je však jisté, a to je to, proč chceme tu
otázku zodpovědět: V blízké budoucnos se na Zemi objeví v krátkých
intervalech po že, které povedou k demonstracím, revolucím, převra‐
tům a podobnému. Důvodem je nouze, která přichází na tuto Zemi.
To jsme vám směli říct, ale půjdeme ještě o krok dál. Každý, kdo mi‐
luje druhého a dává mu, když má těžkos , tomu bude v nouzi také po‐
moženo! To je duchovní zákon.
Tím chceme odpověď uzavřít. Doufáme, že vám to pomohlo a že
budete vědět, co máte dělat. Rychlý sestup z života v blahobytu započal
a pokles je neodvolatelný. To, co můžete poznat, to, co vám vládnoucí
předkládají, je jen pověstná špička ledovce. Všechno ostatní je skryto
před vašimi hmotnými smysly.

Naléhavé volání k modlitbě
Nyní něco jiného. Modlete se intenzivně, o to vás žádáme! Modlete
se, aby se to, na čem se vaše vlády dohodnou, také splnilo!
(pozn. Tento požadavek se týkal jednání o odzbrojení mezi tehdejšími
mocnostmi, má být ale také podnětem k modlitbám za konference, které se
budou konat v budoucnu, za výsledky jednání na podporu míru, ochranu
životního prostředí a respektování lidské důstojnos .)

Proč? Tím by lidé dosáhli vítězství nad sebou samými a nad pánem
temna! To bude sice jen krátkodobé, protože on změní plány. Modlitby
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dávají lidstvu možnost, aby duchovní svět, v tomto případě Kristus,
znovu zasáhl a lidem vnuknul další nápady, jak zmírnit průběh zla, kte‐
rého se na této Zemi dopus li. Proto naše výzva: Modlete se, aby se tak
stalo!

Soustředěná modlitba
Protože jsme vás často povzbuzovali či žádali o modlitby, upozornili
nás duchovní průvodci, vaši nejlepší přátelé a společníci, opět na ně‐
které věci, kterým se chceme nyní věnovat.
Ze všech zde shromážděných můžeme na jedné, možná i na druhé
ruce spočítat, kdo se dokáže soustředěně modlit. Všichni ostatní se na
začátku možná koncentrují, ale pak se to stane povrchním. Vaši
duchovní průvodci nám dali za úkol o tom s vámi promluvit, protože je
to teď v končící fázi velmi důležité: aby se člověk učil a uměl se kon‐
centrovaně modlit. Jen to přináší úspěch před Boží tváří – a tento
úspěch potřebujete k záchraně své vlastní duše.

Rušivé faktory při modlitbě
A nyní výčet rušivých faktorů, kterými na vás působí nega vní síly
při modlitbě, takže vám chybí potřebná koncentrace:
1. Rušivé faktory vnějšího světa – zvuky, vizuální podněty atd.
Abyste jim předešli, je důležité ztlumit smysly, zavřít oči. Když to
nejde jinak, použijte tampony do uší. Vědomě vše vypněte, abyste ne‐
byli při krátké modlitbě – záměrně říkáme při krátké modlitbě – rušeni
a mohli se skutečně soustředit na to, co chcete přednést. Jako ob‐
zvláště důležité to pociťují vaši duchovní průvodci při večerním zpy‐
tování svědomí. Ale k tomu se ještě dostaneme.
2. Tělo jako rušící faktor
Když například poloha vsedě není správná, začne vás najednou
ještě před m, než jste správně připraveni k modlitbě, něco tlačit. Takže
špatné držení těla, zejména při únavě, nebo svědění a další. To všechno
vám způsobují nega vní síly, neboť nechtějí, abyste se modlili dle Boží
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vůle! A také přichází ke slovu nitro, a když se o jeho signály zajímáte ‐
mám hlad, žízeň ‐, je modlitba zase pryč. Musíme k vám hovořit lidskou
řečí, protože vaši duchovní průvodci to ode mě žádají!
3. Vyrušování pocity a myšlenkami
Nega vní síly vám vnuknou tu či onu myšlenku. Připomenou vám
např. minulost a sotva jste se začali modlit, zatoulají se vaše myšlenky
do minulos a vrhnou se na to, co se jim zdá výhodné, aby vás zbavili
vaší rozpravy s Bohem. Pokud to nestačí, vystaví vám do budoucna
vzdušný zámek, lidsky vyjádřeno, až do posledního detailu. O modlitbě,
o rozhovoru s Bohem pak už nemůže být ani řeč!
Co je třeba udělat v takovém případě? Přerušit a znovu začít pros‐
bou: „Kriste, pomoz mi, prosím! Nechci mít nic společného s těmi, kteří
mě nenechají hovořit s Otcem, neboť já svého Otce a Jeho pomoc po‐
třebuji!“ A ve svém vědomí pevně držet myšlenku: „Kriste, pomoz mi,
prosím, při modlitbě!“ Jestliže se neustále dokolečka opakuje: „Kriste,
pomoz mi, prosím!“, je to lepší, než když jste ve spolku s nega vními si‐
lami.
4. Neklid, který nega vní síly vnáší kvůli zanedbaným po‐
vinnostem a úkolům
Toto jste zažili již mnohokrát: Sotva se začnete ladit na modlitbu,
napadne vás: „Tohle jsem neudělal, musím to zkontrolovat. Vypnul
jsem sporák, zhasl světlo, je všechno v pořádku? Udělal jsem všechno,
co mám v kalendáři?“ A o modlitbě zase nemůže být řeč. Tak působí
nega vní síly! A vy nejste schopni se zkoncentrovat, protože nega vní
síly znají vaše chyby a vaše slabé stránky.
5. Neklid způsobený rozptylováním
Nyní se blížíme ke zpytování svědomí. Pokud jde o koncentraci, je
pro pólem rozptylování. Ovšem všechno, co nedělám soustředěně, ne‐
má úspěch ani účinek. Neexistují polovičatos , buď jsem pro Boha, ne‐
bo pro Něj nejsem. Nic mezi m není! Na to byste si měli zvyknout
a nenechat se proto rozptylovat při modlitbě, jinak nemá účinek!
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Všechny síly musí směrovat k jednomu pólu, k Bohu a Jeho milosrdné
pomoci a lásce.
6. Vyrušování vlivem vaší pasivity
Tím se dostáváme asi k nejdůležitějšímu bodu v našem seznamu.
Člověk, který je pasivní, ničeho nedosáhne. Podívejte se na život Ježíše:
Byl ak vní až do posledního výdechu, jeho poslední slova zněla: „Otče,
do Tvých rukou odevzdávám svého ducha!“ Vaši duchovní průvodci po‐
strádají ak vitu při vaší modlitbě! Právem můžete namítnout: „Nemáme
být kanálem při vysílání světla? Tedy musíme být pasivní!“ To je správně,
ale také jsem řekl, že jen málo z vaší velké rodiny toto dokáže, ostatní to
neumí. Proto vás vaši duchovní průvodci vážně vyzývají naučit se být ak‐
vní při modlitbě, dokud nedosáhnete stupně průchodnos . Vy neur‐
čujete, kdy a zda jste tak daleko, to je záležitost vašeho vyššího vedení.
A varujeme: Nebuďte, prosím, pasivní! Prokažte něco při modlitbě! Proč
vás neustále varujeme: „Nechoďte na kurzy jógy, nedělejte žádné medi‐
tační kurzy atd.“? Protože tam musíte být pasivní! Jenže co to znamená!
Otevíráte se, a když se tak stane, budete hříčkou nega vních sil. Žádáme
vás, poslechněte! Nega vní síly se navíc pokusí si vynu t ještě silnější
otevření. Je to nezodpovědné od vedoucích kurzů, neboť po absolvování
takové akce jste ponecháni svému osudu. Kdo vám pak pomůže? Poučili
vás o tomto možném riziku?
7. Vliv únavy
Únava je věc, o které se dá s bezpečnou jistotou říct: Pokud vaše
myšlenky uletěly a vy jste unavení, příliš unavení na soustředěnou
modlitbu, pak vám byly síly ukradeny. Vyjádřili jsme to tvrdě, ale je to
skutečnost, neboť když je vytvořen vnitřní kontakt k nebeskému Otci,
modlitba občerstvuje. Modlitba přináší odolnost, radost a spokojenost!
8. Usínání
Kdo z vás se takhle ještě necí l? Ruku na srdce, sotva se začnete
modlit nebo prozkoumávat přes svědomí průběh dne, už usínáte. Pak
se vrá te zpátky a zkoušíte to dál, ale už to nejde.
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Opět zde, prosím, pla to samé: Nejste unaveni jen tělesně. Člověk
je unaven duševně, když mu byla odejmuta ódová síla, a je to jeho
vlastní vina, že nedával pozor, nemodlil se dostatečně soustředěně, je‐
ho myšlenky nesměřovaly k Bohu. Již vystoupil a sní už v nízké sféře, že
je pronásledován …
Krásné to nemůže být, necháte‐li své tělo neočištěné. Proto je zpy‐
tování svědomí tak nesmírně důležité, abyste byli očištěni a dostali se za
pomoci vašeho milého duchovního průvodce do světlé nadzemské sféry!
„Ale já bývám tolik unavený,“ přichází teď myšlenky, „nemůžu vů‐
bec zpytovat svědomí, měl jsem moc práce!“ Ano, máte hodně práce,
ale před každým zpytováním svědomí se přece nejprve prosí o sílu, pří‐
jem energie a pomoc od duchovního průvodce, abych to opravdu po‐
znal a mohl se tak oddělit od nízkého a prosil Boha, svého duchovního
průvodce a svého bližního za prominu !
9. Problémy způsobené vnitřním neklidem
Vaši duchovní průvodci říkají, že před zpytováním svědomí a před
správnou modlitbou býváte neklidní, netrpěliví a napadá vás: „Po‐
třebuju to odložit!“ Pokud je tato myšlenka hlavním cílem, pak je od
nega vních sil. Vnitřní neklid je vždy špatným znamením. Jestliže ho
máte, pak říkejte: „Ve mně je klid, ve mně je láska, radost, harmonie
a řád. Jsem dítě Boží…!“ To vše jsme vám již radili. Jste si toho vědomi?
Pak také konejte!
A jsme u konce. Doufáme, že jsme dokázali potěšit vaše duchovní
průvodce. Zcela spokojeni však budou teprve tehdy, až budete rady,
které jsem vám směl předat, také následovat.
A nyní vám předáme vnitřní klid a mír, tedy duchovní sílu a moc. Ať
zůstane ve vás a šíří se do vašich duchovních sil, do vašich čaker, do ele‐
mentárních duší, buněk, orgánů, ﬂuid a sil! Pokud chcete, uchovejte si
vše dle Boží vůle!

