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zadarmo dejte! 
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Der Weg zur Einheit 

durch die Liebe“ 
 

Pro přesný smysl textu je směrodatné 
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Toto školení bylo darováno Vnitřním slovem 
Kroužku lásky a světla v Norimberku,  

který se schází od roku 1986, 
JEŽÍŠEM KRISTEM . 

Cvičení 1 - 70 proběhla od ledna 1992 do března 1995. 
 

Kdekoliv se schází společenství, 
které kráčí touto nabídnutou cestou, 

smí se nazývat Kroužkem lásky a světla.



       

 
 



  
  

  
  

 
 

Předmluva 
 
Mé dítě, JÁ, Tvůj NEBESKÝ OTEC, Tě oslovuji v Tvém nitru. 
 
Vzalo jsi do ruky tuto knihu a čteš - možná ještě s pochyby - Mé řádky Tobě. Jsi požehnané, Mé 
dítě, ať už Se zahloubáš do cesty, která Ti je zde nabízena, nebo ne, neboť je vůbec mnoho cest ke 
MNĚ. 
 
Tato kniha Ti může být pomocí, aby jsi samo vnímalo ve Svém nitru v tichu Mé milující slovo. Má 
touha po Tobě je nepopsatelná. Slyšíš jak na Tebe volám? 
 
Pozvedni Se z prachu této pomíjivé Země, dospěj k nezištné lásce a zaměř tak Svůj pohled směrem 
do nebes! 
 
Tvůj skutečný domov je u MNE. Nepokojně budeš hledat, zoufat si a putovat po této Zemi, dokud 
nenajdeš ve MNĚ pokoj, útěchu a bezpečí. 
 
Pojď, neváhej a vydej Se na cestu, aby ses osvobodilo od zemské tíže a spěchalo ke MNĚ! Podívej, 
JÁ Ti jdu plný radosti vstříc, abych Tě v lásce přijal a provázel domů. 
 
Kamkoliv Tě Tvé cesty povedou, všude budeš potkávat MNE a Mé prosebné volání: "Vrať se 
domů, Mé dítě!" 
 

Amen 
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LÁSKA KE STVO ŘENÍ 
STVOŘENÍ JAKO ZRCADLO K SEBEPOZNÁNÍ 

 
1.  ŠKOLENÍ 
   SROVNÁNÍ VNITŘNÍ CESTY S PUTOVÁNÍM DO HOR PO RUCE PÁNA - KAŽDÝ DEN JE DAR BOŽÍ - 

ÚKOL : ZAČÍNEJ DEN SE MNOU, JEŽÍŠEM KRISTEM. 
 
2.  ŠKOLENÍ 
         DUCH PÁNA KRÁČÍ PO ZEMI, VOLÁ SVÉ OVEČKY KE STÁDU LÁSKY - MÍT V  SRDCI STÁLE 

RADOST - O POKOŘE - ÚKOL : VĚNUJTE PRVNÍ OKAMŽIK NOVÉHO DNE BOHU A POKUSTE SE 

V PRVNÍ PŮLHODINĚ ZŮSTAT SPOJENI. 
 
3.  ŠKOLENÍ 
 KDYŽ SE MĚNÍME, MĚNÍ SE TAKÉ LIDÉ KOLEM NÁS - MEDITACE: PUTOVÁNÍ K  VNITŘNÍMU 

PRAMENI LÁSKY SE VŠEMI SPŘÍZNĚNÝMI - ÚKOL : PŘI VZBOUŘENÍCH MYSLI VE VŠEDNÍM DNI 

SE ZASTAVIT A ODEBRAT SE K VNITŘNÍMU PRAMENI LÁSKY - VEČER PROMYSLET DEN, PROSIT 

ZA ODPUŠTĚNÍ - POSLEDNÍ MYŠLENKA U BOHA. 
 
4.  ŠKOLENÍ 
 BŮH JE ZÁROVEŇ OTEC I MATKA - ZE VŠEHO, CO NÁS OBKLOPUJE, VOLÁ TVŮRČÍ DUCH - 

V KAŽDÉM ATOMU JE TVŮRČÍ DUCH LÁSKOU, POHYBEM, SILOU, ŽIVOTEM - KAMENÍ 

SYMBOLIZUJE BOŽSKOU TRPĚLIVOST - ÚKOL : HLEDAT KÁMEN - CHCE NÁM BÝT PŘÍTELEM. 
BÁSEŇ: KÁMEN, MŮJ PŘÍTEL. 

 
5.  ŠKOLENÍ 
 KAŽDÁ CESTA  PO ZEMI JE CESTOU  PO GOLGATĚ - ZNÍ VOLÁNÍ STVOŘENÍM: "DÍTĚ, POJĎ 

DOMŮ!"  - "POZNEJ SE, Ó ČLOVĚČE ... - ÚKOL: ZRUŠIT ODDĚLENÍ MEZI NÁMI A KAMENEM - 
VYSÍLAT LÁSKU KE SVĚTU MINERÁLŮ A ROZVÍJET TRPĚLIVOST SE SEBOU A S BLIŽNÍM . 

 
6. ŠKOLENÍ 
 RADOVAT SE Z MALÝCH V ĚCÍ, KTERÉ NÁM JSOU DENNĚ DAROVÁNY - PÁN NEUČIL SMRT, ALE 

ŽIVOT, LÁSKU - PŘIJMOUT BŘEMENO A TRPĚLIVĚ NÉST, PAK LEŽÍ LEHCE NA RAMENECH - 
PÁN, NÁŠ PŘÍTEL! ÚKOL : PŘEDSTAVIT SI, ŽE PÁNŮV DUCH JE STÁLE VEDLE NÁS JAKO DOBRÝ 

PŘÍTEL. 
 
7. ŠKOLENÍ 
 NEPŘÁTELÉ JSOU TI, KTEŘÍ PŘIPRAVUJÍ CESTU KE SVĚTLU, UKAZUJÍ, KDE JE NEDOSTATEK 

LÁSKY , JSOU ZRCADLEM - PROJEVENÍ K BLÍZKÉMU SVÁTKU VELIKONO ČNÍMU - POŽADAVEK: 
VZTYČTE KŘÍŽ, KTERÝ LEŽÍ NA ZEMI JAKO UTRPENÍ, JAKO ZNAMENÍ VÍTĚZNÉ LÁSKY! - 
NAUČIT SE ROZUMĚT BLIŽNÍM V  POKORNÉ LÁSCE - POUKAZ NA DUÁLOVOU DUŠI - VĚNUJTE 

SE ŘÍŠI ROSTLIN. ÚKOL : V PRVNÍM TÝDNU DAROVAT VŠECHNU POZORNOST A LÁSKU NĚJAKÉ 

HRNKOVÉ ROSTLINĚ, VE DRUHÉM TÝDNU NECHAT PROUDIT LÁSKU KE VŠEM ROSTLINÁM. 
 
8. ŠKOLENÍ 
 POHLED DO STVOŘENÍ ČISTĚ DUCHOVNÍHO DOMOVA - BYTOSTNOSTI BOŽÍ : POŘÁDEK, 

VŮLE, MOUDROST, VÁŽNOST PŘIŘAZENÉ ŘÍŠI MINERÁLŮ, ROSTLIN, ZVÍŘAT A PŘÍRODNÍM 

BYTOSTEM - ROZVOJ K DÍTĚTI BOŽÍMU - VYSVĚTLENÍ PÁDU ČISTÝCH DUCHOVNÍCH BYTOSTÍ - 
LÁSKA STVOŘITELSKÉHO DUCHA VLÁDNE TAKÉ V POZEMSKÉM STVOŘENÍ, VŠE SI NAVZÁJEM 
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SLOUŽÍ - NENÍ ŽÁDNÁ NÁHODA, VŠE MÁ SVÉ PŘÍČINY - KDO BUDE MOCI ŽÍT NA NOVÉ ZEMI. 
ÚKOL : VYZAŘOVAT ZESÍLENĚ LÁSKU DO SVĚTA ROSTLIN. 

 
9. ŠKOLENÍ 
 ŠKOLENÍ V LESE - ROSTLINY ČEKAJÍ NA POŽEHNÁNÍ ČLOVĚKA - LÁSKA JE KOLOBĚH: OD 

BOHA K DÍTĚTI, KE STVOŘENÍ, K DÍTĚTI A ZNOVU ZPĚT K BOHU - ROSTLINY, KTERÉ SE 

V NAŠEM OKOLÍ HOJNĚ VYSKYTUJÍ, NÁM CHTĚJÍ NĚCO ŘÍCT - ROSTLINA POMÁHÁ ČLOVĚKU 

MNOHÝM ZPŮSOBEM - SVĚT ROSTLIN JE SVĚT POCITŮ - ÚKOL : VYHLÉDNOUT SI URČITÝ 

STROM A ROZVINOUT K NĚMU LÁSKU. 
 
10. ŠKOLENÍ 
 JEŽÍŠ KRISTUS NÁS POVZBUZUJE - MEDITACE, KTERÁ VEDE K JEDNOTĚ A LÁSCE SE  

STROMEM NAŠÍ VOLBY - ABYCHOM ŠLI ÚDOLÍM SLZ, DOSTÁVÁME VŠECHNU SÍLU Z KOŘENŮ 

= BŮH - ÚKOL : PŘEMÝŠLET O ZAKOŘENĚNÍ - CO JEŠTĚ SVÍRÁME - ODKUD CHCEME BRÁT 

SÍLU. 
 
11. ŠKOLENÍ 
 STROM JAKO SYMBOL ŽIVOTA : KOŘENY, KMEN, VĚTVE, HALUZE, LISTY - VŠE VE STVOŘENÍ 

MLUVÍ - KVĚTY = TOUHA, JARO - DÉŠŤ = LÁSKA – ZAKOTVENÍ V  ZEMI = POZICE - ÚKOL : DO 

PŘÍRODY! UTIŠIT SE, POCIŤOVAT, NASLOUCHAT V SOBĚ, BÝT JEDNO SE STVOŘENÍM! 
 
12. ŠKOLENÍ 
 OD PROBUZENÍ BÝT PŘES DEN SPOJEN S NÍM - ODKRÝT VNITŘNÍ SMYSLY - DÁVAT POZOR NA 

IMPULZY ! - JE  KONEČNÁ DOBA - VNITŘNÍ PRAMEN - POHÁDKY A PŘÍRODNÍ DUCHOVÉ : 
ODKRYJTE  TUTO MOUDROST! 

 
13. ŠKOLENÍ 
 PAMĚŤ DUŠE = VĚČNÁ PAMĚŤ - V PRASTVOŘENÍ: SVĚTLO A TMA - ŠKOLÍCÍ PLANETA ZEMĚ 

- MĚNIT SVĚT KOLEM NÁS S LÁSKOU – DÍVAT SE DUCHOVNÍMA OČIMA - LÁSKA ZVÍTĚZÍ - 
DUCH PÁNA VE VŠECH SPOLEČENSTVÍCH - KAŽDÝ POCIT, KAŽDÁ MYŠLENKA , KAŽDÝ ČIN JE 

TVŮRČÍ AKT . 
 
14. ŠKOLENÍ 
 JEN CO SAMI USKUTEČŇUJEME, MŮŽEME PŘEDAT DÁLE - POZVEDNOUT VLASTNÍ FREKVENCI 

KMITÁNÍ ! - CO NÁM VADÍ, SAMI JEŠTĚ NESEME - KAŽDÝ DEN PROMĚNA NEGATIVNÍ 

REZONANCE V POZITIVNÍ! - NÁVRAT DOMŮ = DOSPĚT  OD 'JÁ' K 'TY' K 'MY ' - ÚKOL : VCÍTIT SE 

DO SVĚTA ZVÍŘAT. 
 
15. ŠKOLENÍ 
 VŠE JE DAROVÁNO K POZNÁNÍ - KAŽDÉ ZVÍŘE NÁM UKAZUJE NĚCO Z NÁS - 

VEGETARIÁNSTVÍ , ALE BEZ NUCENÍ! - ZVÍ ŘATA TVOŘÍ KOLEKTIVNÍ DUŠI - NOSIT LÁSKU DO 

SVĚTA ZVÍŘAT - ÚKOL : VEZMĚTE SI NĚJAKÉ ZVÍŘE JAKO SVÉHO PŘÍTELE - RANNÍ MODLITBA  
 
16. ŠKOLENÍ  
 ZVÍŘATA POCIŤUJÍ VAŠE KMITÁNÍ DUŠE - PROSIT SVĚT ZVÍŘAT O ODPUŠTĚNÍ - POZNAT 

MNOHOST SVĚTA ZVÍŘAT - ÚKOLY : MILOVAT : 1. ZVÍŘATA V  ZEMI, 2. NA ZEMI, 3. NAD ZEMÍ, 
4. ZVÍŘE, KTERÉ VE VÁS VYVOLÁVÁ STRACH A DĚS - POZNÁMKA KE KONFLIKTU V  BOSNĚ 

 
17. ŠKOLENÍ 
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 ZVÍŘATA : NENÍ V NICH ŽÁDNÁ FALEŠ - KOLEKTIVNÍ VINA ČLOVĚKA NA SVĚTĚ ZVÍŘAT - 
MILOVAT VŠECHNA ZVÍŘATA STEJNĚ - POZVEDNOUT JE DO NEJBLIŽŠÍHO VYŠŠÍHO KMITÁNÍ - 
ZAČÍNAT A KONČIT DEN SE ZAMĚŘENÍM NA BOHA! KLÁST BYTÍ DO RUK BOŽÍCH! - BÁSEŇ: 
LÁSKA K  PAVOUKOVI 

 
18. ŠKOLENÍ 
 POCIT JE ŘEČÍ DUŠE, LÁSKA HLÁSNOU TROUBOU - ZAŽÍT JEDNOTU SE STVOŘENÍM -  AMERIČTÍ 

DOMORODCI: JEJICH ZPŮSOB ŽIVOTA, JEJICH OSUD - SVĚT PŘÍRODNÍCH BYTOSTÍ - ÚKOL : 
POZNAT SYMBOL OHNĚ →→→→ OČISTA - BÁSEŇ: MILOVANÝ OTČE 

 
19. ŠKOLENÍ 
 PODZIM : VZPOMÍNKA NA ZÁNIK . - TEMNÝ NAVENEK, ROZJÍMAVÝ, SVĚTLÝ V  NITRU - STÁT SE 

PÁNEM MYŠLENEK - PROBUDIT SE K VĚDOMÉMU ŽIVOTU - MEDITACE: DO NITRA ZEMĚ, DO 

PRAOHNĚ - DÍK A PODPORA PRO MATKU ZEMI = NOVÝ ÚKOL  
 
20. ŠKOLENÍ 
 CÍL DUŠE A ČLOVĚK S PODMÍNĚNĚ SVOBODNOU VŮLÍ - V TEMNÉ ROČNÍ DOBĚ PROUDÍ 

DUCHOVNÍ SÍLY OBZLÁŠTĚ - PŘIPRAVIT SE NA SVÁTEK SVĚTLA ! - PONOŘTE SE DO SVĚTA 

PŘÍRODNÍCH BYTOSTÍ! - PŮSOBTE V BOŽSKÉM HODINOVÉM STROJI VE SLOUŽÍCÍ LÁSCE TAM, 
KAM JSTE BYLI POSTAVENI! 