Karmický zákon je zákonem lásky a je milos vý, jestliže konáte skut‐
ky lásky a modlíte se za druhé.
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ÚČINNĚ SE MODLIT
S AKTIVOVANOU BOŽÍ SILOU

Milí sourozenci, obdrželi jsme od duchovně vyšší vedoucí bytos
nový úkol. Z toho vidíte, že se v duchovním světě Božím neřídíme urči‐
tým schématem, ale že také přijímáme v nesobecké láskyplné službě,
co od nás vyžadují nebo o co nás prosí vyšší vedoucí duchovní bytos .
Byli jsme tedy pověřeni vám vysvětlit, jak můžete učinit své modlitby
účinnými. Víme, že se o tom často mluví. Přáním tedy je, aby vaše mod‐
litby mohly být vyslyšeny!
Tyto modlitby budete v budoucnu často potřebovat, zejména
v nouzových situacích, které určitě pos hnou každého. Je velmi důleži‐
té, abyste si osvojili jisté „modlitební techniky“, které jsou nezbytné
k tomu, abyste se mohli na danou situaci příznivě dle Boží vůle vyladit.
Začneme dvěma vysvětleními.

Boží síla
Boží síla je síla, která je dána každému z nás. Ale musíme ji ak‐
vovat. Boží jiskra je v nás a Kristovo světlo ji zahaluje. Tyto síly dohro‐
mady nazýváme „Boží silou“.
K její ak vaci dochází, když se co nejupřímněji, nejvroucněji, nej‐
čestněji snažíme naladit na tuto Boží moc a předneseme jí své modlitby.

Kosmický Kristus
Druhou věcí, kterou je třeba zmínit, je „kosmický Kristus“. Míníme
m Krista, který působí nad námi všemi a v nás všech má svůj podíl svět‐
la, Kristova světla, protože to byl on, koho pověřil Otec, aby nás oděl, dal
nám své světlo k ochraně Boží jiskry. Proto je také jeho světlo v nás a ve
všech živých bytostech, které patří k duchovnímu stvoření. Bůh je tedy
díky Boží jiskře v nás a Kristus, kosmický Kristus, řídí Kristovo světlo
v nás. Již jsme řekli, že toto dohromady nazýváme Boží silou.
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Existuje pro to mnoho dalších výrazů a názorů. Mluvili jsme však
s vyšší vedoucí duchovní bytos a máme tyto pojmy takto používat
a vysvětlovat, protože tak je to jasné a zřetelné.

Láska jako základní prvek modlitby
Věnujte pozornost jednomu slovu, které je základem veškerého
života, všech modliteb: Láska!
Láska je ztělesněním veškerého života a také prvotním pojmem veš‐
kerého života. Láska je základním prvkem modlitby. Bez ní bychom ne‐
dostali život od Boha. Víme, že jsme od Něj obdrželi atributy lásky,
moudros a svobodné vůle. To první, láska, je nejvyšší tvořivá síla veš‐
kerého života. Bez ní by nebyl život. Protože Bůh je láska, je život
svázán s Jeho láskou.
Láska vás obklopovala před a po vašem pozemském narození. Pozo‐
rujte jednoho ze svých malých pozemských sourozenců! Mnoho citu
lásky, mnoho laskavých slov, mnoho pohody, mnoho tepla, mnoho sr‐
dečnos proniká k dětskému sluchu. Vaši rodiče a všichni, kteří vás měli
rádi, vám darovali spoustu něhy. Jestliže jste teď dospělí, stavíte na své
vlastní síle a hledáte dokonalost ve svém vlastním konání, pak už nepo‐
ciťujete onu lásku, kterou jste cí li, dokud jste ještě byli v péči milují‐
cích sourozenců. Odtrhli jste se od jejich lásky, snažíte se zvládnout svůj
život m, co jste se naučili, a svými vlastními silami. Ale pozor! Vykročí‐
te ven a zapomenete na lásku, která vám byla dána, a vnější ob že po‐
zemského života vás často konfrontují tvrdě a přísně.
Hledáte lásku, ale nenalézáte ji. Toužíte po lásce matky, otce a ostat‐
ních sourozenců, kteří vás milují, ale otec a matka vám již nemohou
odklízet překážky, které vám přináší drsný, těžký život. Cí te se tu osamě‐
lí, opuštění v těch nejtěžších situacích. Bez síly zvládnout život.

Cvičit se v láskyplné modlitbě
Pokud vás vaši milovaní rodiče naučili se modlit, pak jim buďte
vděční, neboť v nesnázích najdete příliv k vyšší lásce. Tím, že jste se na‐
učili modlit, pomáhá vám dál veškerá láska, kterou nazýváme Bůh. Pro‐
to se procvičujte v láskyplné modlitbě!
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Chceme vám dát s sebou tři slova na vaší cestě životem a v sknout
vám je hluboko do vašeho vědomí. Tato tři slova zní:
Bůh je láska!
Jste si toho vždycky vědomi? Víme, dozvěděli jste se, že Bůh je Stvo‐
řitelem všeho. Dozvěděli jste se, že se jednou stanete dokonalými. Do‐
zvěděli jste se ale také, že se máte stát láskou podobnou Bohu? Nebo
se svým Bohem lásky vůbec nesouhlasíte, protože se vám zdá, že On
vaše modlitby příliš málo vyslyší? Bůh, láska, miluje stále stejně, podle
věčných zákonů a věčných zásad! Záleží tedy na vás, jaký je váš vztah
k Boží lásce, k Bohu milosrdenství a pomoci.
Mějte na pamě : toto určuje účinnost v naslouchání, vyslyšení
a plnění vašich proseb, vašich dětských modliteb!
Nebo nemáte vůbec dobrý vztah ke svému Stvořiteli, který je veške‐
rou láskou? Neuznáváte svého osobního Boha, svého Otce, svou svo‐
bodnou vůlí?
Pokud je to tak a vy jste uvězněni v tomto omylu, pak vám pomůže
vaše upřímná modlitba k pravdě a pochopení! V tom to ž spočívá
nejniternější kontakt s Boží silou ve vás. V tom tkví onen zdroj síly, který
vás podněcuje k modlitbě založené na znalostech, důvěře, kterou
k osobní Boží lásce chováte, pěstujete a také podporujete.

Dosáhnout větší účinnosti svých modliteb
Řekli jsme vám: Bůh je láska! Z toho můžete cí t, ak vovat vaši Boží
sílu. Nazvali jsme to jen „ak vovat“. Nejste povinni tak činit. Je to pouze
pro váš osobní prospěch, jestliže vstoupíte se svým nebeským Otcem
do osobního kontaktu, protože účinnost vyslyšení vašich modliteb je ve
vás!
Na Zemi žijí sourozenci, kteří jsou „ , co se účinně modlí“. Abychom
uspokojili vaši touhu po poznání, požádali jsme duchovní stranu, aby
nám dala stupeň účinnos modliteb jednoho bratra v procentech.
V 87 % ze všech jeho modliteb jsou vyslyšeny ty prosby, které nežádá
pro sebe samotného, ale většinou pro druhé, ve všech obměnách.
Tomu říkáme účinnost a naším úkolem je tento stupeň účinnos
pozvednout i u vás! Že to je možné, právě jste slyšeli.
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Zdrojem koncentrované Boží síly je to, že tento bratr má v sobě ne‐
otřesitelnou důvěru v Boží jiskru, Kristovo světlo, tedy v Boží sílu.
Účinnost je dána i tehdy, jsou‐li mu předkládány beznadějné přípa‐
dy, u nichž by každý člověk řekl: „Tady už nemůže nikdo pomoci!“ Jenže
Boží zákony jsou tu, aby lidem, tedy Jeho dětem, pomáhaly. A kde je
třeba, vstupují v platnost duchovně vyšší zákony. Základem je vždy dů‐
věra v Boží sílu ve vás.

Překážky pro vyslyšení modliteb
Podstatou Stvořitele a celého stvoření je láska. Ale jak se může lás‐
ka, která je Bůh, ve vás projevit, když máte v sobě ještě různé věci, co
jdou pro Boží vůli, pro Jeho zákonům, Jeho lásce?
První věc, kterou byste měli ze sebe nejdříve vypudit, je nepravda
ve všech jejích obměnách. Bůh je absolutní pravda! Pokud je ve vás jis‐
kra nepravdy, účinnost vašich modliteb je mnohem, mnohem horší.
Další, co byste měli ze svého nitra odstranit, je sobectví, egoismus
ve všech variantách. Neboť Bůh je láska a láska dává všechno nezištně,
aniž by za to něco očekávala. Bůh je zcela nesobecký a na základě toho
vyslyší vysoké procento proseb, modliteb.
Mysleli jste si, že Bůh rozdává Svou milost, Své dary, Své síly! Ó ne!
Však jste slyšeli, i 87 %.
Jestliže chcete dosáhnout něčeho podobného, pak byste měli začít
vyhánět ze svého vědomí strach, staros , po že, egoismus, cham‐
vost, hněv, závist, zášť a všechny ostatní nectnos !
Čím více tomuto čistému stavu hledíte vstříc, m důvěrněji a jasněji
cí te, jak ve vás Boží síla roste. Odložením egois ckých pohnutek, i té
nejmenší nepravdy, se dostáváte vědomě do sféry působení Boží síly!
Protože Bůh je láska sama od sebe a působí navěky stejným způso‐
bem, budete si moci užívat tohoto vyzařování, pokud mu už nebudete
klást žádné překážky. Tak takové je tajemství modlitby dle Boží vůle!

Dětská důvěra v nebeského Otce
Chcete‐li se tedy modlit dle Boží vůle, když jste ve velké nouzi, pak od‐
mítněte vše, co se snaží ovlivnit vaše pocity a myšlenky. Žádná pro venství,
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žádné výhody pro sebe! Ne „Otče v nebi, chtěl bych to mít takhle,“ ale
jednoduše: „Otče, snažím se upřímně a věrně myslet, cí t, mluvit prav‐
du a v pravdě jednat. Otče, nechci nechat rezonovat nic ani v nej‐
menším, co jsem dosud považoval za svůj majetek. Potřebuji tě tak
čistého a jasného, neboť tě žádám: Vyslyš teď mou prosbu!“
Dětskými, zcela jednoduchými slovy bez modlitební formule před‐
ložíte svému nebeskému Otci přání. Nečekáte ani pět či deset minut,
než přijde odpověď. Přijde, ale v podobě, která je pro modlícího nejvý‐
hodnější! Prosíme vás, abyste o to požádali Boha, Svého Otce.
Nyní, když jste tak hluboce ponořeni do modlitby a Boží síla vás po‐
zvedá na jinou vibrační úroveň, jste sjednoceni s těmi, kteří dostali sílu
od Boha, aby mohli vaši prosbu vynést nebo splnit. Děje se to vždy
v souladu s vaší Boží silou, s jejich Boží silou a s veškerou silou, kterou
nazýváme Bůh, láska. Je nutné, aby modlící tyto předpoklady znal
a podle toho se řídil.
Nyní důležité téma: modlitba za sebe. Obvykle není běžnou praxí,
abychom m zaměstnávali druhé nebo o to žádali ostatní. Jenom ten,
kdo nemá důvěru sám v sebe a v Boží sílu v sobě, obrá se na někoho
jiného, komu důvěřuje, a prosí ho: „Popros Otce lásky za mě!“
Teď je velmi důležité nepřipojovat žádná zvláštní přání či prosby, ale
vyjadřovat se jednoduše a jasně. Toto je nezbytné pro vyhovění žádos .
Modlitba je vnitřní ochota dítěte hovořit se svým Otcem.
Tvoje modlitba není jen slovo a tvar, měla by to být snaha tvé duše
oslovit Nejvyššího, jehož nazýváš Bůh.

Seber odvahu a vznes se nad mračna pokušení! Pomohou s m
morálka, prak kovaná láska k bližnímu, modlitby, schopnost se radovat
a být šťastný. Také kladný postoj k životu a hlavně vroucí, hluboká víra
v Boha.
Vibrace, které m vzniknou, tě pronesou skrze lákadla vzhůru – tam,
kde Kristovy paprsky září jako slunce. Pak pochopíš, že budeš žít s Bo‐
hem a Kristem na věky.
25

MYŠLENKY, KTERÉ SMĚŘUJÍ K BOHU A KRISTU

Základní myšlenka je: „Nejprve usiluj o Boží království, Jeho lásku
a spravedlnost v sobě, tak všechno ostatní připadne tobě!“
Tento požadavek Ježíše Krista má trvalou hodnotu dnes i v bu‐
doucnos ! Jste‐li si vědomi přítomnos Krista jako Kristova světla a pří‐
tomnos Boha jako Boží jiskry ve vás, pak zažijete na všech svých
cestách vyšší vedení skrze Krista k Bohu.
Cokoli myslíte, cí te, chcete nebo děláte, má být vždy v souladu
s božskými zákony. Pak jste dobré vůle a získáváte stále více na moud‐
ros a síle. Tehdy se stáváte Kristovým člověkem a skrze Krista dítětem
podobným Bohu.
Je také důležité dodržovat zákon jednoty a uvažovat a žít jen způso‐
bem, kterým žil před vámi Ježíš Kristus: v lásce a z lásky.
Tento požadavek je důležitější, než se na první pohled zdá. Jeho cí‐
lem je uvést Boží zákony a Jeho vůli do praxe v každičké z vašich myš‐
lenek. To je pak seberealizace a následování Ježíše Krista.
Z takového způsobu života proudí duchovní energie, které vytvářejí
duchovní a božské hodnoty. Z tohoto propojení duchovní a duševní
energie, kterou Bůh a Kristus ve vás živí, se vytváří zcela nová kvalita
života.
A pravdy klíčící ve vašem poznání vám umožní zažít: Otec a Kristus
a já jsme jedno!
Přesvědčte se o těchto klíčících myšlenkách svého nového poznání,
vizualizujte si toto nové myšlení! Nenechte svou touhu po vývoji ta‐
kových myšlenek vyhasnout! Zaměřte na to celé své vědomí! Tehdy si
uvědomíte, co z vás a ve vás tvoří Boží vůle! Myslete při vašem každo‐
denním konání: Bůh je přítomen! Kristus je tu! Dělejte všechno z lásky
k němu, neboť tehdy se stanou tyto klíčící myšlenky k Bohu a Kristu jis‐
totou přítomnos !
Jakmile toto pochopíte a naučíte se, pak ponesete Boha a Krista
vždy ve svém vědomí a zlo od vás odstoupí.
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Modlete se z vděčnos a lásky:
Můj osvoboditeli, Ježíši Kriste, a Ty, můj Bože a Otče, ve mně!
Osvětlujete mě. Tělo, duše a duch jsou naplněny vaším světlem, silou
a dokonalostí. Ať je to tak i nadále!
Předáváme vám vnitřní klid v duši, onu sílu a moc, kterou vám
chceme zanechat tam, kde máte žít v míru! Mír lidem dobré vůle! Jděte
v míru a zachovejte jej!

SVĚT JE VZHŮRU NOHAMA
Vylévání lásky Stvořitele skrze Krista
Milovaní sourozenci, jsme velmi vděční a radujeme se, že vám mů‐
žeme v upřímné lásce poskytnout všechny dary: duchovní potravu,
mnoho duchovních pravd, vše, co pomůže, abyste mohli stále více smě‐
řovat k Bohu. Abyste se mohli vyvíjet.