 
21. ŠKOLENÍ 
 JSME NA ZEMI LOUTKY NEBO FIGURKY JAKO NA ŠACHOVNICI? - HRAJE SE S VŮDCI HRY - 

LOVCI JSOU LOVENI - MOCNÍ JSOU HNÁNI SVÝM STRACHEM - VLASTNIT SKUTEČNOU MOC 

ZNAMENÁ : SLOUŽIT V LÁSCE - PŮSOBENÍ PŘÍRODNÍCH BYTOSTÍ - O POHÁDKÁCH A 

POVĚSTECH - ZEMĚ JE OČISTNÁ PLANETA - SPĚT OD JÁ K MY 
 
22. ŠKOLENÍ 
 JAK PŘEKONÁVÁME POUTO NA ZEMI - KDO MÁ MOC, PRO TOHO JE VELMI TĚŽKÉ ZŮSTAT NA 

SPRÁVNÉ CESTĚ - ČAS A PROSTOR  JE ZDÁNÍ, KLAM - BÝT POMOCNÍKEM NA VINICI, ZAČALA 

SKLIZEŇ - PŘÍPRAVA NA VÁNOCE (NA POSVÁTNOU NOC) - ZAVÍTEJTE DO VNITŘNÍHO 

CHRÁMU, OZDOBTE HO SVÍČKAMI LÁSKY … 
 

LÁSKA  KE  VŠEM BLIŽNÍM 
POZNEJ SE V BLIŽNÍM 
ZKOUMÁNÍ  OSOBNOSTI 

 
23. ŠKOLENÍ 
 JSME OCHOTNI NECHAT PROZKOUMAT SVÉ HLUBINY, POZNAT A ODLOŽIT SLABOSTI A CHYBY 

- JSME OCHOTNI TAKÉ BÝT POMOCÍ NAŠEMU BLIŽNÍMU, ABY TAKÉ ON DOSÁHNUL CÍLE - 
ŽÁDNÉ SETKÁNÍ NENÍ NÁHODNÉ - O KARM Ě - CHCEME BÝT SPOLUNOSITELÉ SVĚTOVÉHO 

KŘÍŽE - KAŽDÁ CESTA NAŠEHO BLIŽNÍHO SLOUŽÍ TAKÉ NÁM K POZNÁNÍ - SMYSL OHLÉDNUTÍ 

SE ZA ŽIVOTEM: ROZUMÍME SI, MILUJEME  SE A TÍM SPĚJEME K LÁSCE K BLIŽNÍMU - PAK 

MILUJEME TAKÉ BOHA →→→→  ODPOVĚĎ PROČ - ÚKOL : POZOROVAT KOJENCE A PŘEZKOUŠET 

POCIT - MEDITOVAT O TOM 
 
24. ŠKOLENÍ 
 KDYŽ SE KOJENEC USMÍVÁ, JE JEHO DUŠE JEŠTĚ V RAJSKÝCH OBLASTECH - KOJENEC 

VYPOVÍDÁ NĚCO O TOM, S JAKÝMI POCITY JSME VSTOUPILI NA TUTO ZEM - PROČ JE ZEMĚ 
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ŠKOLÍCÍ PLANETOU - JEŽÍŠ NEUČIL ŽÁDNÉ NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ , UČIL LÁSKU  - OTVÍRAT 

DLANĚ PŘI MODLITBĚ K POŽEHNÁNÍ - NECHAT VÍCE OŽIVOVAT POCITY , JSOU ŘEČÍ NEBES - 
POŘÍDIT SI POZNÁMKOVÝ BLOČEK 

 
25. ŠKOLENÍ 
 TAKÉ LED A SNÍH NÁM JSOU SYMBOLY →→→→  VYSVĚTLENÍ - KOJENEC JE NÁM PODOBENSTVÍM 

V ODDANOSTI, TAKÉ MY SI JI MÁME NACVIČIT, KLÁST SE DO VEDOUCÍ VŮLE BOŽÍ - POTÍŽE SI 

PŘIPRAVUJEME SAMI - ROZVINOUT PRAD ŮVĚRU V BOŽÍ VEDENÍ - ÚKOL : POHLÉDNOUT NA 

DÍTĚ DO 3.ROKU ŽIVOTA A PŘEZKOUŠET POCIT, MEDITOVAT O TOM 
 
26. ŠKOLENÍ 
 VÝVOJ JDE PO KRŮČCÍCH KUPŘEDU, NE KVAPNĚ, JINAK BYCHOM MNOHÉ PŘEHLÉDLI - DÍTĚ 

DO TŘÍ LET ŽIJE V JEDNOTĚ, JEŠTĚ NENÍ ODDĚLENÉ OD STVOŘENÍ - PRVNÍ "JÁ CHCI" PŘINÁŠÍ 

ODDĚLENÍ - UKAZUJE SE "ČERVENÁ NIT" , KTEROU JSME SI PŘINESLI Z MINULÝCH INKARNACÍ 

- ÚKOL : POZOROVAT DÍTĚ DO 6. ROKU ŽIVOTA A PŘEZKOUŠET POCITY, MEDITOVAT O TOM 
 
27. ŠKOLENÍ 

POZNAT A ZRUŠIT  VZORY CHOVÁNÍ , MYŠLENKOVÉ VZORY  - JSME STRŮJCI SVÉHO OSUDU - 
NAUČIT SE MÍRNOSTI - VŠE POZOROVAT Z VYŠŠÍ POZICE - DUŠE SE OSVOBOZUJE SNY - 
ÚKOL : POZOROVAT DÍTĚ OD 6.-9. ROKU ŽIVOTA, MEDITOVAT O TOM 

 
28. ŠKOLENÍ  

O INSTITUCI CÍRKVE - TAKÉ TAM JSOU ČINNÍ POSLOVÉ SVĚTLA - VYSVĚTLENÍ SYMBOLIKY 

CÍRKEVNÍCH PROCESŮ (KŘEST ATD.) - ODPOUŠTĚT, KDYŽ NÁS ZATĚŽUJÍ NEGATIVNÍ 

ZKUŠENOSTI, NEBOŤ V DŘÍVĚJŠÍCH INKARNACÍCH BYLY VYTVOŘENY PŘÍČINY - ZPOVĚĎ 

SRDCE  A LÍTOST S VŮLÍ VÍCE TO UŽ NEČINIT PLATÍ PŘED BOHEM - POVŠIMNOUT SI DOBRÉHO 

NA CÍRKVÍCH: ODDANÁ LÁSKA AŽ DO SMRTI, ODDANOST LIDEM, DĚLENÍ VLASTNÍCH DARŮ 

S BLIŽNÍM - POZNAT  PRAZÁKLAD K ŘESŤANSTVÍ -  V BUDOUCNU BUDE DUCHOVNÍ CÍRKEV 

LÁSKY , NEBOŤ V LÁSCE A SKRZE LÁSKU SE VŠECHNY NÁRODY SPOJÍ - ÚKOL : POZOROVAT 

DÍTĚ OD 9.-12. ROKU ŽIVOTA, MEDITOVAT O TOM 
 

29. ŠKOLENÍ 
 KŘESŤANSKÁ VÍRA = VÍRA OSVOBOZUJÍCÍ LÁSKY - BÝT KŘESŤANEM ZNAMENÁ ŽÍT LÁSKU 

V INDIVIDUÁLNÍ DUCHOVNÍ OSOBNOSTI ... - BÝT KŘESŤANEM ZNAMENÁ SKLÁNĚT SE 

V POKOŘE PŘED TĚMI A ODPOUŠTĚT TĚM, KTEŘÍ NÁS SYMBOLICKY PŘITLOUKAJÍ NA KŘÍŽ... - 
BŮH NEVIDÍ NA NÁBOŽENSTVÍ, NA SPOLEČENSTVÍ, ALE JEHO LÁSKA ZÁŘÍ STEJNĚ NA 

VŠECHNY JEHO DĚTI - ÚKOL : POZOROVAT MLADÉ OD 12.-15. ROKU ŽIVOTA, MEDITOVAT O 

TOM. 
 
30. ŠKOLENÍ 
 CESTA SEBEPOZNÁNÍ JE PLNÁ TRNÍ - ZÁKON KARMY - CVIČIT SE VE VŠE ODPOUŠTĚJÍCÍ 

LÁSCE - O NIC NEOČEKÁVAJÍCÍ, NEZIŠTNÉ LÁSCE - ŽÍT V OKAMŽIKU , NEBOŤ MINULOST 

SLOUŽÍ JEN K POZNÁNÍ, BUDOUCNOST JE V RUKÁCH BOŽÍCH 
 
31. ŠKOLENÍ 
 PROZÁŘILI  JSME SVÉ DĚTSTVÍ - ZRCADLENÍ - POROZUMĚNÍ NAŠICH RODIČŮ - POZOROVAT 

SVÉ MLÁDÍ - ÚKOL : ZVAŽTE VÁŽNOST DOBY MLÁDÍ - PROBUDIT VNITŘNÍ PRAMEN - DÁVAT 

POZOR NA SVÉ IMPULZY 
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32. ŠKOLENÍ 
 JSOU PARTNERSTVÍ  TĚŽKÁ? MÁME POVINNOST POZVEDNOUT JE DO SVĚTLA , NEBOŤ ANI MY 

NEJSME BEZ CHYB - UKONČENÁ PARTNERSTVÍ, ODPUŠTĚNO VŠE OD SRDCE? PŘÍKLAD : TO JE 

ŽITÁ LÁSKA - ÚKOL : PŘEMÝŠLEJME A VEZMĚME SI DALŠÍ TŘI ROKY 
 
33. ŠKOLENÍ 
 NEBESKÝ DUÁLOVÝ PÁR MŮŽE PŘITÁHNOUT BYTOST Z VÝVOJOVÝCH ROVIN - OTEC JÍ 

ŽEHNÁ A POZVEDÁVÁ KE SVÉMU DÍTĚTI - HNACÍ SÍLA JE TV ŮRČÍ SÍLA - SPOJENÍ 

S PARTNEREM - ÚKOL : PŘEMÝŠLEJTE MOUDŘE O MÝCH SLOVECH! VSTUPTE DO VĚKU 

DOSPĚLOSTI 
 
34. ŠKOLENÍ 
 CO ČTEME, O ČEM NÁS NÁSTROJE INFORMUJÍ, PŘEZKUŠOVAT VLASTNÍMI POCITY, SAMI 

ČERPAT Z VNIT ŘNÍ MOUDROSTI - NIC NENÍ NÁHODA, VŠE JE REAKCE A DĚJE SE K POZNÁNÍ - 
ZE SOUDŮ SE VYTVÁŘÍ PŘEDSUDKY - ÚKOL : PŘEMÝŠLEJME O TOM, JAK ČASTO JEŠTĚ 

SOUDÍME! 
 
35. ŠKOLENÍ 
 POROZUMĚNÍ PRO NAŠE BLIŽNÍ Z DNEŠNÍHO POHLEDU - CÍTĚNÍ SRDCE, OPILÝ BRATR NA 

LAVI ČCE V PARKU - POZNAT KARMICKÉ SOUVISLOSTI – OPILCOVA CESTA POKORY A 

DUCHOVNÍ ASPEKT - ODDANOST BOHU V LÁSCE RUŠÍ Z ČÁSTI NEGATIVNÍ MILIÓN Ů LET - 
ÚKOL : OPAKOVAT CVIČENÍ, VZÍT SI ČASOVÝ ÚSEK DO 35. LET 

 
36. ŠKOLENÍ 
 BŮH PŘIPOUŠTÍ ZÁZRAKY , POHLÉDNI NA PROBUZENÍ LAZARA - NAŠE DĚTI JAKO ROZŠÍŘENÉ 

JÁ - PŘEDSTAVY A MÍNĚNÍ O ZNÁMÝCH - OVLIV ŇOVÁNÍ V ŮLE JINÝCH - MODLITBOU UČINIT 

VIDOUCÍMI PRO SVĚTLO DUŠE VÁZANÉ NA ZEMI - ÚKOL : ZVAŽTE MÁ SLOVA V SRDCI, 
NENECHÁVEJTE JE ODEZNÍT 

 
37. ŠKOLENÍ 
 STÁLE SE SYMBOLICKY SKLÁNĚT PO KAMENI, BUDE OBROUŠEN LÁSKOU A POKOROU - 

NEPOKOJ, NESPOKOJENOST JE ZRCADLENÍM DUŠE - PŘÍKRÁ CESTA K VRCHOLU - ZÁPAS O 

POKORU - ÚKOL : OHLÉDNĚTE SE, ALE NESPOČÍVEJTE V MINULOSTI! 
 
38. ŠKOLENÍ 
 PUTOVÁNÍ DO HOR - KRÁTKÝ ODPOČINEK - OHLÉDNUTÍ - VLASTNÍ SLABOSTI A NÁŘKY - 

POKORA UZAVÍRÁ NAŠI AURU - LIDSKÉ EGO NATÁHNOUT NA K ŘÍŽ - STÁT JAKO SKÁLA VE 

VLNOBITÍ - NÉST ZODPOVĚDNOST - O VLAŽNÝCH - UCHOPIT LANO, KRÁČET DÁLE - ÚKOL : 
PŘEMÝŠLEJTE MOUDŘE O MÝCH SLOVECH! 

 
39. ŠKOLENÍ 
 CHLÉB K POSILNĚNÍ - PROUDĚNÍ LÉČIVÝCH SIL  - SVÍČKA V  NÁS, VIDÍME VYZA ŘOVÁNÍ 

PLAMENE - PRVNÍ KÁMEN, ZÁŘEZY, ZRCADLENÍ - KDYŽ VYTVOŘÍ CÍTĚNÍ SRDCE 

S MOZKOVÝMI BU ŇKAMI HARMONII , ODKRYJÍ SE NOVÉ ZÁKONY STVOŘENÍ - ÚKOL : BUĎ 

MÝM NÁSTROJEM LÁSKY! 
 