Rozbíjení starých disharmonií
Díky vaší intenzivní snaze je vám v tomto životě poskytována po‐
moc k tomu, abyste lépe a rychleji rozpoznávali nega vní záměry pro ‐
kladu, rázně je odehnali, a tak unikli pokušením a nástrahám. Budeme
vám proto ukazovat vhledy do těchto skutečnos , protože pak je snáze
zachy te, odvrá te a nasměrujete správným směrem.
U každého z vás se nyní otevírají jak celospolečenské dopady vlivem
propletené kolek vní sítě, tak i ekologické. Zasahují celou Matku Zemi.
Rozbíjení starých disharmonií vycházejících nyní na světlo je velkou mi‐
los – takže si toho buďte vědomi a pokorně proste skrze našeho mi‐
lého Spasitele o milost.
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Očistné procesy duše
Nega vní síly stále více využívají tyto citlivé ak vující se fáze
vnitřních a vnějších vlivů, aby vás v náhle propukajících častých
masivních očistných procesech udržely v navyklých vzorcích chování.
Takže proste a bude vám dáno! Obdržíte nejrůznější pomoc, abyste
dokázali pod vedením duchovních průvodců odstranit to, co vám ne‐
slouží. Jak? Silou lásky! Vzpomeňte na slova naší milé Matky Marie:
„Láska vše překoná!“

Nástrahy temných sil
Milí sourozenci, nebýváte si vědomi mnohačetných nástrah nega‐
vních sil a mnohdy lehkomyslně do nich padáte. Reagujete na svého
bližního ne příliš dobře. Prostřednictvím nega vních energií, které jste
přijali, jsou vaše činy polovičaté, modlíte se napůl anebo vůbec. Takové
jsou důsledky nízkých energií pro kladu. A ještě je vám otevřenou au‐
rou odebírán ód!
Jste‐li s sněni, proste tedy o pomoc. A následně si uvědomte, že
jste byli duchovně posíleni, osvěženi a prosvíceni! Pro klad vás studuje,
to mi věřte, a vytrvale klade nejrůznější nástrahy, protože vás chce od‐
lákat z cesty Ježíše Krista. Chce vás srazit dolů.

Doba zkoušek – doba milosti
Odhalte v tomto neúprosném boji temnoty se světlem vylévání mi‐
los lásky! Vaše duše se chtějí od nejrůznějších duchovních a duševních
blokád a omezení osvobodit. Jenže starých zátěží se můžete zbavit teh‐
dy, když se vyzdvihnou na světlo, když si je uvědomíte! Pamatujte, že po
vašem boku stojí mnoho věrných pomocníků, dobrý pastýř vám podává
skrze své posly a vaše duchovní průvodce milující ruce.
Buďte si vědomi všudypřítomného duchovního probouzení, týká se
i vašich bližních. Odehrává se to v malém i ve velkém! Převraty, ke kterým
dochází, jsou obrovské výzvy, zkoušky. Mnozí z vás to charakterizují:
Svět je vzhůru nohama.
V bahně rozpadu poznávejte milost Stvořitele skrze Krista! Ne‐
měli byste kolísat, neboť výzvy a závažnost tohoto časového období
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znamenají také dobu milos . Dobrý pastýř je při očistě duše
a duchovního vývoje zcela blízko!

Být ukazatelem světla ke Kristu
Nechte se duchovně formovat, buďte v této době zkoušek a osvěd‐
čování ukazateli světla pro své sourozence! Používáním zbraní světla
můžete jako pomocníci Krista na Zemi o něm svědčit. Tak se skrze vás
budou naplňovat Ježíšova slova: „Já jsem cesta, pravda a život!“ Tato
cesta vede skrze pravdu. A Ježíš řekl: „Pravda vás osvobodí!“ Uplat‐
ňování učení lásky vede k probuzení do duchovního života.

Bez vytrvalos začne to dobré, co jsi dosud vykonal, to Bohem
chtěné a také duchovní pokroky, kterých jsi dosáhl, kolísat. Protože bez
výdrže až do posledního výdechu existuje riziko, že zbloudíš. Neboť po‐
slední akt tvého pozemského života je rozhodující pro vstup do králov‐
ství nebeského.

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává
svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí.
Ježíš Kristus
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ENORMNÍ NÁROKY NA EXISTENCI

Naši milí sourozenci, protože výzvy na vás nyní dopadají enormním
tempem, vkládáme vám v lásce jako spolupomocníkům Krista duchovní
pravdy přímo do srdcí. Prostřednictvím nich to ž navyšujete vibrace
a rozšiřujete vědomí.
Výzvy, které se již objevují, kladou na vás obrovské nároky. Neustále
a s láskou vás nabádáme: Buďte pevné víry a důvěřujte nám! My vás po‐
silujeme, neboť duchovními výkyvy v těchto nejistých dobách se pro ‐
klad dostává do vaší otevřené aury.
Již přece víte, že probíhá boj mezi světlem a tmou a že druhá strana
k němu potřebuje váš ód a bezostyšně vám ho krade. Na to ovšem bohu‐
žel často zapomínáte.
Vibrace jsou nyní silně zhutněné, pozemské vyzařování potemnělo.
A tak s láskou připomínáme: Vší silou se spojujte s vlastní Boží jiskrou
a Kristovým světlem a pozvedejte se tak do vyššího já! Tím se zbavujete
nízkých vibrací!
Proč to zdůrazňujeme? Nejste to ž dostatečně bdělí, vlivem pro ‐
kladu se nekontrolujete a přes vaše malé já se opět zaplétáte! Ovšem
na to nega vní síly čekají! Zatáhnou vás pak během chaosu do nejrůz‐
nějšího nedobrého chování.
A pak musíme nastoupit my, abychom vám posloužili: vyčis li
nervy, uklidnili, abychom opět mohli společně kráčet v milos Stvořite‐
le a v milosrdenství dobrého pastýře Ježíše Krista. Je tak důležité, abys‐
te se dostali do harmonické vibrace! A pamatujte, že dobrý pastýř řekl,
že své ovečky ochrání a osvobodí, pokud se nějaká zachytne v trní.
Náš recept? Je známý: Používejte zbraně světla, zůstávejte v lásce a dů‐
věřujte dobrému pastýři Ježíši Kristu! Tak se chová dobrovolný milující po‐
mocník Krista. A ještě se podílí se na spáse vašich milých sourozenců.
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VLOŽIT VIBRACI LÁSKY DO SRDCÍ TĚCH,
KTEŘÍ NÁM NEJSOU NAKLONĚNI

Slabosti jako lákadlo
Milovaní sourozenci, potřebujete posilu, abyste ustáli útrapy, kte‐
rých bude na pozemské scéně přibývat.
Kdo je všímavý a bdělý, vidí, že doba velmi pokročila, soužení jsou
všude. Utvrzujte se proto v důvěře a víře, neboť víte, že nega vní síly
studují vaše slabos .
Vlažnost, zahálka se natolik rozšířily, že vám možnost změny připa‐
dá těžká. Jenže ony ztěžují plnění úkolů! Překonejte se, vyvažte se z níz‐
kých energií! A ve dne často navyšujte vibrace!

Rozpoznat staré vzorce
Pokud si všimnete, že se vaše myšlenky a pocity toulají, bloudí ve
slepých uličkách, vzchopte se. Vždyť jsou to vaše staré vzorce! A než se
nadějete, zrodí se nedobrá emoce a odstranit ji stojí hodně ódu. To
to ž na vás pozorujeme. Kontrolujte tedy své myšlenky a pocity a snaž‐
te se zvládat své úkoly. Tady a Teď! Jak řekl náš milý Spasitel: Den přiná‐
ší dost práce, kterou musíte vykonat. (viz Matouš 6,33 Greberova Bible:
Snažte se nejprve dostat na cestu k Bohu a dělat to, co se Jemu líbí. Vše ostat‐
ní vám pak bude poskytnuto jako přídavek. Nedělejte si staros o „zítřek“, ne‐
boť „zítřek“ s sebou přinese své vlastní staros . „Dnešek“ má dost svých
vlastních útrap.)

Poučte se z minulos a zkuste to nyní zvládat jinak! Jsou to učební
procesy, přispívají k vašemu uvědomění. Jak se to má uvolnit, když se
lehkovážně pohybujete v těch samých stereotypech a opakujete doko‐
lečka tytéž chyby? Uvědomte si je a řekněte: „Zase jsem v podobné
situaci, ale já ji tentokrát chci zvládnout jinak!“
Volejte své duchovní průvodce o sílu, ochranu a duchovní vedení, abys‐
te svou vůli směrovali novým způsobem: podle Boží vůle a s láskyplnými
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pocity. A pokud zůstanete na správné cestě, pomůže vám Boží
duchovní svět se vzchopit, přestože vám výzvy lezou na nervy! To je tře‐
ba zvládnout! My jsme připraveni stát při vás v situaci, kterou dešifruje‐
te a rozhodnete se ji vyřešit nově.

Osvobodit se od starých zvyklostí
Když jste nepozorní, babráte se v myšlenkách a pocitech, oslabuje
vás to. A dříve, než se nadějete, jste zase ve slepé uličce, tak to bohužel
je. Pak ovšem máte spoustu práce se vzpamatovat. Proč to neúnavně
opakujeme? Abyste nepromarnili z této krátké pozemské doby ani den,
ani hodinu, ani minutu, ale byli pozorní a bdělí. Potom poznáte, kde
máte problém. Bohužel ale musím říct, že si často nevšimnete, že se to
či ono stalo vaším nedobrým zvykem.
Nedobré návyky znamenají setrvačnost, drží ve vibraci, která ne‐
dovolí se pozvednout z nízkých vibrací, je to namáhavé. Ale každé úsilí
je odměněno, protože nyní, kdy útrapy narůstají, je vysíláno mnoho
světla milos . Může vás povznést a vy se pak dokážete ve vyšší vibraci
udržet. Díky vaší vůli, pokojné mysli a lásce!

Působit v lásce i v náročné situaci
Láska, kterou používáte během všech svých jednání, je hodnota, co
se počítá. Vše, co děláte bez ní, nemá trvání! Upadne v zapomnění
a vás připraví o sílu. Každý čin, který však děláte z lásky, vás pozvedá
a bližní, které v takové vibraci potkáváte, jsou z Božího duchovního svě‐
ta plněni velkou silou. Pak se chováte podle Ježíšovy rady: „Milujte se
navzájem tak, jako jsem já miloval vás!“
Obracejte se s láskou i na ty, u nichž vám to připadá těžké. Protože
milovat ty, co jsou vám nakloněni, je snadné, to umí každý! Ale zde se
můžete učit používat lásku, důvěru, oddanost, dobrotu a milosrden‐
ství!
Mějte na pamě , že duchovní svět Boží vám na takový postoj vždy
poskytne mnoho síly, vy se můžete pozvednout, abyste v poklidu
umís li tuto vibraci také do těchto srdcí. To je nový obrodný proces této
doby. Pamatujte si to.
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Vše, co vás potkává, jste si sami vytvořili. A vy, den za dnem rozho‐
dujete, s jakým postojem budete své každodenní činy konat!
Pamatujte na lásku, po které vaši sourozenci touží, na bezpečí, teplo!
Těší nás, že jsme směli do vašich srdcí vzářit radost.

MODLITBA V NOUZI A NEBEZPEČÍ
I. Modlitební meditace
Ze slova meditace nemáme žádnou radost, neboť temný svět ho
bohužel pro své účely zneužil. Protože je velmi ls vý, vnesl toto slovo
do lidského vědomí v širokém významu. Ve své raﬁnovanos se snaží
všechny hledající nasměrovat tam, kde se právě takové „meditace“ ko‐
nají.
Bohužel z padesá meditačních kurzů se sotva najde jeden, který je
vibračně kvalitní, aby z něj měli účastníci opravdový užitek. Zbývající
jsou prospěšné jen pro toho, kdo řekl: „Přineste mi jejich sílu. Chci je
„meditacemi“ zkazit!
Takové „meditační“ kurzy se konají stále častěji, bohužel většinou
na úkor návštěvníků. Těm vnesly do života mnoho nervozity a různých
duševních nemocí, ačkoliv tam šli v naději, že najdou cestu k pravdě.
(viz R 102 Trpící senzi vní duše (2. část), o nebezpečích otevřené aury)
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Je nám líto, že jsme museli odhalit hořkou pachuť tohoto slova.
Krásné slovo, avšak nelze ho dnes potvrdit, alespoň ne tam, kde se pod
rouškou meditace cosi koná, ale nevychází z hloubky, tedy směrem „blíž
k Bohu“. Jen se zde účastníkům odebírá životní síla.

Opravdová a špatně pochopená modlitba
Štěs lze očekávat od opravdové modlitby, ne od té, která hledá
prospěch na úkor ostatních sourozenců – např. m, že člověk se chce mít
lépe než druzí. Pokud myslíte sobecky, pak porušujete Boží zákon. A jestliže
tak jednáte, budou se i ostatní k vám chovat stejným způsobem.
A nyní mocný zákon příčiny a následku a takzvaný zákon zrcadlení.
Jsou tu k tomu, abyste pocí li svůj přestupek pro Božím zákonům.
Protože pokud to cí te, pak jste se prohřešili pro svému svědomí. Zá‐
kon zrcadlení vás má přivést k poznání: „Bolí mě, když se ke mně ostat‐
ní tak chovají!“ Pak se ve vašem vědomí vynoří myšlenka: „Zavdal jsem
příčinu, takže musím nést následek!“ Máte přece přísloví: „Kdo nechce
slyšet, musí pocí t!“ Zákon zrcadlení působí vždy, pokud jste své svě‐
domí často umlčovali.
Jestliže si to vezmete k srdci v opravdové modlitbě, pak nikdy ne‐
zneužijete Boží sílu ve vás, ani to nedovolíte. Protože když se takto
modlíte, pak se stane modlitba pro vás bumerangem.

Opravdové anebo falešné štěstí
Opravdové štěs je stav, který vás přivádí zpátky k Bohu, k Otci.
I když je to na Zemi těžké, vnitřně vás uspokojuje, zastavuje a přivádí na
další stupeň skutečného štěs .
Na této úrovni potom opět dál rostete. Skutečné štěs je tedy na
cestě „Blíž k Tobě, Bože můj!“
Falešné štěs je naopak to, co jsme zmínili výše. Jestliže chcete zís‐
kat prospěch na úkor druhých nebo si něco vynu t, vede to k domnělé‐
mu štěs . To rychle pomíjí, protože duchovní průvodce takovým
„štěs m“ opovrhuje. V napůl bdělém stavu brzy zažíváte výčitky,
a pokud jste žili na úkor druhých nebo jste něčeho mto způsobem do‐
sáhli, nemáte žádnou radost.
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Tehdy se pokuste znovu získat pravé štěs m, že napravíte, co jste
pokazili. K tomu slovo Ježíšovo: „Jestliže jdeš k oltáři a chceš obětovat
svůj dar, ale víš, že tvůj bratr něco pro tobě má, pak nejprve jdi
a usmiř se s ním, teprve potom přijď a obětuj své dary!“ Proč? Protože
když jsi smířen s bratrem, jsi také s Bohem.
To není vůbec žádné ponížení. Ve chvíli, kdy vaše vědomí řekne
„Ano“ nebo vůle „Budu se snažit“, v tomto okamžiku je ve vás připrave‐
na Boží síla. Duchovní průvodce bratra či sestry svede vaše cesty dohro‐
mady, setkáte se na půli cesty a odehrají se „zázraky usmíření“.
Vy tomu říkáte „náhoda“, ovšem náhoda neexistuje. Co to ž nevidí‐
te, je práce vašich duchovních průvodců a Boží síly, která působí.

II. Modlitba v nouzi a nebezpečí
Milí sourozenci! Nyní žádáme o plnou pozornost, abyste pochopili
to zásadní. Ve velké nouzi a nebezpečí vroucně prosíte Boha o pomoc
a sílu. Všechno hmotné zůstává vzadu, pouze nouze a nebezpečí jsou
ve vašem vědomí. Ale nejste to vy, kdo v takové situaci volá, je to vaše
vyšší já, Boží síla ve vyšším já. Vy jako lidé nejste v takových chvílích vů‐
bec schopni křičet o pomoc. To vaše vyšší já rozvíjí onu moc a sílu
a uvolňuje obrovské energie, které jsou této Boží síle k dispozici. Použí‐
váte vše, abyste se dostali do kontaktu s Bohem. Tělesné funkce, pocity
a myšlenky jsou v takovém okamžiku spojeny, aby posílily volání o po‐
moc k Bohu.
Je to tak dobře, protože v modlitbě se musí všechny síly sjedno t.
Tehdy čerpáte síly z ducha, duše a těla. Čakry, elementární duše, buňky
a orgány, všechno, co je vám vlastní, co vyšší já v takových chvílích je
schopno uvést v činnost, všechno jednotně vibruje s cílem: „Bože, po‐
moz mi!“ Tak je to dobře a absolutně správně. Rozumová síla myšlenek
neudělala vůbec nic, zato vyšší já vstoupilo do akce.
Bůh je jednota a v okamžicích nouze a nebezpečí jste i vy jednota.
To si pamatujte! Boží síla najde prostředky a způsoby, je‐li to ve vůli
Boží, vám poskytnout pomoc.
Pochopili jste to zásadní? To, že rozumové vědomí zcela ustoupí
a Boží jiskra, vyšší já ve vás, zak vuje Boží sílu.
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Kdybyste mysleli rozumem, pak byste nejprve začali přemýšlet:
Tohle a ono, to všechno se musí nejdříve stát. Našli byste pro argu‐
menty, které všechno poničí. To však vyšší já, Boží jiskra, Kristovo světlo
ve vás nedovolí a ani nemůže, protože času není nazbyt.
V těchto okamžicích jste jedno s vaším Stvořitelem. Pouze nahé „Já“
stojí před mocným Bohem. Veškerý šat nižšího mentálního, astrálního
a éterického těla, všechno je odloženo, jenom vy záříte v Boží jiskře
před svým Stvořitelem s vroucím voláním: „Pomoz mi!“
Kdo vás naučil modlit se v nouzi a nebezpečí, spontánně volat o po‐
moc? Nikdo! A to je důkaz, že jste více než jen rozumářš lidé. Chováte
se tak, jak to do vás se vší svou energií Bůh vložil. Aniž byste přemýšleli,
stanete se jedno s Bohem, svým Stvořitelem.
Milí sourozenci, prociťte to! Když je toto možné v nouzi a nebezpe‐
čí, pak přece musí být možné svou vůlí probudit Boží jiskru k životu. Ne‐
vědomě to umíte, právě jsme to popsali. Vědomě se to může podařit
pouze v případě, že to slouží konečnému účelu – to ž uvědomění si
Kristova světla a Boží jiskry ve vás.
Protože jestliže Boží jiskra a Kristovo světlo, tedy Boží síla – jak tomu
také říkáme ‐, ovládla vaše nízké smysly, pak jste dosáhli Kristova vědomí.
Božího vědomí. Pak mezi vámi a Stvořitelem už nic nebude. Potom rozvi‐
nete čisté vyšší obaly v nádherném zářícím nadzemském světě.