40. ŠKOLENÍ 
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 LÁMÁNÍ CHLEBA - MINULOST PŘEDAT LÁSCE PÁNA – NIC SI NEPŘEJTE! - ŽIJETE-LI 

V PŘÍTOMNOSTI, JSTE PRAVÝMI NÁSTROJI - PŘÍKLAD : ANTIPATIE - PROSTOR A ČAS JSOU 

KLAM - 'TEĎ' = VĚČNOST = JEDNOTA - ÚKOL :  CÍTĚNÍ PŘÍTOMNOSTI VE VYZAŘOVÁNÍ STROMU 
 

LÁSKA  K BOHU 
CESTA K MYSTICKÉMU  SJEDNOCENÍ 

 
41. CVIČENÍ 
 OTÁZKY ROZHODNUTÍ PRO NÁS: MILUJEŠ MNE, MÁ NEVĚSTO, Z CELÉHO SRDCE… - KAŽDÝ 

AŤ SE PŘEZKOUŠÍ VE SVÉM NITRU - DOBA SKLIZNĚ PŘIŠLA - SICE I BLÁZNIVÉ PANNY DOJDOU 

K CÍLI, ALE CESTA MOUDRÝCH JE PUTOVÁNÍM V BLAŽENOSTI - BÝT NEVĚSTOU, TO JE STAV 
 
42. CVIČENÍ 
 PŘEDÁNÍ DUCHOVNÍHO MEČE, VYSVĚTLENÍ, JAK JE NÁMI OZDOBEN - JSME-LI V  POKOŘE, 

BUDOU NÁM ŽIVLY SLOUŽIT - JSME-LI PYŠNÍ, ZAMĚŘÍ SE ŽIVLY PROTI NÁM (DUCHŮ, KTERÉ 

JSEM VOLAL, SE NYNÍ UŽ NEZBAVÍM…) - ŽIJTE OKAMŽIK 
 
43. CVIČENÍ 
 VYSVĚTLENÍ OTCOVSKÉHO A MATE ŘSKÉHO ASPEKTU BOŽÍHO - KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS -  

JAK DOŠLO K PÁDU DUCHŮ - PROČ ZAUJÍMÁ ZEMĚ ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ MEZI VŠEMI 

PLANETAMI 
 
44. CVIČENÍ 
 POLARITU JE TŘEBA ZRUŠIT - PODOBENSTVÍ O SLUNCI, V NĚMŽ V BOHU JSME A JEN 

VYSÍLÁME SVÉ PAPRSKY, KTERÉ SE ZTRÁCÍ V TEMNOTĚ OBLASTI PÁDU - O LÉČENÍ A JAK 

MŮŽEME PŘENÁŠET LÉČIVÉ ZÁ ŘENÍ  NA TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ LÉČENÍ 
 
45. CVIČENÍ 
 VŠECHNA SLOVA ZKOUŠET VE SVĚTLU LÁSKY - CVIČIT SE V MLČENÍ - POZNAT NÁSTRAHY 

PÝCHY - ZRUŠIT POZVOLNA POLARITU DNE A NOCI TÍM, ŽE VĚDOMĚ VEJDEME DO NOCI A Z NÍ 

SE VĚDOMĚ PROBUDÍME, ALE VŠE POTŘEBUJE  CVIČENÍ - DÁVAT POZOR NA SNY, JSME JIMI 

VEDENI 
 
 
46. CVIČENÍ 
 ODDANOSTÍ ODKRÝT MALÝ KOLOBĚH LÁSKY - JAK ROZPOZNÁME SVÉVOLI OD VŮLE BOŽÍ - 

CO JE MÍNĚNO SLOVY: TAKÉ VY MŮŽETE HORY PŘENÁŠET - JSME BOHU PODOBNÍ, NE BOHU 

ROVNÍ - CO SE DĚJE, KDYŽ JSME JEDNO SE STVOŘENÍM: VODA NÁS PONESE… - ZAMĚŘENÍ 

VYSÍLAČE NA NEJVYŠŠÍ FREKVENCI, LÁSKU 
 
47. CVIČENÍ 

O LÁSCE - O STRACHU - VYŠŠÍ JÁ KLADE ČLOVĚKU ZKOUŠKY - JSME VŠICHNI NAVZÁJEM 

SPOJENI, PŘES SPOJENÍ PLYNOU NEVĚDOMÁ KOMUNIKACE , VIBRACE STRACHU ATD. SE PŘI 

TOM PŘENÁŠÍ 
 

48. CVIČENÍ 
 O VNIT ŘNÍM SLOVU - PROČ JSOU NÁSTROJE, KTERÉ UČÍ RŮZNÉ - NECENIT, NESOUDIT - JAK 

MÁME ZACHÁZET S RŮZNÝMI ZPROST ŘEDKOVÁVÁNÍMI - PROČ NENÍ NIKDO NA ZEMI 
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DOKONALÝ - PROČ NOSÍME MASKY - POPELEČNÁ STŘEDA, JE ČAS ODLOŽIT JE - MODLITBA VE 

SPOLEČENSTVÍ JE DŮLEŽITÁ  
 
49. CVIČENÍ 
 DUCH JE POHYB - JSME PIONÝŘI NOVÉ DOBY - V NEBESKÝCH ŘÍŠÍCH NENÍ ŽÁDNÁ 

HIERARCHIE - JSOU JEN DĚTI JEDNOHO OTCE S RŮZNÝMI ROVNOCENNÝMI ÚKOLY - TAK TO 

MÁ BÝT TAKÉ NA ZEMI: JSOU JEN NÁSTROJE DUCHA - DUŠE JE OBKLOPENA 7 X 7 = 49 

ROUŠKAMI JEDNOTLIVÝCH ROVIN STVOŘENÍ - HMOTA SE PROMĚŇUJE - JSME INDIVIDUÁLNÍ 

DĚTI BOŽÍ, KAŽDÝ SE LIŠÍ OD DRUHÉHO - O DUALITĚ - MINULOST JE PLAMEN OČISTY - 
POKORA DÁVÁ NEBESKOU OCHRANU 

 
 
50. CVIČENÍ 
 STRACH JE NEDOSTATEK LÁSKY - ZKOUŠKY HIEROFANTA JSOU NA JEHO ŽIVOTNÍ CESTĚ, 

JESTLIŽE V NICH OBSTÁL, DOSÁHL MISTROVSTVÍ NAD SEBOU – JE TŘEBA OBSTÁT PŘI  

ZKOUŠKÁCH VYTRVALOSTI - STATEČNOSTI - SPRAVEDLNOSTI - POKOŘE, LÁSCE - 
MILOSRDENSTVÍ - PŘEKONÁNÍ STRACHU ZE SMRTI - UVOLNĚNÍ = DAROVÁNÍ SVOBODY  

 
51. CVIČENÍ 
 VOLÁNÍ O POMOC, KTERÉ BYLO TELEPATICKY VYSLÁNO, JE PŘIJATO SPOLEČENSTVÍM, 

NAVZÁJEM SI POMÁHÁME - NASLOUCHÁNÍ ŠKOLÍ POCITY - SKUTEČNÁ LÁSKA - SEXUALITA 

JE TVŮRČÍ SÍLA = DAR BOHA - PEKLO A OČISTEC JSOU STAVY  - V SOUZENÍ KMITÁ VLASTNÍ 

REZONANCE - ZRUŠÍME-LI V  SOBĚ REZONANCI, ZRUŠÍ SE TAKÉ V NAŠEM PROTĚJŠKU - 
MEDITACE: DUŠE/ČLOVĚK - KLÁST VĚDOMÍ DO DUŠE 

 
52. CVIČENÍ 
 DOSPĚT VE STŘEDU K PÓLU, KTERÝ SE NEMĚNÍ - MYŠLENÍ, KTERÉ JE ZAMĚŘENO DO 

BUDOUCNOSTI, PŘEKÁŽÍ - MYŠLENKY JSOU TVŮRČÍ ENERGIE - POZNAT MYŠLENKOVÁ 

STVOŘENÍ  A ZRUŠIT NEGATIVNÍ - O RITUÁLECH - S PROMĚNOU ZAČÍT NEJPRVE U SEBE - 
PŘÍKLAD NA SÍLU MODLITBY - ČLOVĚK POTŘEBUJE ČAS PRO ROZVOJ →→→→ TRPĚLIVOST - DUŠE, 
VLOŽ SVĚTLO DO ČLOVĚKA - ZŮSTAŇ V JÁ JSEM, KTERÝ JÁ JSEM. 

 
 
 
53. CVIČENÍ 
 CO NÁMI PŘED LÉTY HÝBALO, UŽ DNES NENÍ DŮLEŽITÉ →→→→ POUČIT SE Z TOHO - KAŽDÝ 

POHYB JE KROUŽIVÝ - ZEMĚ SKÝTÁ ROZMANITÉ MOŽNOSTI UČIT SE - JDE TAKÉ O TO 

PŘIJMOUT UTRPENÍ - STRACH, SMUTEK = ODDĚLENÍ OD BOHA - POZEMSKÉ BYTÍ JE JAKO 

DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ - VÝVOJ OD HERCE K DIVÁKOVI - VYSÍLÁNÍ SVĚTLA VŠEM, NA NĚŽ 

MYSLÍME - ROZŠÍŘENÍ VĚDOMÍ: VŠE JE V NÁS. 
 
54. CVIČENÍ 
 VYŠŠÍ JÁ A ZKOUŠKY, KTERÉ NÁM KLADE - PROČ TOUŽÍME PO KRÁSE VE VNĚJŠÍM SVĚTĚ - 

SILOU MYŠLENEK TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY - JEN TEN, KDO NENÍ VÁZÁN, MŮŽE 

NÁSLEDOVAT PÁNA , TEN NÁS VOLÁ NA ONÉ STRANĚ OD PROSTORU A ČASU - VŠECHNY 

LIDKÉ VAZBY SE PŘENÁŠÍ NA DUŠI 
 
55. CVIČENÍ 
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 ÚKOLY VYŠŠÍHO JÁ - KDYŽ JSME V KARMĚ, OPŘÍT SE O PÁNA , PRÁVĚ PAK JE NÁM NEJBLÍŽE 

- VYŠŠÍ JÁ JE PRAJISKRA Z BOHA, SYN, DCERA - DUŠE JE ZATÍŽENÉ VYŠŠÍ JÁ - DUCH, DUŠE A 

ČLOVĚK TVOŘÍ JEDNOTU - DUŠE STOJÍ VE VÝMĚNĚ S VYŠŠÍM JÁ - ROZDÍL MEZI STÍNY DUŠE A 

POUTY DUŠE - MEDITACE: ČLOVĚK JE V LÁSCE BOŽÍ, KTERÁ HO OBKLOPUJE JAKO MOŘE 

V BEZPEČÍ - VYŠŠÍ JÁ STOJÍ PŘED OTCEM PRA , CESTA DO HLUBINY, NAROZENÍ V LIDSKÉM 

ODĚVU - VŠE TVOŘÍ JEDNOTU A PŮSOBÍ NA SEBE - TĚLO = ČESTNÉ ROUCHO. 
 
56. CVIČENÍ 
 STÁLE SE UČÍME ZKUŠENOSTMI - LÁSKA PŘEMÁHÁ STRACH - SPOLEČENSTVÍ NÁS POSILUJE - 

O LÁSCE KE ČTYŘEM ŽIVL ŮM A SPOJENÍ S NIMI - "POKOJ BUĎ S VÁMI “  OBSAHUJE, ŽE 

PŘINÁŠÍME POKOJ NA ZEM – POSTAVIT SE  PRASTRACHU. 
 
57. CVIČENÍ 
 ŽIVLY NÁM SLOUŽÍ V  LÁSCE - POUŽÍVÁME-LI MOC, PAK NÁM SLOUŽÍ TAKÉ, ALE OBRATÍ SE 

DŘÍVE ČI POZDĚJI PROTI NÁM - ZASVĚCENÍ DO ŽIVL Ů - STRACH PŘED ŽIVLY UKAZUJE NA 

PROHŘEŠENÍ SE PROTI NIM - POKORA PROSÍ ŽIVLY, PÝCHA POROUČÍ - MEDITACE: STAVÍME SE 

ŽIVLŮM, PROSÍME O ODPUŠTĚNÍ A JSME ZNOVU S NIMI JEDNO - PODÁVÁME V LÁSCE RUKU 

VŠEM VÁZANÝM DUŠÍM  
 
58. CVIČENÍ 
 PROČ PŘIJME NĚKTERÁ DUŠE NÁRUŽIVOST A ČLOVĚK JI NESE - NIKDY SE NEPOVYŠOVAT NAD 

BLIŽNÍ - VÝHLED NA POMOC, KTEROU MŮŽEME V TĚŽKÝCH DOBÁCH PROMĚNY POSKYTNOUT 

- LÁSKA ZPŮSOBUJE V PROTĚJŠKU NEJPRVE AGRESI - NA ONÉ STRANĚ OD PROSTORU A ČASU 

KROUŽÍME RYCHLOSTÍ MYŠLENEK KOLEM ZEMĚ A PROCHÁZÍME VŠEMI SFÉRAMI - PROČ SE 

K NÁM VYSLANÉ VRACÍ ZESÍLENĚ - MEDITACE: PAPRSKY LÁSKY PRONIKAJÍ ZEMÍ, DOTÝKAJÍ 

SE VŠECH VOD A MAGMATU ZEMĚ A ZÁSOBUJÍ OBOJÍ LÁSKOU - VZÝVÁME BOHA. 
 
59. CVIČENÍ 
 ABSOLUTNÍ NEMŮŽEME NAVĚKY POJMOUT, PROTO JSME BOHU PODOBNÍ A NE BOHU ROVNÍ 

- POCIT VEDE K MYŠLENCE, K ČINU - PŘEDSTAVA = SVÉVOLE, PŘEDSTAVIVOST VE SPOJENÍ 

S ABSOLUTNÍ LÁSKOU  STOJÍ V BOŽSKÉM SOUZVUKU A JE PROTO VE VŮLI BOŽÍ - VĚČNÝ 

ZÁKON LÁSKY : JEDNO SLOUŽÍ DRUHÉMU - MEDITACE: BOŽSKÁ PRAMOC JE SÍLA, KTERÁ 

TVOŘÍ SKRZE LÁSKU POŘÁDEK - PUTUJEME MYŠLENKAMI TAM, KDE MŮŽEME POMÁHAT. 
 