III. Modlitební technika
Sestavili jsme několik bodů, vy některé můžete vynechat, jiné přidat
nebo vyměnit. To záleží na vás. Úspěch je důležitý, slova ne. To si pama‐
tujte! Takže:
1. Odejdi na klidné místo, kde je všechno v harmonii, kde tě nikdo
neruší.
2. Uveď těla, pocity, myšlenky, nervy do harmonie, klidu a míru.
3. Vždy se snaž být přesný v tom, o co v modlitbě žádáš.
4. Neplýtvej energií před modlitbou m, že jsi rozčilený, nervózní,
máš špatnou náladu. V takovém stavu se nemodli.
5. Soustřeď se na Boží jiskru v sobě.
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6. Pozvedni své vědomí tak, jako bys v nouzi a nebezpečí křičel
k Bohu. Opros se od všeho hmotného, protože to je podružné. Zaměř
se na Boha, svého Otce. „Dříve než otevřeš ústa, On ví, o co ho požá‐
dáš,“ řekl Ježíš.
7. Nacházíš‐li se v takovém stavu rozvinu síly, důvěrném uvě‐
domění si vibrace „chci k Bohu blíž“, pak mu krátce a opravdově před‐
lož žádost.
8. Nezapomeň poděkovat a čekat zcela soustředěně na vyslyšení
své modlitby.
9. Budou přicházet pochyby, pokud se tvá modlitba ihned nesplní.
Boží síla ale potřebuje čas, aby pracovala, stejně jako tvůj duchovní prů‐
vodce, aby něco zahájil. Nenech se však odradit, neboť Bůh tě vyslyší.
10. Za mco čekáš na vyslyšení své modlitby – a to může trvat dny,
týdny, možná měsíce ‐, přijde k tobě inspirace nebo bratr, sestra
a řekne přesně to, o cos Boha žádal. Pokud to nedopadne tak, jak jsi
chtěl, ale blíží se to k tomu, za co ses modlil, pak je to ve vůli Boží právě
tak, jak je to předloženo.
Ještě malá poznámká: Jestliže přijde inspirace nebo intuice a ta
ukazuje na to: „Vlastně bys to mohl udělat sám!“, pak to pla i pro te‐
be: „Pomoz si sám…“, i tak Bůh pomohl!
Ve všech oblastech jde vždy o to být věrný tomu, o co jste žádali.
Všem, kteří z jakéhokoliv důvodu chtějí upus t od své modlitby, jakmile
se něco změní, radíme následující:
Pokud ještě nejste spokojeni, pak pokračujte dál. Začněte znovu,
neboť Boha můžete prosit kdykoliv. Nestyďte se a opět před Něj polož‐
te novou modlitební prosbu. Není dobré, když se objeví pochybnos ,
kterými vás nega vní síly chtějí přivést o úspěch. Modlete se znovu
a budete vyslyšeni!
To nejkrásnější na závěr: Kdo jednou ví, že bude vyslyšen, ten staví
svou důvěru k Bohu na tomto základu. Boží síla se vždy snaží navázat
spojení s duchovním průvodcem, vyššími silami, Kristem a Bohem.
Kdo věří, tomu může být pomoženo. Kdo důvěřuje, tomu je s láskou
pomáháno, a kdo je přesvědčen, tomu je pomoženo okamžitě.
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NEDOVOLIT NEGATIVITĚ VSTOUPIT DO SRDCÍ
Poselství Matky Marie
Moje milované dě , mír, mír, mír ať se rozšíří ve vašich srdcích! Ne‐
dovolte nega vním silám, aby vstoupily přes vnější událos do vaší
mysli a srdce. Současný duchovní postoj lidstva se nachází v nejnižších
úrovních. Mnohé se vyhrocuje. Zloba se projevuje tam, kde nepřímo
i přímo vládne moc.
Ve vašich společenstvích se bude šířit neklid, srdce se zatvrdí, pro‐
tože někteří nechtějí respektovat ak vity, které by mocenské struktury
rády připravily. Jejich některá konání jsou užitečná, což nemůžete vě‐
dět, ale existuje také plán, jak učinit lidstvo velmi závislé.
Mé milované dě , chci vás nasy t láskou. I od Krista jsem obdržela
mnoho síly a také paprsek lásky, abych ho vložila do vašich srdcí. Pro‐
tože pak jste schopni v lásce sloužit.
Nenechte se vtáhnout do toho, co připravily nega vní síly! Nedovo‐
lte to! Nezabředávejte do nevhodných rozhovorů, postojů! Vytrvejte
a zůstaňte s vaším duchovním průvodcem ve svém nitru pevně spojeni.
Buďte pouhými pozorovateli a těm, kdo jsou v sni, otevírejte svá srdce
vyzařováním, modlitbou a nesobecky žitou láskou!
Jako vaše milující Matka Marie vám tedy nyní vkládám do vašich
milujících srdcí sílu lásky. Vy jste ochotni, to vidíme, ale pro klad vás
chce zatahovat do strachu. To nepřipusťte! „Ježíš Kristus je vítěz! Ježíš
Kristus je vítěz! Ježíš Kristus je vítěz!“
Halím vás pevně do svého modrého ochranného pláště a držím
poutem lásky.
Mír, mír, mír s vámi! Bůh budiž pozdraven! Vaše milující a vám slou‐
žící
Matka Marie
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NÁSTROJE K PROBUZENÍ LIDSTVA

Nechat se formovat na duchovní nástroj
Naši milí, vězte, že Boží duchovní svět je v této náročné době u vás.
A to velmi blízko! To si nyní v této nestabilitě ukotvěte pevně v srdcích,
protože to vnese zklidnění a sílu. Jste dobrovolní pomocníci Krista na
Zemi, takže jste kousek po kousku formováni jako duchovní nástroje,
protože vás potřebujeme pro další milé bratry a sestry.

Ukotvení a ochrana ve vyšším já
Cí te den za dnem, jak náročná a bouřlivá je současná doba. Jako
pro pól chceme působit velkou silou lásky, abyste byli připraveni ze‐
vnitř. Radíme vám, nenechte se zahnat okolnostmi do zmatku! Zů‐
stávejte pokojného srdce, protože tehdy jste chráněni. V nitru je vaše
útočiště, protože tam se můžete přes své vyšší já naladit na Boží
duchovní svět, na své duchovní průvodce.
Udržujte se den za dnem během nejrůznějších situací ve vyšším já,
dobře se ukotvěte v Boží jiskře a Kristově světle. To je nutnost, zakot‐
vení, abyste nesklouzli dolů do svého malého já, to je stav, kdy jste dr‐
ženi. Tady je třeba se ještě stále čis t. Ale máte‐li dobrou vůli
a snažíte‐li se, začne vám pod vedením vašich duchovních průvodců
pomáhat Boží svět. Víme o každém z vás!

Nezoufat
Někteří z vás mají často tendenci rezignovat na základě toho, co
se k nim blíží. Milí sourozenci, potřebujeme vás stabilní, pevné víry
a důvěry, protože se mnohé na pozemské scéně vyhrocuje. Bylo vám
řečeno, že nezůstane kámen na kameni. My jsme však velmi, velmi
blízko vás! Nezoufejte, neboť budete vybaveni velkou silou lásky. Bu‐
de působit pro tomu, co nevyhnutelně na lidstvo přichází, protože
nenásleduje našeho drahého Spasitele, jeho učení lásky ani Boží při‐
kázání.
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Situace velmi postoupila. To si den za dnem uvědomujete a cí te
to. My, Boží poslové, však chceme, abyste vstoupili do svého nitra a ne‐
chali se přes své vyšší já vyživovat. Dbejte na to, abyste ód, svou životní
sílu, neodevzdávali ve vnějším světě. Vždyť tam nega vní síly čekají, aby
ji z vás vylákaly. Tím byste však přišli o mnoho síly.
Máte svobodnou vůli, lásku a moudrost, tak je co nejčastěji užívejte
a stále více se s vašimi duchovními průvodci zabývejte duchovními zá‐
ležitostmi. Pak zvládnete život v nízkých vibracích, uniknete jejich ni‐
čivému dopadu. Věřte, že víme o vašich po žích. Někteří z nás byli
vystaveni velkým nárokům v pozemském životě. A obstáli jsme! Proto
na vás mocně působíme, stojíme při vás a chceme vám poslat mnoho
síly, odvahy a lásky. A také radost!

Kroky milosti k probuzení lidí
I přes ob že můžete mít hodně rados . Po že Otec připouš , aby
Své dě probudil, protože je miluje. Vlastně je to milost, může je pro‐
budit na základě událos , které skrze Krista dovolil. Vy probuzení jste,
protože víte, že život je věčný. Radujete se, že smíte sloužit milému
Spasiteli.
My z Božího duchovního světa vidíme ve všem milost, i v situaci, kdy se
všechno vyostřuje. Moudrý Stvořitel to umožňuje. A vy můžete s důvěrou
vplout do Jeho všeobjímající lásky. Snažíme se neúnavně posílat do vašich
otevřených srdcí mnoho sil, protože vás chceme posílit a osvěžit duchovní
potravou. Vybavit do nadcházejících dnů. Každý nyní dostává duchovní
potravu, kterou potřebuje. Důvěřujte Božímu duchovnímu světu!