60. CVIČENÍ 
 ROZVÍJEJTE SE K DOKONALÉ LÁSCE - NESOUDIT NÁBOŽENSTVÍ  A JEJICH POUČKY VÍRY - 

PRAVDA JE, CO JEDINEC ODKRYL SOUČASNÝM VĚDOMÍM  - VŠECHNA NÁBOŽENSTVÍ A 

NÁBOŽENSKÁ SPOLEČENSTVÍ UČÍ SVÝM ZPŮSOBEM ZPĚTNÉ SPOJENÍ S OTCEM - ŽÁK MISTR 

JEŠTĚ NEDOSÁHL VNITŘNÍ SVOBODU, KDYŽ SOUDÍ NEBO POSUZUJE NĚJAKÉ SPOLEČENSTVÍ - 
O ZÁKONU: MÁTE MILOVAT PÁNA , SVÉHO BOHA, NADE VŠE A SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SEBE 

SAMOTNÉ - NECHEJTE SE VÉST, NEBOŤ KDYŽ ČLOVĚK CHCE ZVLÁDNOUT KRIZI, TAK ODMÍTÁ 

BOŽSKOU POMOC - ÚKOL : 1.TÝDEN: POZOROVAT MYŠLENKY, KTERÉ JEŠTĚ OCEŇUJÍ, SOUDÍ, 
POSUZUJÍ - PONOŘENÍ SE DO CENTRA BOŽSKÉHO POŘÁDKU - 2.TÝDEN PROFILTROVAT 

MYŠLENKOVÝ KOMPLEX, U NĚHOŽ SE JEŠTĚ NEJVÍCE SOUDÍ A PROMĚNIT - PONOŘENÍ DO 

CENTRA BOŽSKÉHO VŮLE  
 
61. CVIČENÍ 
 POZNAT VNITŘNÍ BOŽSTVÍ - DOSPĚT OD ROZUMOVÉHO MYŠLENÍ K CÍTĚNÍ SRDCE - NEMYSLET 

VÍCE V POLARITÁCH - VŠECHNY ZKUŠENOSTI SLOUŽÍ POZNÁNÍ - O SVOBODĚ, KTEROU DÁVÁ 
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BŮH DAREM SVÉMU NÁRODU DĚTÍ - VĚDOMÍ SE LÁME VE STOVKY, NĚKDY TISÍCE 

JEDNOTLIVÝCH PAPRSKŮ V DĚNÍ PROSTORU A ČASU = JEDNOTLIVÉ INKARNACE - MEDITACE: 
ROZTAHUJEME NA ZEMI ZÁŘÍCÍ KŘÍŽ 

 
62. CVIČENÍ 
 ZIMA JE DOBA KLIDU, PŘÍPRAVY TAKÉ PRO NÁS, NA ŽIVOT NA JAŘE, KTERÝM JE JEŽÍŠ 

KRISTUS, CHCE ZAČÍT TAKÉ V  NÁS - POVINNOST NECHŤ NÁM JE RADOSTÍ - ARCHETYPICKÉ 

SYMBOLY - MEDITACE: OBNOVENÍ SVAZKU : JEDEN ZA VŠECHNY - VŠICHNI ZA JEDNOHO - ZA 

KRISTA! - BRATŘI A SESTRY Z VĚČNÉHO DOMOVA A HVĚZDNÍ BRATŘI A SESTRY NÁM 

PODÁVÁJÍ RUCE - VZNEŠENÝ KRUH MEZI NEBEM A ZEMÍ SE UZAVÍRÁ 
 
63. CVIČENÍ 
 JEŠTĚ JEDNOU O SVOBODĚ NÁRODA DĚTÍ - NEURČITÉ VYSTUPUJÍCÍ TOUHY , JSOU TOUHOU 

ZTRACENÉHO SYNA PO DOMOVĚ - CO JE SMRT - ZÁVOJE MEZI TÍMTO SVĚTEM A ZÁHROBÍM 

SE POZVEDÁVAJÍ - SNY ŘÍKAJÍ MNOHO O STAVU NAŠEHO DUŠEVNÍHO ŽIVOTA - JSOU NÁM 

DAROVÁNY SNY, KTERÉ VIDÍ NAPŘED - MEDITACE : ROZŠÍŘENÍ VĚDOMÍ DO NEKONEČNOSTI 

VĚČNÉHO BYTÍ - NEJVÝŠE KMITAJÍCÍ LÁSKA, POKOJ, POŽEHNÁNÍ, SVĚTLO VZAŘUJEME DO 

ZEMĚ - SPOČINOUT PŘI MEDITACÍCH V  CENTRU MOUDROSTI, POZNÁNÍ 
 
64. CVIČENÍ 
 JAK DOŠLO KE KNĚŽSTVÍ V NÁBOŽENSTVÍCH - VŠECHNA NÁBOŽENSTVÍ MAJÍ SPOLEČNÝ 

ÚKOL: VÉST NÁROD DĚTÍ BOŽÍCH DO SVOBODY - JEŽÍŠ KRISTUS PŘITÁKÁ SPOLEČENSTVÍ, 
POPÍRÁ VAZBY - VEŠKERÝ ŽIVOT STOJÍ VE VZÁJEMNÉM VZTAHU - POHLED DO BUDOUCNOSTI 

- MEDITACE : CENTRUM VÁŽNOSTI JE CENTRUM NEJSILNĚJŠÍHO ZÁŘENÍ SVĚTA - SKUTEČNÝ 

SVÁTEK VÁNO ČNÍ  JE:  NEVĚSTA DUŠE VE SVATÉM POSVĚCENÍ S JEŽÍŠEM KRISTEM JEDEN 

DUCH 
 
65. CVIČENÍ 
 VŠE JE KMITÁNÍ, TAKÉ PLANETY PŮSOBÍ TAK, ŽE PŘIJÍMAJÍ NEBO DÁVAJÍ PODNĚT KE VZNIKU , 

JAKO PŘÍKLAD JE OSVĚTLEN VÁLEČNÝ MARS -  KDEKOLIV VE SVĚTĚ STOJÍME, JSME 

TRANSFORMÁTORY LÁSKY - MEDITACE : JE OSLOVOVÁNO CENTRUM BOŽSKÉ TRPĚLIVOSTI , 
POKORA, MÍRNOST - POŽADAVEK: ROZHLÉDNĚTE SE KOLEM SEBE, JAK VŠE ŽÍZNÍ A BAŽÍ PO 

VODĚ ŽIVOTA, ŘEKNĚTE ANO SVÉ SLUŽBĚ LÁSKY - SNÍH U NAŠICH NOH TAJE VE SLUNCI 

LÁSKY , KVĚTINY KVETOU, JARO JE RADOST TOHO ANO V SRDCI, ČIN JE SKLIZEŇ PLODŮ NA 

PODZIM, KTERÉ V LÉTĚ DOZRÁLY. PÁN PŘEDÁVÁ NEVĚSTĚ, KTERÁ SE VRACÍ DOMŮ, KORUNU 

- POTŘEBUJE ALE JEŠTĚ OZDOBNÉ DRAHOKAMY, KTERÉ JSOU DOSAŽENY LÁSKOU A 

MILOSRDENSTVÍM.  
 
66. CVIČENÍ 
 KDYŽ BÁDÁTE PO PŘÍČINÁCH, POHLÍŽEJTE NA REAKCI - VYCHOVÁVAT POZEMSKÉ DĚTI 

K SAMOSTATNÉMU JEDNÁNÍ - OBSAŽNĚ O LÁSCE - KRÁČÍME JAKO PROBUZENÍ ŽIVOTEM A 

MÁME BÝT PŘIPRAVENI PŘEVZÍT OCHRANNÉ FUNKCE - POSEL SVĚTLA KRÁČÍ V MY PO ZEMI - 
MEDITACE: JE OSLOVOVÁNO CENTRUM LÁSKY - NÁSLEDNICTVÍ ZNAMENÁ : PŘIJMOUT 

KALICH HOŘKOSTI, KTERÝ ALE TAKÉ ZNAMENÁ SLADKOST SPOJENÍ NEVĚSTY DUŠE 

S JEŽÍŠEM KRISTEM - BUĎ NOSITEL SVĚTLA , SPOLUNOSITEL 
 
67. CVIČENÍ 
 ZE SVĚTLA PŘICHÁZÍME , VE SVĚTLE JSME A KE SVĚTLU SE VRACÍME - MEDITACE JE SPOJENÍ 

DUCHA S ČLOVĚKEM - NOŘÍME SE DO CENTRA MILOSRDENSTVÍ - MILOSRDENSTVÍ KLADE 
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PŘES JEDNOTLIVÉ INKARNACE PLÁŠŤ MILOSRDENSTVÍ - MILOSRDENSTVÍ JE MILOST - 
MILOSRDENSTVÍ JE KORUNA STVOŘENÍ - MEDITACE: STOJÍME DUCHOVNĚ NA BOJIŠTI - JAK 

TAM PŮSOBÍME V MILOSRDENSTVÍ - MILOSRDENSTVÍ JE OTEVŘENÉ PRO ZMÍRNĚNÍ KAŽDÉHO 

UTRPENÍ 
 
68. CVIČENÍ 

O ODDANOSTI - VĚČNOST V DĚNÍ PROSTORU A ČASU JE VŽDY NOVÝ VZNIK A ZÁNIK -  
V HLUBOKÉM SPÁNKU PRACUJEME VE VĚDOMÍ DUŠE V ZÁHROBNÍCH SFÉRÁCH S JEŽÍŠEM 

KRISTEM V ÚKOLU VEDENÍ DOM Ů DUŠÍ - MEDITACE: VŠECHNA CENTRA VĚDOMÍ ZÁŘÍ 

V ZÁŘÍCÍM SVĚTLE BOŽSKÉHO PŮVODU 
 
 69. CVIČENÍ 

DUŠE NEPŘEHLÍŽÍ JEN NYNĚJŠÍ DĚNÍ V PROSTORU A ČASU, ALE VŠECHNY INKARNACE - JEN 

TEHDY SE MŮŽE VĚDOMÍ SJEDNOTIT S JEŽÍŠEM KRISTEM, KDYŽ KMITÁ BEZ HRANIC V  LÁSCE 

- TO, CO NÁM PŘIPADÁ NEJTĚŽŠÍ, NECHAT BÝT, TO SE ŽÁDÁ OD KRISTOVA UČEDNÍKA - 
MEDITACE O VEDENÍ DOM Ů PADLÉHO BYTÍ  

 
 70. CVIČENÍ 

BŮH OTEC PRA ŽEHNÁ A SVĚTÍ NÁS: TAK TĚ VYSÍLÁM , MŮJ SYNU, MÁ DCERO, JAKO MÉ 

DÍTĚ SVĚTLA , POŽEHNANÉ MNOU! PŮSOB V PLNÉM ROZSAHU SVÉ DUCHOVNÍ SÍLY! 
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Láska ke stvoření 
Stvoření jako zrcadlo k sebepoznání 
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1. školení 
 JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, jsem slíbil: „Kde se schází dva, tři nebo více v mém jménu, jsem 
uprostřed mezi nimi.“ Tak proudí má láska do vašich srdcí. Proudy milosti proudí skrze vás a 
světlí andělé nebes vás obklopují. 
 Sešli jste se zde, abyste šli cestu lásky. Přesto zatím buďte ještě absolutně svobodní ve svém 
rozhodnutí, dříve než řeknete ano cestě, kterou vám nabízím, dříve než vám pro to dám své 
požehnání.  Vy jste vždy svobodní přijít, odejít, tak svobodní jak vás BŮH, váš a Můj OTEC, 
stvořil.  
 Láska kráčí po zemi. JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, jsem láska OTCE, jedno s NÍM . Z NĚJ jsem přišel JÁ 
v Mé vlastnosti lásce k vám na tuto Zemi a učil jsem cestu lásky své učedníky a všechny, kteří 
mým slovům naslouchali. JÁ jsem tuto cestu prožil, abych byl příkladem pro všechny lidi, a také 
vy máte tak jako JÁ tuto cestu symbolicky jít. V nejhlubším utrpení, v smrtelné bolesti jsem 
odpustil svým nepřátelům: „OTČE, odpusť jim, poněvadž oni neví, co činí.“ JÁ jsem jim 
požehnal. V okamžiku smrti Mého těla zářila Má láska do každé lidské duše, ať už byla 
inkarnovaná nebo v obalu duše, a podepřela ji, aby našla cestu domů a aby byl ukončen pád. 
 Není žádného hlubšího pádu než na Zemi. Můj DUCH lásky kráčí nyní znovu po této planetě a 
proudí v JÁ JSEM do mnoha nástrojů, které na celé zemi přijímají Má světelná slova a v pokoře je 
dávají dále. 
 Avšak má vůle je, abyste se také oprostili od nástrojů, poněvadž Můj pramen je v každém 
člověku. Je pouze trochu zasypán představami, názory, předsudky, mnohým, co vás odděluje od 
božské pralásky.  
 JÁ vás vedu znovu k jednotě, do kmitání lásky stvoření, tak jak ji BŮH, věčný STVOŘITELSKÝ 
DUCH, určil pro Své padlé děti. Vedu vás k jednotě s říší minerálů, s rostlinami, s každým 
zvířetem.  Vedu vás k lásce ke každému člověku.  
 Člověk soudí vskutku rychle. Připomínám cizoložnici, která měla být ukamenována. Všichni 
již měli kameny v rukách, a JÁ jsem řekl: „Kdo z vás je bez viny, první hoď kamenem!“ Podíval 
jsem se na ně, pohlédl do jejich srdcí a oni svěsili hlavy, položili kámen zpět na zem a šli. To 
nechť je vám příkladem, že není žádného člověka, který jde po této Zemi bez viny, neboť tato 
Země je nejhlouběji padlé místo ve stvoření, ale zároveň také nádherná planeta pro školení, na 
které může být - pokud jsou Mé děti dobré vůle - dosažena v jedné inkarnaci světelná cesta domů 
k OTCI-MATCE-DUCHU. 
 Učím vás proudící lásku, která neklade žádné hranice, která se - ani v Duchu - od nikoho 
neodděluje. Učím vás lásku, která vždy odpouští, i když se vám děje bezpráví. Učím vás lásku 
podat bližnímu ruku; přesto jen tehdy, když ji natahuje, neboť každé dítě má svou svobodnou 
vůli. To je zákon z věčně božských zákonů: máte pomáhat jen tehdy, když vás někdo prosí, 
neboť jen tehdy dbáte na svobodnou vůli. Školím vaše pocity, abyste slyšeli také němé prosby a 
plnili je ve stálé ochotě.  
 JÁ vás učím pozvednutí vaší vibrace, abyste se mohli spojit s vašimi bratry a sestrami na 
všech souhvězdích. Učím vás prozkoumat v sobě dálku kosmického stvoření a vkmitat do věčně 
svaté lásky, která je tvůrčí sílou OTCE.  Učím vás zanechat vnější svět, pozvednout se ze svého 
lidského bytí do vašeho skutečného života, duchovního života, učím vás uvolnit vědomí 
z člověka a vložit ho do duše.  
 Vaše vědomí je ještě v lidském oděvu, identifikujete se s tímto tělem. Proto trpíte bolestí, 
žalem, máte pocity nechuti.  To jsou hory a údolí ve vašem smýšlení. Jestliže ale pozvednete své 
vědomí - s Mojí silou a Mým učením - do vašeho pravého bytí - do duše,  pak bolest bude mlčet. 
Láska bude proudit aniž by dělala mezi bratry a sestrami rozdíly. Duchovní uši budou otevřeny, 
uslyšíte v sobě Můj milující hlas, který vás volá, který vám pomáhá, který nikdy neříká: „Mé 



  22 

dítě, čiň to nebo ono“, nýbrž vám vždy nechává svobodnou vůli. Rozhodnout se vždy svobodně 
pro Mne, pro jasný výstup, ale také někdy pro cesty, které jen zdánlivě vedou do hlubiny, protože 
musíte ještě očistit jedno nebo druhé z minulých inkarnací. Kdo mi ve svém nitru ze svobodné 
vůle podá ruku, toho ponesu vzhůru k BOHU, domů do věčnosti. 
 Cestu, kterou, pokud chcete, společně půjdeme, je možno srovnat s putováním do hor. Na 
začátku jdete ještě po klidných loukách, přes stinný les s mechem u vašich noh. Tu a tam  
paprsek slunce, který vás povzbuzuje: „Pojď, zůstaň na cestě!“,  ale pak také zase temnota ze 
stínů stromů než vyjdete na louky a pastviny. Světlo, jasné zářící světlo, vás zdraví. Avšak na 
vaší cestě leží také kameny.  Kameny, o které zakopáváte, kameny, které značí sebepoznání: 
„Tady a tady mi ještě schází. Tady a tady na sobě ještě musím pracovat. OTČE, dělám to rád, TY 
mi ukazuješ, co jsou ty kameny, o které zakopávám. S každým kamenem, který překonám, TI 
trhám duchovně květ, ó OTČE, abych jednou, až přijdu k TOBĚ domů, tam nestál s prázdnýma 
rukama. Také jsem stále připraven pomoci při výstupu svým kamarádům a vzít s sebou ty, kteří 
stojí na kraji cesty.“ 
 Nyní začíná těžší výstup. Skály jsou příkřejší, strmější. Tak mnoho zkoušek leží na cestě. I 
mlha může nastat, je zkoušena vaše důvěra. JÁ, jako váš vůdce, vás mám na Svém laně. Ale máte 
pak skutečně víru a důvěru ke Mně, abyste Mě následovali jistým krokem, ač je kolem vás jen 
mlha, zeď mraků, která pohlcuje veškeré světlo? Je pak vaše volání, vaše touha u Mne nebo 
zůstáváte stát na cestě, protože se bojíte? 
 Kdo se ke Mně přivine, toho pronesu přes zeď mlhy, a paprsek lásky z věčného slunce OTCE 
zase pozdraví Jeho dítě. 
 Výstup je ještě strmější. Dáváte lano také svým bratrům a sestrám, neboť nechcete stát na 
vrcholku sami, nýbrž jak je to běžné mezi horolezci, všichni společně. Nejprve jde jeden napřed, 
zabije hřebík do stěny, vytáhne svého kamaráda vzhůru, potom vystoupí tento pár kroků napřed, 
aby znovu jistil. Nikdo nechce být první! Všichni se máte cítit rovni! 
 BŮH, OTEC, obdaroval všechny své děti stejnými dary. Nežádejte to ale pro vaše lidství, 
neboť to, co dnes je váš člověk, je výsledek příčiny a účinku. 
 BŮH je spravedlivý a rozděluje Své dary spravedlivě mezi všechny Své děti. Dává Svou lásku 
každému dítěti stejně a ne jednomu dítěti víc než druhému. Tak se také vy nemáte povyšovat, ale 
také se necítit menší než ostatní, nýbrž vrůstat do vědomí: „Já jsem dítě věčného OTCE, okolo mě 
jsou mí bratři a sestry.“ 
 To je symbolicky vaše cesta! JÁ dále učím spojovat se nyní v modlitbě vždy po třech 
hodinách se všemi bratry a sestrami na celé Zemi, takže vždy okolo Země bude vibrace modlitby. 
Učím vás probouzet se ráno se Mnou, přijmout hojnost milosti, kterou vám každý den znovu 
daruje. Učím vás žít v přítomnosti, ne v budoucnosti, ne v minulosti. 
 Minulost jen pozorovat, co se tu a tam špatného seběhlo, co musíte očistit, co ve vás,  
eventuálně z minulých inkarnací, ještě spočívá. Přesto nepobývat v této době, nýbrž vždy 
v přítomnosti! 
 Každý den je dar BOHA pro vás. - Přijměte tento dar! - Učím vás zůstat ve spojení se Mnou, 
nevstupovat stále znovu do vašeho člověka, to znamená lidsky jednat, lidsky myslet. JÁ vás učím 
stát nad věcmi a tak trochu nahlížet do moudrosti věčně svatého OTCE. 
 Pomocí Mého učení poznáte velké souvislosti, poznáte, že ve všem, cokoliv se děje a ještě 
bude dít, působí láska. Otec volá Své děti domů. Jeho láska září. Co nekmitá v této lásce, co se 
nenachází v Jeho božských zákonech pořádku, to bude z duší vyvrženo - tisíce let, částečně 
milióny let stará nenávist. To, co teď prožíváte, jsou důsledky.  
 Přesto bez strachu pohlédněte na události a pozvedněte se nad čas, do věčnosti! Spatřujte ve 
všem záření a působení věčně svaté lásky, ve které se duše očišťují, a člověk v utrpení poznává, 
že tato hmota se sklání ke konci. 
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 Avšak OTEC má pro své děti připravenu duchovní zemi. Tak jak jsem před 2000 lety řekl ve 
smyslu: „Učiním vše nové, nové nebe a novou zemi, na ní bude pokoj a láska. Lev bude v klidu 
ležet vedle beránka. Andělé budou se Mnou bydlet mezi vámi, ve vesmíru bude mír a láska.“ Na 
tuto dobu vás připravuji. 
 Milí bratři a sestry, dávám vám úkol přezkoušet se, zda jste připraveni putovat se Mnou, 
zda jste připraveni začínat den se Mnou, žít v Mém DUCHU a z Mého DUCHA a zakončovat den 
spočívajíce ve Mně. Tedy váš absolutní obrat ke Mně! 
 Nyní je zkoušeno vaše ano, ne, zda to umíte; neboť tato cesta může být zdolána jen krok za 
krokem. Skutečný horolezec kráčí pozvolna a nežene se na horu, aby potom zůstal stát úplně bez 
dechu a aby si pak sedl a nemohl dál - JÁ se vás tedy jen ptám na to ano ve vašem nitru.  
 Zkuste se probouzet každé ráno se Mnou. Darujte první myšlenku Mně! Tím k vám 
bude proudit - opakuji – nesmírná hojnost milosti. Jestliže jste při probuzení ihned ve světě, tak 
odstřihujete proud těchto duchovních darů, a váš krok dnem je unavený. Zkuste to! 
 JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, vám žehnám v jednotě s BOHEM, OTCEM. Má ruka spočívá na vašem 
temeni. Přijměte moji sílu lásky! Kamkoli krá číte, Jsem vždy na vaší straně. 

Amen 
�� 
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2. školení 
 Láska kmitá ve vašich srdcích, láska kmitá do tohoto světa, ve kterém jsem JÁ, JEŽÍŠ 

KRISTUS, jako člověk putoval a nyní v duchu znovu kráčím, abych zavolal všechny Své lidi, kteří 
se kdysi vydali, aby Mi pomohli, aby znovu bylo stádo pode Mnou, pastýřem. Stádo ve světle 
lásky! Tak se raduji, že jste se zde sešli, abyste se Mnou putovali dále, abyste zanechali za sebou 
to Já, abyste se usilovně snažili poznat člověka a dávat mu stále méně prostoru, abych ve vás 
získal prostor JÁ a tak kráčel po Zemi vaším prostřednictvím. 
 Vskutku, JÁ vám říkám, tento svět potřebuje světlo, velmi mnoho světla! 
 Jestli jste připraveni, učiním z vás do dálky viditelný maják - zářící láskou, pohlcující každé 
lidské srdce, které kolem vás je. Už teď, milí bratři a sestry, se můžete vyvinout k světlu nejen 
vy, zároveň se vyvíjí všichni, kteří jsou kolem vás. Vy tomu nemůžete jako lidé rozumět, přesto 
tak jako svíčka osvětluje temný prostor a svítí do temného rohu a temnotu zatlačuje, tak můžete i 
vy - i když je to ještě malý plamen - už nyní svítit a být světlem, ač se ve všedním dni ještě 
ztrácíte  a myslíte si, že stojíte teprve na začátku cesty.  
 Neputujeme poprvé po Zemi. Nikdy jsem neopustil Své děti, vždy jsem byl u nich a vždy 
byla světelná společenství, která se uzavírala v Mém DUCHU, do kterých zářil můj DUCH a 
připravoval Mé bratry a sestry na dobu, ve které nyní žijete, na radostnou dobu proměny. Dlouhá 
noc se sklání ke konci, ranní červánky již stojí na nebi! 
 Jestliže začnete se Mnou putování, nezapomeňte na radost. Když zakopáváte o vašeho 
člověka - na vaši cestě leží kameny - tak nezapomeňte přesto na radost, neboť každý kámen 
sebepoznání je krok k srdci OTCE a znamená pro vás světlo a proto radost a ne smutek nad vámi 
samotnými: „Ó PANE, ó můj OTČE, tady stojím!“ 
 Dnes jste mluvili o pokoře, a také JÁ bych se tím chtěl zabývat: Milí bratři a sestry, vy znáte 
Můj zákon, který jsem lidem přinesl: Máš milovat PÁNA , Svého BOHA , nade vše a svého 
bližního jako sebe samotného. Toto přikázání lásky obsahuje tři aspekty. Miluj BOHA, tvého 
OTCE, nade vše. Miluj svého bližního - a sice každého bližního. Bližní  jsou všichni vaši bratři 
a sestry - jestliže je máte z celého srdce rádi, tak můžete ze svého nitra působit jen nápomocně. 
Poznejte, že také vy máte ještě slabiny, že tím chápete slabiny bližního a proto mu můžete podat 
ruku. Pokora znamená poznat, že každý z vašich sourozenců je váš bratr, vaše sestra. 
 Pokora je sklonit se před každým jako dítětem Božím, které OTEC miluje, tak jako miluje 
vás, a vy se skláníte před BOHEM , vaším stvořitelem ve vašem bližním. Pokora je nikdy se 
nevyvyšovat nad druhé, ani v pocitech, ani v myšlenkách nebo slovech, tím méně v činech. 
Pokora je úzce spřízněna s láskou. Skutečná láska je pokorná. 
 Bližní ale není jen člověk, bližní jsou také zvířata, která vás obklopují, je to celé stvoření 
kolem vás. Také to máte milovat, neboť všude je životní energie BOHA, věčně svatého TVŮRČÍHO 
DUCHA. Jak zachází člověk s těmito životními energiemi? - - - 
 Třetí aspekt: Máš milovat sám Sebe. „Přijmi se, Mé dítě, řekni ano sobě, všem svým chybám, 
slabinám!“ Podej Mi ruku se slovy dítěte: „Veď mě, pomoz mi! Já sám, ó Ty můj příteli, můj 
bratře, můj SPASITELI, to nezvládnu. Ale s tvojí pomocí splním to, co ode mě můj věčný OTEC 
očekává: být světlo uprostřed nejhlubší temnoty.“ 
 Zahalím tě do Svého pláště lásky a pevně ho položím okolo tvých ramen. Jsi chráněno, Mé 
dítě. Ano, JÁ tě beru do svých rukou a nesu tě přes nejpříkřejší překážky pryč. 
 Kdo v této lásce přijde ke mně, je pokorný od srdce, neboť ví, že před BOHEM, věčně svatým 
Stvořitelem, je zrníčko prachu a přesto JÍM  milované dítě. Sklání se před VŠE-JEDNÍM v blahém 
oddání se BOHU, OTCI. 
 Tak začínáme naše putování: JÁ vás nyní vizuálně povedu po lehce stoupající cestě, tu a tam 
září květiny ve všech barvách, uklání se vám jako na pozdrav, na pozdrav dítěti Božímu! 
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Vyzařujete lásku, odpovídáte tak na tento pozdrav, skláníte se tímto před stvořením a jste s ním 
jedno. Vůně květů, nesená vlahým větrem, vás objímá.  Je ještě časně zrána, neboť kdo chce 
vylézt na horu, musí začít časně.  
 Ano, milí bratři a sestry: JE ČAS! 
 Necháváte své pohledy, aby se toulaly po louce, vidíte létat motýly a včely, a váš pohled 
stoupá do světlejších výšin.  Chcete se pozvednout z prachu této Země  jako tito motýli, vstříc ke 
světlu. 
 Ještě se vám někdy zdá, že lezete namáhavě jako housenka po této Zemi, ale to je jen zdání. 
Nechte Mě být přítelem na vaší straně! JÁ JSEM LÁSKA  OTCE, JÁ JSEM váš bratr, přesto bych chtěl 
být ještě mnohem více vaším přítelem, přítelem, u něhož  mají být všechny vaše myšlenky, 
všechny vaše pocity, který s vámi vystoupá tento lehký svah, který vám ukáže hojnost květů, 
který vás nechá pozvednout vaše pohledy vzhůru do modravých výšin, který by vám chtěl odkrýt 
stvoření, tak, jak ho BŮH určil pro své děti a jak taky zase po proměně této Země do nové Země 
bude. 
 Nyní se připravujete. Tak Mě přijměte jako svého přítele na vaší straně a odbourejte bariéry, 
které člověk postavil mezi sebe a BOHA, bariéry, které zčásti ještě pochází z minulých inkarnací! 
 Před NÍM , VŠEMOCNÝM VĚČNĚ JEDNÍM, jste jen zrníčko prachu, jak jsem už řekl, a přesto jste 
jedno dítě, část z NĚHO. On se vám uklání jako OTEC, ve stvoření vám daruje sebe, aby vám 
v pokoře sloužil. Pochopte velikost tohoto konání a putujte do této sloužící lásky, než i vy budete 
už jen proudící, sebe rozdávající láska! Slunce svítí, je to slunce milosti z PRA-věčnosti, které vás 
ozařuje, které vás volá. Tak pojďte, pospěšme vstříc světlu! 
 Pokud chcete, můžete do příště splnit následující úkol a tím vstoupit do života se Mnou a ze 
Mě: 
 Začínáte den se Mnou. Věnujte mi první okamžik a tím BOHU, vašemu OTCI, neboť JÁ A 
OTEC JSME JEDNO, a poděkujte za nový den. Cokoliv k vám přijde, snažte se udržet v první půl 
hodině spojení se Mnou. To znamená, že budete spočívat ve svém vnitřním chrámu, že zůstanete 
ve světle lásky a vkročíte do dne. 
 Když se ráno vzbudíte, tak stojíte uprostřed slunce milosti, když je vaše první myšlenka u 
Mne. Zůstaňte na tomto slunci milosti stát - ať už děti křičí, nebo začíná všední den a to nebo 
ono musí být splněno - jsou to vaše povinnosti, přesto plňte tyto povinnosti se Mnou a zůstanete 
ve světle! 
 Ač začínáte den obvykle, myjete se, oblékáte se, zůstaňte v Mém světle! Poznejte v proudu 
vody očistnou sílu, která je vám dána z energie BOŽÍ. Stojíte-li v Mém světle, očistí vás voda 
nejen z vnějšku, ale i vnitřku. Vezme všechny vaše negativní myšlenky, špatnou náladu - protože 
všední den již zase mocně nastává - od vás a odplaví je pryč, a již stojíte - navzdory začínajícímu 
shonu, který dnešní doba tak razí - znovu ve světle. 
 Když usedáte ke snídani, pak myslete na to, že je vám vše darováno z Jeho milosti a lásky. 
Požehnejte jídlům a v tichu za ně poděkujte, neboť JÁ Si nepřeji žádné farizeje, kteří navenek 
ukazují  s pompou, že jdou cestu se Mnou. Ó ne, nenápadně, klidně a tiše - ve svém nitru - máte 
jít cestu, nepoučovat lidi okolo, ale tiše žehnat. 
 Světlo z vás září, neutralizuje tím také jedy, které jsou ve všech vašich jídlech, poněvadž 
člověk přespříliš otrávil své okolí. Zároveň darujete požehnání pro den také těm, kteří s vámi 
snídají, nenápadně a tiše, a nejen těm, kteří jsou vedle vás v jídelně, ó ne, láska nezná hranice, 
láska prolomí všechny prostory, tak jsou dotčeni touto láskou i vaši sousedé. Setba lásky je 
vykonána a jednou začne klíčit, neboť nakonec každé dítě přijde znovu domů k BOHU. 
 Jestliže musíte pospíchat rychle do práce a první půlhodinku strávíte dokonce už v autě nebo 
ve veřejném dopravním prostředku, tak můžete také tady nenápadně, mezi všemi vašimi 
bližními, být světlem: „Ó OTČE, v Tvém jménu žehnám všem, kteří jsou se mnou na cestách 
tohoto světa.“ Jediná myšlenka a vaše cesta bude požehnaná a s vámi všichni, které potkáte, a 
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nadto - duchovně viděno - všichni vaši bratři a sestry, neboť každý je někde na cestě, domů do 
OTCOVSKÉHO DOMU. 
 Zkuste tímto způsobem začínat den spočívajíce ve Mně a pocítíte Můj plášť lásky, který jsem 
v meditaci našeho začínajícího putování do hor položil kolem vašich ramen.  
 Zimu, holé stromy, pochmurné počasí najednou už nevidíte, ne, cítíte blížící se jaro, a i kdyby 
padalo z nebe sebevíc sněhu, bylo sebevíc chladno a mlhavo, světlo prozáří váš den; neboť vnější 
svět nemá ovlivňovat člověka, nýbrž člověk, tj. duše v člověku, má ovlivňovat vnější svět, a sice 
ke světlu. Tím pomáháte při proměně v novou Zemi, v nový život. 
 Nejste už mrtvi, vázáni, nikoliv, vstupujete do skutečného, duchovního života se Mnou. 
Pociťte Mé kmitání lásky, teď v tomto okamžiku! JÁ otevírám vaše srdce, světlo proudí do vaší 
minulosti, do předešlých inkarnací! 
 Kdo s Mým jménem někdy udělal špatné zkušenosti, tomu říkám: to jsem nebyl JÁ, Mé 
jméno bylo zneužito. JÁ JSEM LÁSKA , JÁ JSEM VÁŠ PŘÍTEL  na vaší straně, který vás nikdy 
neopustil, který vás ve vlastnosti lásky OTCE provázel z věčného domova až sem a také se s vámi 
vrací, s vámi a se všemi, kteří se vzdálili od věčné lásky.  
 Pokládám Svoji ruku na vaši hlavu. Má láska září. Cítíte na svých ramenech plášť lásky a 
lehký dotyk. Pokládám plášť kolem vás a žehnám vám a také všem v duchovních oblastech, kteří 
slyší Mé slovo. Ó putujte s námi po cestě lásky! Žehnám všem, kteří čtou Mé slovo. Ó putujte 
s námi domů do OTCOVSKÉHO DOMU! 