Sloužit dobrovolně a nezištně
Jsme vděční a plní rados , že vám v těchto těžkých dnech smíme
sloužit. Nebudou dlouhé, času je málo, a proto říkáme: Využijte tohoto
krátkého pozemského času, přestože je náročný! Za každé, každičké úsilí,
které z lásky projevíte, za nesobeckou lásku k bližnímu vás Otec odmě‐
ní. Ale je důležité dělat to nezištně.
Mnozí z Božího duchovního světa se vám snaží pomáhat. Často si
toho nejste vědomi, ale věřte, jsme vám stále nablízku. To je milost
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Stvořitele a zajišťuje ji Kristus prostřednictvím mnoha pomocníků.
A nyní je řada také na vás, abyste se mohli na Zemi osvědčit.
Ještě bychom vám rádi vložili do vašich srdcí: Nezoufejte v těchto
těžkých dnech, máte po boku dobrého pastýře! Důvěřujte mu, je u vás,
vždyť řekl: „Jsem u vás po všechny dny až do konce tohoto časového
úseku.“

Ubohé duše potřebují modlitby lásky
Zahrňte do svých modliteb také ubohé duše, jsou odkázány na
mnoho sil lásky, na vaše vyzařování a pomoc. Vše shromažďujeme
a přenášíme tam, kde to potřebují, což jejich duchovní průvodci a po‐
mocníci vědí. Vždyť všichni žízní po lásce a bezpečí.
Naše srdce plesá, je plné rados a vděčnos , že vám můžeme v této
neklidné době opět poskytnout sílu lásky. Jak řekl Josef z N., společně
jsme silní. Děkujeme, chválíme a velebíme našeho milujícího nebeského
Otce, děkujeme za Jeho milos . Chceme se odevzdat, milý Spasiteli,
Ježíši Kriste, chválíme tě a velebíme za velkou sílu lásky, kterou vysíláš ke
všem svým bratrům a sestrám. Jsme připraveni se s nimi setkávat. To vás
pozvedne do vibrace rados sloužit ve vděčnos a lásce.
A děkujeme naší milující Matce Marii, vaší patronce, která stojí se
svými miliony pomocníků při lidstvu a s láskou o vás pečuje.
Jsme také vděčni vysokému nebeskému kníže Josefu z N., který vám
vysílá svou sílu lásky, děkujeme rovněž mnoha, mnoha Božím poslům
i vašim milovaným duchovním průvodcům, kteří vás dnem i nocí do‐
provázejí.
A tak je třeba se v lásce, síle, důvěře a vděčnos odevzdat! Je ra‐
dost vidět, jak se snažíte. Děkujeme za vaše milující srdce, za to, že jste
se nám otevřeli. Jste všichni z Božího duchovního světa zásobováni
velkou silou požehnání a velkou silou lásky. Vkládáme do vašich srdcí
své požehnání. Radost, radost, radost je v nás!
Požehnání Boží a mír našeho Spasitele Ježíše Krista s vámi!
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TECHNIKA MODLITBY
Před modlitbou se chovej jako správný zahradník, protože ten dří‐
ve, než zaseje, pečlivě připraví půdu. Kdo se chce modlit k Bohu, se
také připraví, aby mohl sklidit, co modlitbou zasadí. Jak tedy začít?
Zbav se všech škodících myšlenek strachu, pochyb i rušivých emocí.
Tvá mentální půda nechť je prostoupena energií, vyživena vírou a dů‐
věrou v Něj. To jsou předpoklady pro působení Boží síly, aby se to,
o co Jej žádáš, mohlo projevit ve hmotě.
Také v modlitbě pla před Bohem pravda a jasnost, nemůže při‐
nést dobré plody, pokud prosby k Němu nejsou takové. Dostal jsi od
Boha svobodnou vůli, využij tento dar! Nenech ho ležet ladem
a uschnout!
U Krista to znamená: Pros, pak budeš přijímat! Ale žádat bys měl
tak, abys věděl, o co prosíš. Potom správnou odpověď či dar obdržíš.
Není vhodné vznášet v jedné modlitbě více žádos . Nejprve by
měla být přednesena ta nejnaléhavější prosba, pouze jedna v této
modlitbě. Když je to ž vzneseno několik žádos najednou, často si
vzájemně odporují. Ty sám pak nemáš živý obraz svého hlavního
zájmu a dalších proseb. Boží síla je v tobě sice připravena a ochotna
kdykoliv pomoci, ale modlitby jsou roztržité, obsahují rozpory, neroz‐
hodnos nebo iluze, a možná jsou dokonce oslabené strachem. Pak je
úspěch silně omezený.
Pokaždé, když se modlíš, obdržíš odpověď, neboť Boží síla v tobě
se k prosbě vyjádří. Pokud jsi vnímavý, dozvíš se, zda ses modlil
v souladu s Bohem, nebo jsi Mu předal nerozumné požadavky. Vždy
dostaneš to, co jsi v sobě zasel, protože dříve, než se to projeví ve
vnějším životě, dozrává to uvnitř. Proto jsme všichni v určitých mezích
tvůrci vlastního osudu.
Bůh pomáhá tomu, kdo si sám pomůže, říká přísloví. Stejně tak si
můžeš pomoci v modlitbě, pokud Mu ji pravdivě a jasně předložíš.
Buď si jistý, že tě vyslyší způsobem, který je pro tebe z Jeho pohledu
nejlepší.
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PŘÍPRAVA NA PROBUZENÍ BLIŽNÍCH
Duchovní Boží svět staví na vás
Milovaní sourozenci, jsme s vámi shromážděni ve velké pokoře,
vděčnos a rados , s vámi, kteří jste se v láskyplné oddanos pozvedli
za pomoci svých duchovních průvodců do duchovního prostoru. Byl pro
vás zřízen dle vůle Stvořitele, pověřením Krista.
Sjednoceni s Matkou Marií, která nad vámi ochranitelsky rozpro‐
s rá svůj plášť, a také v přítomnos vysokého nebeského knížete Josefa
z N. o vás pečujeme. Dostáváte mnoho láskyplné síly vyzařované do
vašich žíznivých, milujících srdcí, protože býváte často sklíčení. Stará se
o vás mnoho Božích poslů, rovněž duchovní lékaři láskyplně pečují
o každého sourozence.
Uvědomte si, každé duchovní poznání vede k rozšíření vědomí, k to‐
mu vás směrujeme. Jste formováni, posilováni, abyste v této živé době
zůstali pevní. Vaše víra by měla sílit, protože útrapy porostou.

Potřebujete duchovní stabilitu
V této době vám může být přivedeno hodně síly lásky, vám, kteří
jste podlomení. Vidíme to. Ovšem to je nežádoucí. Potřebujete být
pevní, protože nikdo z vás si nedovede představit sílu, která se na vás
valí. Pochybení po celém světě mohou to ž přesáhnout míru. Toto pro‐
hlášení by s vámi mělo zatřást, abyste poznali, že se chystá něco větší‐
ho.
My, Boží poslové, plni lásky, oddanos , naléhavos toužíme, abyste
byli pevní. Všichni bychom vás chtěli našimi sděleními přivést k důvěře,
která vás pozvedne ve své vnitřní velikos . Uvědomte si, jste bytos
s velkou silou! Vybavíme vás odvahou, vytrvalos a silou lásky, neboť li‐
dé jsou zmatení, ztra li vládu nad sebou.

Zoufalství na Zemi
Na vás, milí, staví Boží duchovní svět. Na kvalitě vašeho vyzařování,
síle modlitby, péči o bližního. Vaši sourozenci jsou lapeni labyrintem
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pochybení. Žízní a zoufale křičí. Ano, volají k nebi. A tak je napájíme si‐
lou lásky, kterou vysíláte, kterou jste ochotni darovat.

Probuzení k obratu
Chceme vás pozvednout z jakékoliv sklíčenos , vždyť pokud se jí
poddáte, stahuje vás. V Božím duchovním světě je snaha zaopatřit vá‐
s, milý Spasitel působí silou lásky. Také dary milos Stvořitele jsou na
vás neúnavně vysílány, protože vámi procházejí k dalším sourozen‐
cům. Děje se to s pomocí duchovních průvodců a Božích poslů jako
vnitřní volání do jejich srdcí, duší, aby na ně působilo a způsobilo
jejich obrat.
Věřte nám, budete se radovat z každého bratříčka a sestřičky, kte‐
rého v nitru zasáhnete. Až se utrpení zvýší, přepnou se na vnitřní pří‐
jem, aby mohli sílu lásky, kterou jste ochotni vyzařovat, přijmout.
Přitom působí mnoho – vy si ten počet ani nedokážete představit –
mnoho Božích poslů, protože vysílaná síla, aby ji dokázali sourozenci
přijmout, musí být připravena. Tady pracují Boží poslové, ve správný čas
jim vhodné množství pošlou, naplní je.
Takový bude důsledek jejich volání: probuzení díky přesnos vysí‐
laného světla, které Stvořitel ve své moudros a lásce skrze Krista dovo‐
luje. To je informace, kterou jsme vám směli dát. Lidstvo bude poznávat
znamení za znameními, ta pomohou milým sourozencům se obrá t, vy‐
stoupit z hustého bahna. Aby i oni mohli být živeni a vytaženi z hutné‐
ho pozemského bahna.