 
Amen 
�� 
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3.školení 
 Můj plášť je rozprostřen kolem vás. JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, jsem s radostí ve vašem středu. Živý 
večer… Tak živí máte zůstat, otevřeně a upřímně máte mluvit o svých potížích a uvidíte, že 
každý se může učit od druhého a že budete společně putovat tímto způsobem s radostnou myslí, 
budete si oporou a pomocí, na cestě domů k BOHU. 
 Jste již na cestě do hor. Poznáváte své slabiny, z části opravdu s temperamentem. Tak 
temperamentně přikročte také k pozvolnému odkládání těchto slabin, k jejich proměně. Váš 
temperament ukazuje také radost pospíchat vstříc světlu lásky. 
 Člověk, který své nitro nikdy nedá všanc, který je uzavřený, který se nemůže vyjádřit, ten to 
má těžké na cestě ke svému nitru, neboť nádoba - jeho duše - se nemůže vyprázdnit. Přijde tam 
ještě více problémů, a když už duše nebude ochotna toto všechno snášet, pak vrhne svoji duševní 
bolest na člověka a člověk onemocní.  
 Vy znáte typická onemocnění, když např. zlost  způsobí bolesti žaludku. Ale jste-li svobodní 
a otevření, tak jako dnes v tomto kroužku, pak se může duše osvobodit od toho, co se v ní - také 
z minulých inkarnací - nahromadilo. 
 Všechny emoce, které v ní spočívají,  v člověku  vybuchnou a člověk zrudne na čele hněvem. 
Radujte se  z toho a poznejte se v těchto pocitech a začněte se proměňovat! 
 Když se měníte, pak se mění všechno kolem vás ve světlo, k duchovnu. Dal jsem vám příklad 
svíčky, která svítí v temném prostoru až do nejvzdálenějšího rohu, a ač je to jen slabý lesk, přesto 
svítí. Jestliže jste světlo, pak toto světlo svítí do srdcí vašich milých, a také oni vám nesou vstříc 
lásku, odpovídají na tu vaši. Ne hned, neboť vy se máte učit nečekat po každém laskavém činu, 
že vám ten druhý vrátí darovanou lásku. Někdy to může trvat velmi dlouho, poněvadž je 
zkoušena vaše stálost v rozdávání se v lásce. To vám nepřipadá těžké, jestliže jste skutečně 
láskou.  
 Je vaším úkolem poznávat se ve všech emocích a stále znovu se zkoušet: Proč jsem teď 
rozzlobený? Všichni vaši bratři a sestry kolem vás jsou pro vás zrcadla, která vám držím JÁ, 
JEŽÍŠ KRISTUS.  
 Když pohlédnete do těchto zrcadel, tak jsem to JÁ, kdo drží toto zrcadlo, např. když se zlobíte 
na svou sestru, která je v pozemském životě vaše družka, na vaše děti, na vaše rodiče atd., ve 
skutečnosti jsem to vždy JÁ, který vám prostřednictvím vašich bližních ukazuje zrcadlo. 
 Není lehké hledat všechny chyby u sebe, to vím velmi dobře, přesto milí bratři a sestry, to je 
ta cesta a to jsou také ty mnohé kameny na cestě, o které denně zakopáváte, o své ego,  které 
ještě něco očekává od ostatních, které se chce uskutečnit bez ohledu na bližního, které na 
druhého shlíží a nepoznává, že nakonec každý z vašich bratrů a sester je na cestě, domů k BOHU.  
 Uklidněte své mysli a postavte v této hodině do našeho středu své milé, kteří vám dělají 
potíže. Oni putují s vámi, nejen v tomto životě, ale často jste již spolu kráčeli životem v jiných 
mezilidských vztazích. 
 Není podivuhodné potkávat staré přátele, i když jste na sebe měli znovu narazit? Není u toho 
všude také láska? Postavte tuto lásku nyní do popředí, když pozorujete své milé, kteří jsou tady 
kolem vás v kroužku. Vezměte je duchovně za ruku a poproste za odpuštění za vše, co jste 
v tomto životě a také už dříve udělali špatně. Vyzařujte k nim lásku a vděčnost! Přiberte je na své 
putování domů k BOHU! 
 Řekl jsem vám, milí bratři a sestry, že Si nepřeji žádné farizeje, kteří vytrubují do světa: „Já 
jdu cestu, co děláš ty?“. Ne, tiše a klidně, vyzařujíce lásku, chceme společně putovat výšinami i 
hlubinami, kráčet stále znovu přes nová poznání a tak krok za krokem proměňovat vše, co ještě 
nekmitá v božské lásce. 
 Vždy, když jste rozčíleni, nekmitáte v božské lásce. Vždy pak hledejte vinu u sebe, jen u 
sebe, ne u druhých! Vy se změňte! 
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 Společně se všemi, které jste duchovně vzali do kroužku, provedeme krátkou meditaci: ruku 
v ruce putujte s těmi, kteří jsou ve vašem životě matka, otec, děti, partner, se Mnou, JEŽÍŠEM 

KRISTEM, do svého nitra. 
 Ve skutečnosti jsou to vaši bratři a sestry, neboť je jen jeden OTEC v nebi, a vy všichni jste 
Jeho děti. Jako bratři a sestry, různého věku, putujeme nyní do svých vnitřních oblastí. Zastavíme 
se ve středu srdce a otevře se duchovní svět intuice: 
 Ruku v ruce kráčejte, ozářeni světlem, vstříc světlu. Před vámi se rozprostírá rozkvetlá louka, 
klidná, kopcovitá země. Zelení se klikatí potok a my společně putujeme lehkým krokem po 
měkkém travnatém svahu s květinami, podél potoka směrem k jeho prameni. Vlny živě 
šplouchají. 
 Nyní pomyslete na všechny své potíže s vašimi bratry a sestrami a vložte je do vody. Tato 
voda odnese všechny potíže pryč, a čím dále budete putovat k prameni, tím méně potíží mezi 
vámi bude, neboť tím pramenem je láska, BŮH, VĚČNÝ OTEC-MATKA -DUCH, z kterého jste vy 
všichni kdysi vyšli, přičemž jste žili nejčistší lásku, abyste vstoupili na tuto planetu, kde není 
mír.  
 Tento stav bez míru do ní nevložil BŮH, ale duchovní bytosti od NĚJ odvrácené, které chtěly 
být takové jako ON a které tímto vytvořily rozdělené stvoření, nad kterým chtěly vládnout a které 
chtěly ovládnout.  
 Toto dělení se však uskutečnilo také ve vás. Jiskra oddělení z věčné lásky leží také ve vás. 
Tuto jiskru vložte do vody a voda ji uhasí. 
 Putujte podél potoka, který je nyní stále užší. Pozvedněte váš pohled do světla, které nad 
vámi září, podívejte se do tváře vašich bratrů a sester, do jejich zářících očí! Uchopte je pevněji 
za ruku ke stisku sounáležitosti, sounáležitosti dosahující nad zem, dosahující daleko do 
věčnosti! 
 Teď jste u pramene potoka, jasného proudícího pramene. Utábořte se kolem něj a pociťte v 
sobě proudění pulzující lásky,  ale i ve svých bratrech a sestrách. Spatřete lásku, kterou BŮH 
vložil všem svým dětem do srdce, jak vyvěrá z tohoto pramene. 
 Podívejte se nyní na svůj pozemský život, na váš vztek, na vaše názorové odlišnosti a 
poznejte tu nicotnost ve světle věčnosti. Poznejte, ó Mí milí, jak moc si sami ničíte dny, místo 
abyste skrze vás nechali působit proud lásky a všechny, kteří jsou kolem vás - pro ně nevědomky 
- strhávali do tohoto pramene lásky! 
 Tento meditativní pramen je ve skutečnosti ve vás, věčně se rozlévající, rozdávající se láska. 
- - - Vraťte se zpět do svého tělesného vědomí! 
 Mílí bratři a sestry, pokud chcete, budiž to vaším úkolem, v příštích čtrnácti dnech se stále 
znovu vracet zpět k prapočátku tohoto pramene, a sice právě tehdy, když vzkypíte hněvem, když 
se rozezlíte, když si budete myslet, že ten druhý pro vás nemá pochopení, pak myslete na tuto 
krátkou meditaci věčně se rozlévající lásky ve vás. Spojte se s tímto proudem a nejbouřlivější 
vlny se utiší. Krátké zastavení a obrátíte se na cestě od lidského k duchovnímu životu ve Mně a 
ze Mně.  
 Zachovejte první půl hodinku a zkuste, jak jste se to již učili, spojovat se po třech hodinách. 
Krátce myslete jeden na druhého, viděli jste, že každý má potíže, nikoho nevyjímaje, a potíže 
stále budou, dokud se nestanete nejčistší láskou. Ale myslete na to, že JÁ jsem byl nejčistší 
láskou teprve na kříži, když jsem požehnal Svým nepřátelům a rozdělil Svoji lásku stejně mezi 
ně tak, jako mezi všechny své pozemské děti. 
 Večer, když se ukládáte ke spánku, přemýšlejte o dni, také ve vztahu k úkolům, které jsem 
vám uložil, a sami před sebou zúčtujte: Pokoušel jsem měnit ostatní, nebo se měním sám? 
Nakonec, po prozkoumání svědomí, nechejte proudit lásku, proste o odpuštění a požehnejte ve 
jménu OTCE všem, které jste tento den potkali, kteří vám byli zrcadlem. Poděkujte jim! Teprve 
když jste se naučili být vd ěční i za zlé slovo vašeho bližního, porozuměli jste Mi. 
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 Cokoliv se děje, děje se to jen k vašemu dobru a pro váš duchovní rozvoj. 
 Podali jste Mi svoji ruku a JÁ opakuji: JÁ jsem ten, kdo vás stále znovu potkává. Mohli byste 
si myslet, že temné síly vám brání v duchovní cestě; to jsou jen zkoušky, které vám mají pomáhat 
být pevně zakotven v lásce. Se Mnou to zvládnete. Vaše poslední myšlenka nechť je u Mě, u 
BOHA, OTCE, a JEHO nechť je vděčnost za uplynulý den. Tak se uzavírá kruh od rána do večera a 
od večera do rána. 
 Jste zrozeni z lásky - k lásce se zpět vracíte.  
 Ve jménu OTCE žehnám vám a všem, se kterými kráčíte životem, jakož i všem Svým lidským 
dětem na této Zemi.  
 

Amen 
�� 
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4. školení 
(Pozn.: Byla položena otázka, zda je BŮH patriarchální.) 

 Já jsem dobrý pastýř, volám Své ovečky a Moje ovečky znají Můj hlas, je to hlas lásky, 
která v každém z vás kmitá, která se dotýká nitra vašeho srdce a která vás láskyplně zdraví.  
 Vedl jsem každého a každého jsem volal. Kdekoliv jste byli, byl jsem u vás. Tak jsem mezi 
vámi se svým slovem lásky prostřednictvím nástroje, abych společně s vámi šel kus cesty, ve 
společenství, která má srůst v lásce a skrze lásku, v kterém se všichni navzájem nesou, každý 
spolucítí s druhým a je mu pomocí na cestě do vnitřních nebeských oblastí, na cestě domů 
k BOHU, OTCI-MATCE-DUCHU. 
 Mí milí bratři a sestry, opravdu vám říkám: Kdo v sobě slyší mluvit OTCE, ten ví, že oba 
aspekty OTEC i MATKA  jsou v NĚM nedělitelně spojeny. V DUCHU není žádné oddělení, jen zde 
ve hmotě děním pádu. V DUCHU je jen jednota ve věčně svaté, vše spojující lásce. V této lásce 
kmitají všechny děti stvoření, zrozené z jednoho DUCHA, jakož i vy ve svém nejhlubším nitru. 
V každém z vás je nezatížená čistá duchovní bytost, která se transformovala směrem dolů přes 
různé roviny, aby kráčela zde po Zemi. 
 Nepřemýšlejte o tom, zda jste padli nebo zda jste nastoupili cestu do hlubin dobrovolně.  
Podstatné je pro vás jen jedno: Nyní se rozhodnout pro lásku a zápasit s člověkem, aby se stal 
znovu tím, čím jste v nejhlubším nitru: láskou. 
 Kdo studoval Můj život - ať už z knihy knih nebo z prorockých spisů, - ten ví, že jsem 
v tomto měl také potíže být láskou, ačkoliv jsem ztělesněná láska OTCE. Musel jsem přijmout 
vinu, jinak bych nemohl na této zemi existovat. Musel jsem, řečeno jinými slovy, 
přetransformovat Své kmitání směrem dolů, položit kolem Sebe plášť za pláštěm, pláště lidských 
potíží, lidských chyb a slabin. 
 Šlo o to, abych tyto pláště odložil, jako JEŽÍŠ, krok za krokem, tak jako vy, abych pospíchal 
stále více vstříc lásce, kterou JÁ jsem ve Svém nejhlubším nitru, tak jako vy, abych tou láskou 
v její dokonalosti byl na kříži, když jsem se rozproudil a pravil: „OTČE, odpusť jim, poněvadž 
oni neví, co činí“. -  Požehnal jsem a vzdal se Svého DUCHA.  
 Teprve v tomto okamžiku jsem byl znovu nejčistší, nejdokonalejší láskou. Proto bych vás 
chtěl povzbudit, milí bratři a sestry, abyste nebyli smutní, když přes sebe stále znovu klopýtáte a 
pozorujete, jak moc jste ještě vzdáleni od lásky. 
 Život na této zemi je vždy rozhodování mezi láskou, která nezištně slouží, a mezi lidským 
egem, které by rádo vládlo, ve své nejhrubší formě ve válkách, vraždění a zabíjení. 
 Ve vás plane světlo lásky, jinak byste se zde nesešli nebo byste se nezabývali Mými 
projevujícími slovy. Zaslechli jste Mé volání a následovali jste ho. Putujme nyní společně, aby 
tento plamen lásky zářil nad vaším člověkem a pojal všechny, kteří jsou ve vás a kolem vás ve 
vašem životě. Ve vás proto, že v jednotě DUCHA je ve vás také každý bratr, každá sestra. Ve vás 
leží celé stvoření. Když se na pár okamžiku odeberete ze světa, zaujmete meditativní polohu, 
pokud jako teď zavřete oči, tak vše vnější zmlkne a vy porozumíte, co myslím slovy, že vše je ve 
vás. 
 Vedu vás do svatyně ve vás, sídla BOHA, vašeho OTCE, který vám je zároveň MATKOU, a 
odkrývám vám pramen, ve kterém zaslechnete Jeho volání. 
 JÁ jsem LÁSKA , část OTCE-MATKY -DUCHA. Ale ani tady nemá člověk oddělovat, neboť 
v duchovnu není oddělování: JÁ a OTEC jsme jedno. 
 Také vy jste v Jeho DUCHU jedno. Jen člověk se cítí oddělen od věčného bytí. Přišel jsem, 
abych zrušil všechna oddělení a znovu vytvořil jednotu v lásce, jednotu mezi vámi a mezi vás 
obklopujícím stvořením, jednotu mezi vámi a vašimi bližními. Nechejte se pohltit Mým DUCHEM 
lásky a nést k BOHU, VŠE-JEDNOMU! 
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 Doba je vážná a kvapí, proto vám dávám další úkoly. Záleží na vaší svobodné vůli, zda je 
vyplníte. Jestli se však pro to rozhodnete, pak vás ujišťuji, že vám budu na každém kroku 
pomáhat, abyste cítili Moji přítomnost stále více a tím Mé milující vedení. 
 Ve školení jste už došli daleko. Rád bych vás vzal zase zpět na počátek, na počátku našeho 
putování do hor se jde lehčeji. Byli jsme u horských luk a přes ty chceme kráčet. Tu a tam už leží 
první kámen sebepoznání. U tohoto nyní chvíli zůstaňme. 
 Před vámi stojí - obrazně - mocný skalní masív. Symbolizuje nekonečnou trpělivost OTCE-
MATKY -DUCHA. Ten k vám volá z tohoto skalního masívu tak jako ze všeho, co vás obklopuje, 
co je proniknuto Jeho DUCHEM: „Dítě, slyš Mě! Podívej, JÁ ti sloužím! Neneseš také ty ve svém 
těle minerál, nepotřebuješ minerály také ty? Nesloužím ti v nich JÁ? Podívej se na kámen u tvých 
noh, vylomený ze skalního masívu Mé nekonečné trpělivosti, která tě volala. Podívej, jak ti 
sloužím v nekonečné lásce. Na prach u tvých noh se rozemlel Můj DUCH. Ty na Mě šlapeš - tak 
Se před tebou skláním.  Tvé nohy by se propadly, kdyby nebylo pod tebou kamení, které 
poskytuje tvému kroku pevnou půdu. 
 Rozdrobím se, abych jako minerál stoupal v rostlinách, které si bereš za potravu a které 
posilují tvé tělo, dávají mu stopové prvky, které potřebuješ k životu. JÁ se rozdrobím ve vodách 
této Země, aby sis ty, Mé dítě, vzalo v chladivém doušku také pro život nutné minerály. Všude ti 
sloužím. I v domě, který si stavíš, ve kterém bydlíš, jsem pevný minerál. Ať už je vytvořen 
lidskou rukou nebo je z kamenů, Můj DUCH je ve všem, neboť v každém atomu jsem JÁ, láska, 
pohyb, síla, život. 
 Milí bratři a sestry, vezměte si za úkol, na nějaké cestě, ať už na procházce, v zahradě nebo 
někde jinde, najít kámen. Je to zcela určitý kámen, je to váš kámen, váš malý přítel. O tento  
kámen zakopnete, tj. jinými slovy - abyste Mi nerozuměli špatně - vy spatříte tento kámen a víte: 
to je on. Zvednete ho, omyje ho třeba vodou, abyste ho očistili od půdy. Nyní leží ve vaší ruce, 
částečka z věčně božské trpělivosti, která se před vámi sklání. Tento kámen by chtěl být vaším 
malým přítelem. Máte tedy k němu vybudovat vztah, jednou denně ho vzít do ruky, a pokud 
chcete, můžete ho nosit stále u sebe, pokud jste zrovna nezakopli o úlomek skály. - Rozumějte 
Mému humoru! - Tento malý přítel by ve vás rád probudil lásku k veškeré minerální říši, 
abyste také tady překonali oddělení mezi vámi a stvořením. 
 Tento malý kámen by vám rád vyprávěl, odkud je. Ponořte se do něj a zeptejte se ho: „Odkud 
jsi?“ Možná už dostanete odpověď v pocitech a slovech. Jinými slovy řečeno: V pocitech, které 
se ve vašich myšlenkách formují do slov. Jsou to dojmy, která vám tento kámen dává, a možná 
poznáte jeho cestu, dokud bude ležet ve vaší ruce. Poté se podívejte na tento kámen trochu blíže, 
protože je to zcela zvláštní kámen, vypráví vám také něco o vás. Příště ho přineste do školení 
s sebou, budeme společně hovořit o každém kameni, a zkoumat, co o sobě a o vás říká. - Pokud 
chcete, tak najdete, protože: Kdo hledá, ten najde. 
 Cvičeními tohoto druhu vás vedu z mnohosti zpět k jednotě. Začínáte prvním malým krokem. 
Tím, že vybudujete vztah k minerální říši, která vám slouží, dojdete také k STVOŘITELSKÉMU 

DUCHU, který vám v tomto minerálu slouží. 
 JÁ teď jdu od bratra k bratrovi, od sestry k sestře a kladu Svou ruku na vaše temeno a také na 
ty, kteří čtou tato slova. Má láska proudí do vás. Cítíte tento proud. Kéž by ve vás rostl a stal se 
mocně pulzující myšlenkou, která se přemění v čin: OTČE, DOMŮ K TOBĚ, KONEČNĚ DOMŮ! 
 Každý z vás přijímá při tomto doteku ve jménu OTCE Moji žehnající sílu. Kamkoli půjdete, 
JSEM U VÁS, ANO, VE VÁS - LÁSKA . 
 

Amen 
�� 
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Kámen, můj přítel 
 
Kamínku, odněkud z cesty kraje, 
Dostal jsi se do mé dlaně. 
Ty máš mi prý přítelem být, 
Jakpak to mám jen pochopit? 
 
Co kdybys, dítě, na mne pohlédlo, 
I já jsem přece tvé zrcadlo. 
Pohlédni do hlubin duše své 
A poznáš, čím na Zemi vlastně jsme. 
 
Obalen prachem země, 
Voda omyje špínu ze mne. 
Ty se láskou jistě očistíš, 
Se stvořením se zase spřátelíš. 
 
Všude ty hrany a růžky škrábou 
A zakrývají Tvou existenci pravou. 
Osud určitý souzen je nám, 
Ty v sobě skrýváš drahokam. 
 
Ve skalách kdysi jsem doma byl, 
Však pak déšť a liják mě vystrnadil. 
A tak jsem z hory dolů padal svahem, 
Matka Země byla mým hrobem. 
 
Pak znovu přišla láska s deštěm ranním 
A stala se mi rázem požehnáním. 
Z hlubiny zemské jsem se vznesl, 
Abych byl u Tebe a k Tobě pronesl: 
 
I ty´s přišel kdysi z jasného nebe 
Sem do hlubin téhlete Země. 
I ty jsi zde na Zemi lapen, 
I ty máš mít na návratu k světlu zájem. 
 
Tak jako já se stanu prachem Země, 
Jen aby mohl vstát nový život ze mne, 
Tak také ty se musíš rozdat a sloužit 
A směrem domů svou cestou bloudit. 
 