Vaše vnitřní duchovní výzbroj
Vašimi nástroji jsou síla lásky, svobodná vůle, kterou nasazujete,
a pokojná mysl. Jsou na zmatené pozemské scéně vaší pomocí a neutu‐
chající oporou.
„Udržujte v sobě harmonii!“ „Zůstávejte v lásce!“, abychom se o vás
mohli dobře postarat. „Milujte se navzájem,“ pravil také dobrý pastýř,
„jako jsem já vás miloval!“ To je duchovní potrava, která je teď a stále
bude potřeba, která bude bližního posilovat, zásobovat silou a důvěrou.
S důvěrou a duchovní vírou jste ukazateli světla pro ty, jež volají.
44

Žádná sklíčenost – důvěra!
Jste obdařeni velkou silou, pamatujte na to, pokud jste skleslí a ne‐
věříte, že teď dostáváte milost. Tak nemáte uvažovat. Ale je to tak,
někdy jste sklíčení. Pamatujte, že pro tomu my působíme silou.
Vztáhněte své ruce vzhůru a volejte k Bohu, Kristu a k Božímu
duchovnímu světu, pak vás můžeme ze sklíčenos pozvednout! My
vám smíme silou lásky sloužit, předat vám ji, abyste byli v bezpečí
a opatrováni v Boží lásce a v lásce Ježíše Krista.

Poděkování
Sjednoceni ve vědomí pospolitos , ve velké vděčnos se chceme po‐
zvednout a chválit Tě, náš drahý Stvořiteli, za Tvou lásku, moudrost
a proudy milos , které vysíláš na celé lidstvo. Děkujeme , drahý Spasite‐
li, dobrý pastýři, jenž jsi svým sourozencům, jak jsi sám řekl, velmi blízko.
Děkovat chceme naplněni láskou a silou také naší nejmilejší Matce
Marii, která plná lásky a péče je se svým milujícím srdcem všem také
nablízku. Ve velké lásce děkujeme vysokému nebeskému kníže Josefu
z N., jenž vám také poskytuje mnoho síly. Sjednoceni s mnoha Božími
posly vzdáváme díky za tyto mnohé kroky milos , které pro celé lidstvo
podnikají, také duchovním průvodcům, kteří se o vás v lásce starají
a pevně vás drží.
Děkujeme vám za vaše otevřená milující srdce, která, a to my vidí‐
me, k nám září. To je poděkování, to cí me jako milující rodina. Jako
velká duchovní rodina smíme společně sloužit bratrům a sestrám.

Na Boha se můžete spolehnout. Bůh je věrný!
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VYSLYŠENÉ PROSBY A DUCHOVNÍ VEDENÍ
Bůh vám žehnej
Když jsem se jednoho dne ráno chtěla začít modlit, zpozorovala
jsem, že nemohu mluvit. Cí la jsem se malátná a točila se mi hlava.
Ihned jsem prosila duchovní svět o pomoc a moje po že se rychle
zlepšily. Lékař zjis l, že mám vysoký tlak a měl podezření na prošlou
lehkou mozkovou příhodu, takže mě vzhledem k mému vysokému věku
poslal do nemocnice na pozorování.
Na pokoji ležela vedle mě o dost let mladší žena. Brzy jsem s ní
navázala kontakt, protože byla také věřící, a měly jsme si o čem povídat.
Obzvláště mi děkovala za mnoho podnětů k modlitbám. Také mezi pa‐
cienty, s nimiž jsem přišla při různých prohlídkách do kontaktu, jsem
našla dvě ženy, které projevily o mé duchovní zkušenos zájem.
Před koncem svého pobytu v nemocnici přišel na vizitu i pan profe‐
sor. Když mi řekl, že už zítra půjdu domů, pojala mě taková radost, že
jsem zapomněla, že jsem v nemocnici, a rozloučila se s ním pozdravem,
jak to obvykle dělám s mými duchovními sourozenci – tedy „Bůh vám
žehnej!“ Byl m očividně překvapen a nevěděl, co má říct. Uvědomila
jsem si, že jsou tu přítomni i další lékaři a sestry, a opakovala jsem své
požehnání i k nim: „Bůh vám žehnej všem!“ Nastalo cho, až jedna
sestra řekla, že se jí takového přání ještě nikdy nedostalo.
Kéž andělé přispějí k tomu, aby i oni o těchto věcech začali přemýšlet.
Během svého pobytu v nemocnici jsem denně děkovala svým
ochráncům za vedení a za impulzy se přiznávat k víře před ostatními.
K tomu všemu jsem se uzdravila, za což jsem také velmi vděčná. Děkuji
všem duchovním pomocníkům.

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

Stále se učím
V minulém roce jsem při mých ak vitách pravděpodobně nemyslel
na svůj věk a přecenil se, takže se stalo následující: Najednou mě pře‐
padla závrať, ztra l jsem rovnováhu a začalo mi nepříjemně pískat
v uchu. Protože tyto symptomy trvaly delší dobu, doporučil mi ORL lé‐
kař hospitalizaci.
Prosil jsem duchovní pomocníky, abych rozpoznal příčiny, co bylo
důvodem, a také jsem žádal o podporu duchovních lékařů pro lékaře
pozemské, kteří se o mne starali. Po týdnu jsem byl propuštěn. Zdravot‐
ní stav se viditelně zlepšil a od té doby neustále pracuji na duchovním
učebním procesu. Srdečný dík všem, kteří pomáhali.

Kocourek
Už před dvěma roky jsem se začala modlit za našeho kocoura, aby
měl rychlý přechod na onen svět a nemusel dlouho trpět jako jiná zvířa‐
ta v našem okolí. Letos se mu navíc udělala veliká boule na krku, musel
jít na operaci a lékař si ho nechal tři dny na pozorování. Sice zhubl, ale
zotavil se, takže ještě v den svého přechodu si dokázal vyskočit do své‐
ho pelíšku. Toho večera hodně zvracel, a když mu večer chtěl syn vyčis‐
t kožich, zjis l, že už odešel. Moje prosby se tedy vyplnily. Děkuji všem
světlým bytostem za účast a pomoc.

Jsem školitelka
Od roku 2016 mohu ve svém zaměstnání školit prak kanty. V roce
2018 jsem měla s jednou ženou velké problémy. Modlila jsem se
a prosila o východisko z nemilé situace. Nakonec se dotyčná sama roz‐
hodla prak kum ukončit. To mi ovšem můj nadřízený vytknul a přeřadil
na nižší pozici. Prosila jsem nebeského Otce, aby do dalšího kurzu při‐
vedl někoho, kdo by se u mě cí l příjemně a dobře se učil. Tentokrát to
byl mladý muž, dobře se integroval, a pomohl mi tak získat ztracenou
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sebedůvěru. Loni se opět přihlásil nadšený zájemce o místo
prak kanta. Jako pozornost jsem mu po pohovoru dala čokoládovou
berušku pro štěs . Zapomněl ji ale na stole a já měla náhle pocit, že
s ním budu mít při školení štěs .
Díky, Otče a Kriste, za duchovní vedení!

Vyrážka
Jednoho večera jsem objevila na tváři puchýřky. Hned mě napadla
myšlenka, že to asi bude růže. Moje úpěnlivá prosba k mému duchovní‐
mu průvodci mi dodala sílu, ale spánek se nechtěl dostavit. Vtom mě
napadla oběť našeho Spasitele, jak ten musel trpět – a já jsem neklidná
kvůli pár puchýřkům! Prosila jsem o pomoc i o sílu, abych dokázala
unést případnou nemoc. V myšlenkách jsem si stále opakovala: „Bůh je
láska,“ a m dokázala další myšlenkový scénář této diagnózy, kterou
jsem si sama stanovila, v hlavě ukončit. Ráno jsem měla na tváři jen pár
větších puchýřků a i ty za pár dní zmizely. Děkuji Bohu, Ježíši Kristu
a všem duchovním pomocníkům za smilování a za zkušenost.

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 duchovní‐
ho průvodce, abych těch patnáct kilogramů donesla domů. Jednoho
dne opět nesu uhlí, když tu jsem si vzpomněla, že dcera právě teď se‐
dí v letadle. Bezstarostně jsem řekla svému ochránci: „Už to zvládnu
sama, už tě nepotřebuji. 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 pomyslela: „Tak rychle ses zase loučit nemu‐
sel!“ Vyprávěla jsem to kamarádce, která mě upozornila, že také moje
dcera má svého duchovního průvodce. Toho že jsem měla prosit a ne‐
posílat pryč svého. Omluvila jsem se a poděkovala mu.
48