Tak být smím 
Já symbolem tvým! 
Toho tvrdého a tuhého zbav se jen, 
Všenejvyšším budeš proměněn! 
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5. školení 
 Má láska září do vašich srdcí, chápe vaše myšlenky, vaše pochyby i vaši vnitřní bolest, chápe 
vaše slabosti a vše, co jste si uložili na této Zemi, abyste se při tomto putování přiblížili světlu 
lásky. 
 JÁ JSEM JEŽÍŠ KRISTUS! Přesto jste svobodní věřit tomu nebo ne. Láska vás drží za ruku a 
vede vás k jednomu cíli, jakýmakoliv cestami jdete. JÁ jsem skutečně moc a síla z BOHA, OTCE, 
Jeho láska, která se stala člověkem. Zároveň jsem ale i váš bratr, váš přítel, ženich vaší duše. Rád 
bych vám byl tak blízko, že by všechny vaše myšlenky, vaše pocity a vaše činy spočinuly ve Mně 
- LÁSCE. Rád bych vám byl tak blízko, že byste již více nekonali, nýbrž Já bych šel po Zemi skrze 
vás. 
 Tento požadavek, milí bratři a sestry, je vysoký. Rozhlížíte se po vaši planetě Zemi, díváte se 
do očí vašich bližních, poznáváte v nich ještě nenávist, nevlídnost a nelásku.  Přesto jde každé z 
těchto dětí, právě tak jako vy, po Mé ruce domů k OTCI, domů do dokonalosti. Neřekl jsem: 
„Staňte se dokonalými, tak jak dokonalý je váš OTEC na nebi?“ Šel jsem tu cestu před vámi a ta 
cesta nebyla lehká. 
 Učil jsem Své učedníky lásku, pokoru a oni ve Mně viděli budoucího krále, vládce lidu a 
veliké bylo zklamání, když tento domnělý vládce kráčel svou cestu po Golgatě. 
 Každá pozemská cesta, Mí milí, je cesta po Golgatě. Kdo Mě cítí na své straně, ten ale nenese 
kříž sám, neohýbá se už více pod velkou tíhou, nýbrž se vděčně sklání v pokoře a kráčí vzhůru na 
horu, poznává, že všechny ty potíže, které na pozemské cestě leží, slouží jen k vyléčení duše a že 
toto lidské roucho by mělo být rouchem radosti. Nezůstávejte pod břemenem kříže, ale putujte s 
radostnou myslí se Mnou přes vaše potíže. Také dosud jste nesli své břemeno, ale od nynějška je 
neste ve vědomí, že je také lehkým břemenem spolunesení kříže, který leží nad celou Zemí. 
 I když jste se prohřešili, v okamžiku, kdy radostně přijmete utrpení a bolest, řeknete ano 
břemenu všech bratrů a sester, kteří právě tak jako vy jsou na cestě domů - dohromady a spojeni 
s Mojí silou, ponesete dále lehčeji. 
 Kdekoliv se vaši bratři a sestry nacházejí, jakékoliv náboženství ve svých srdcích nosí, jsou 
to všechno vaši bratři a sestry, neboť je jen jeden OTEC v nebi, ať se MU dávají jakákoliv jména. 
ON, VŠE-JEDINÝ, miluje Své děti! Z této lásky Mě vyslal, abych vám ukázal, že cesta domů je 
možná. 
 Byl jsem člověk, nejen v tělesném smyslu, ale byl jsem také člověk se všemi chybami, se 
všemi slabostmi, které jsem, jak už jsem řekl, na sebe musel dobrovolně vzít, jinak bych na této 
Zemi nemohl existovat. 
 Člověk, který je dokonalý, má své kmitání tak pozvednuté, že Země ho už dále nenese. 
Zduševnil by se, posunul by se k BOHU, neboť jeho život by se pak stal životem čistého dítěte,  
kterým jste byli kdysi všichni. 
 Tak jsem pravil: „Staňte se dokonalými, jako váš OTEC v nebi“, tj. jinými slovy: Snažte se o 
tuto dokonalost, každý den znovu! To ale také znamená: Poznávejte se a říkejte ano tomu, čím 
ještě teď jste! Jen když se přijmete takové, jací jste, můžete se z této pozice dále vyvíjet, spět ke 
světlu.  
 Lidé, kteří vám činí dobro, kteří mluví tak, aby se vám zalíbili, kteří jsou k vám při setkání 
přátelští, vám pomáhají nejméně. Lidé, kteří vám připravují potíže, jsou váš zkušební kámen. Na 
nich můžete růst v lásce, na nich můžete obrousit všechny vaše hrany a rohy, než se odkryje 
drahokam, který v každém z vás jasně a světle září. 
 Lidské roucho má být roucho radosti, právě tehdy, když procházíte osobním utrpením, když 
vás váš bližní zraňuje až do hloubi duše. Myslete na Mě, jak jsem visel na kříži! Teprve v 
okamžiku odpuštění jsem byl jedno s BOHEM, Mým OTCEM. Až jednou budete stát na Golgatě, 
budete také jedno s BOHEM a tím i jedno se Mnou, JEŽÍŠEM KRISTEM, láskou, prvorozeným, 
prvospatřeným synem a zároveň také se Stvořitelem, protože láska je tvůrčí síla. 
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 Jazyk nebes je pocit. Jazyk nebes nejsou slova, proto mohou být slova vždy špatně 
porozuměna.  Když se ale naučíte vstupovat do svého pocitového světa, budete přijímat se 
slovem vibraci slova, a jedno jediné slovo vám bude moci odkrýt celé nebe. Chtěl bych vás školit 
v tom, abyste poznávali slova v pocitu. 
 Když jsem kráčel po Zemi, nechtěl jsem, aby byla Má slova sepisována, neboť SLOVO je živé, 
SLOVO žije mezi vámi a nikdy nepřestalo mezi vámi žít, mezi vámi tlouct a klepat ve vašem 
nitru, dokud také vy nevstoupíte do vnitřní svatyně a nebudete naslouchat prameni, který v 
každém vyvěrá. Milující SLOVO je ve vás jen zasypáno a sice představami, názory, vědomím, 
které se nahromadilo během inkarnací, zasypáno také oddělováním, které člověk stále znovu 
provádí. V BOHU je vše jedno, budete-li jedno vy, bude jedno celé stvoření! 
 V BOHU jste jedno s malým kamenem. Jeho síla lásky kmitá, Jeho DUCH prozařuje každý 
atom. Jeho DUCH je skutečně ve vás a kolem vás, neboť není nic, co by bylo mimo věčně 
božského DUCHA. Zároveň je ale celé stvoření také ve vás, BŮH, OTEC, sám se Svým DUCHEM. 
 Když vstoupíte do pocitového světa, když budete hovořit s kameny, komunikovat se stromy, 
keři, květinami, když zvířata budou vaši přátelé a přírodní bytosti se před vámi více nebudou 
skrývat, když uvidíte světlé posly nebes, pak budete vědět, že všechno, co pozorujete kolem sebe 
samotných, je také ve vás. 
 Když pomyslíte nyní na svůj kámen, váš kámen bude ve vás. Jeho obraz ve vás zazáří a bude 
živě pulzovat, i kousek betonu. Není také v tomto kousku hmoty pohybující se energie, láska? 
Není v něm zahrnut také vzduch, lehounký prvek, který by se rád vznesl vzhůru ven z lidského 
myšlení, ven z rozpolcenosti. Kámen ve vaší ruce vám slouží k poznání, je to nástroj BOŽÍ. 
Neslyšíte v sobě volání každého atomu? 
 Je to volání, které zní celým stvořením, které se dotýká i vás a je možno slyšet je zcela jasně 
ve vašem nitru: „Dítě, pojď domů!“ V t ěchto slovech je pocit sebezdokonalení, cesty, 
znovusjednocení se vším, od čeho se člověk ještě odděluje. 
 Láska spojuje a spojuje vás s nepatrným kamenem u vašich noh. Když vložíte svůj pocit do 
tohoto kamene, pak tento pocit září z kamene zpět. Je-li to láska, tak září zpět lásku, je-li to 
nezalíbení, tak také to k vám září zpět. Každý pocit, který vyšlete, se k vám znovu vrátí. Také 
zde shrnutí do jednoho bodu ve vás. Ve vás: makrokosmos - a právě tak v nejmenší částečce, 
neboť v DUCHU není žádné dělení, pouze jednota. Vše je v jednom a jedno je ve všem. 
 Spojte se navzájem v lásce, darujte i bližnímu, se kterým nežijete v jednotě, milující 
myšlenky, a nastane mezi vámi jednota, i když se cesty oddělí, přesto jsou to cesty, které jdou 
bratr a sestra domů. Putujte zpět ke vše spojující lásce. Skutečně, mnoho poslů světla je nyní na 
Zemi, kteří tuto lásku přinesli a stále ji učili. Po nich přišli ti, kteří tato slova zachytili a často je 
nereprodukovali tak, jak byla učena a tím vznikla nedorozumění. Ta budou tak dlouho, dokud 
nepoložíte slova do svého vnitřní cítění a nespatříte za slovy skutečný smysl. Budete hledat tak 
dlouho, dokud budete vidět jen slova. Dost bylo slov! Tisíce knihoven je naplněno. Kdo ale žije 
lásku? 
 To, co učím JÁ, Mí milí žáci, Mí přátelé, Mí bratři a sestry, je jednoduchý život. I ve slově 
jednoduchý je jednota. Učím vás proměňovat jednoduchý život lásky ve skutek. 
 Nyní jsou ve vašich myšlenkách stovky „kdyby a ale“, avšak JÁ odpovídám, že vy jste vždy 
ti, kteří přináší sváry a nepokoj, ne ten druhý. Dokud člověk bude hledat pořád u toho druhého, 
nedospěl k lásce. Spatří-li ale ve svém bližním dítě BOŽÍ, a uvidí na jeho chybách své vlastní 
slabosti, tak se naučí rozumět a z porozumění bude milovat toho druhého i s jeho chybami. 
 Jak často člověk ještě v myšlenkách odděluje, už když mluví o různých náboženstvích? Není 
to vždy ten jeden OTEC, který  volá Své děti? Ať už to je v přírodním náboženství mezi přírod-
ními národy, ať už přes zvláštní posly, kteří všude na Zemi vysílají světlo, jeden trochu více 
světla, druhý trochu méně, neboť mají být osloveny také různé stupně vědomí. Kojence není 
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možné naučit číst. Kojenci se OTEC projeví v přírodním náboženství, Jeho dospělému synu, Jeho 
dospělé dceři se projeví v bližním: 
 Poznej se, ó člověče, a pracuj na sobě, aby ses stal dokonalým tak jako jsem JÁ, Tvůj 
OTEC! 
 Abyste byli vyškoleni v pocitech, prosím vás, abyste kámen, který jste našli, který vám byl 
vložen do rukou, dokonce vám do rukou spadl, pozorovali jako část sebe samotných. Pokuste se 
odstranit oddělení: tady člověk, tady kámen. Pokuste se v pocitu, v kmitání lásky přijít do 
jednoty s tímto kamenem. Když pak půjdete přírodou a budou vám u noh ležet jiné kameny, tak 
posílejte v druhém týdnu toto kmitání lásky všem kamenům - udělejte si trochu času - 
odeberte se na nějaké klidné místo a nechte se zavřenýma očima ve vašem nitru kolem sebe 
proudit svět minerálu, od nejobyčejnějšího kamene k třpytícímu se diamantu. Pociťte, že také ve 
vás je toto všechno, ve vás je duchovní diamant, ve vás je duchovní substance veškeré minerální 
říše, nekonečná trpělivost věčně svatého OTCE s Jeho padlými dětmi a s Jeho dětmi, které se 
vydaly, aby byly zde na této Zemi světlem, a které tu a tam upadly do světa.  
 Potom rozviňte trp ělivost s vaším bližním, který vás rozčiluje, který vám klade kameny na 
cestu, a rozviňte trpělivost s vámi samotnými! Vy, kteří jste ještě nenalezli svůj kámen, vložte to 
s důvěrou do Mé ruky, pojďte se Mnou po nivách a váš kámen, malý přítel, vám bude ukázán. 
 Vše co vám říkám, Mí milí, je pro vás absolutně dobrovolné, neboť největší bohatství, které 
BŮH, OTEC, Svým dětem daroval, je svobodná vůle. Proto také světlo a tma, neboť svobodně se 
mají Jeho děti rozhodnout pro světlo, sloužící lásku, pokoru.  
 Ve jménu OTCE vám žehnám. Moji přítomnost pociťujete ve svém nitru. JÁ jsem vždy u vás, 
LÁSKA , která vede každé dítě domů k OTCI, než projde růžovou branou za haleluja všech andělů a 
ocitne se znovu v jednotě lásky. 
 

Amen 
��
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6. školení 
 Vskutku, JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, jsem také vás vnitřní lékař a léčitel. JÁ vyléčím, co nekmitá v 
božském pořádku a proto je nemocné. Má láska vás vede do božské vůle, k jasnosti ve vašem 
vědomí, abyste rostli v poznání a pocítili tušení věčně božské moudrosti. Má láska vás vede k 
činu v Mém následovnictví a vážnost vás pohlcuje a vy poznáváte, že váš život spočívá v Teď. 
 To, co uplynulo, uplynulo, vy jste Tady a Teď po Mé ruce a Mé světlo vám osvětluje temné 
cesty, abyste Mnou vedeni šli jistým krokem nouzí a nesnázemi, abyste se učili trpělivost sami se 
sebou a se svým bližním a abyste ho vkládali do vždy promíjející lásky BOŽÍ, vašeho a Mého 
OTCE, s kterým JÁ jedno jsem, aby nakonec zvítězilo milosrdenství nad nenávistí. 
 Mí milí přátelé, skutečně rád bych byl jako přítel na vaší straně, pomáhal vám, vyzařoval 
k vám Své léčivé síly, abyste byli pevní v lásce. 
 Dobrému příteli se nabízí nejkrásnější místo, je vždy vítán ve vašem domě, vše, co je vaše, 
patří také jemu. Předkládáte mu nejlepší jídla, váš dům je vyzdoben čerstvými květinami, abyste 
přijali přítele, a celý den s ním chodíte, a on je u vás, kdekoliv jste. Ukazujete mu, kde pracujete, 
co děláte, a nabídnete mu vždy místo, kde může být, když vy jste zrovna zaměstnáni, ale ve 
vašich myšlenkách jste s ním spojeni, abyste potom byli zase zcela u něho, když dokončíte svoji 
činnost. 
 Vyjdete si s ním do přírody, pozvete ho, aby s vámi šel do probouzejícího se jara, a večer si 
zase vyjdete, třeba poslechnout dobrou hudbu, nebo doma zapálíte svíčku a pustíte své 
nejkrásnější písničky, abyste spolu se svým přítelem vypili skleničku vína. Celé vaše bytí se 
raduje a je příteli nakloněno. 
 Mé milé ovečky, rád bych byl takovým přítelem na vaší straně. Nechť vám to v nadcházející 
době slouží jako příklad: JÁ JSEM VÁŠ PŘÍTEL ! Už když se probudíte, budete u Mne, tak jako 
byste byli u pozemského přítele, kterého máte ze srdce rádi. U své snídaně Mi nabídněte místo. 
JÁ jsem u vás, žehnám vašim milým a jídlům, která si berete. JÁ s vámi nastupuji do vašeho 
vozidla. Jste se svými myšlenkami u Mne? JÁ skutečně sedím duchovně vedle vás! Také na 
vašem pracovišti jsem! Když něco děláte doma, také tady jsem u vás. Když vás potkávají lidé, 
kteří vám způsobují utrpení, tak vás utěším JÁ, váš nejlepší přítel, a položím Svou ruku kolem 
vašich ramen - vyplačte se u Mne, JÁ osuším vaše slzy. - Nechte Mě být vaším nejlepším 
přítelem! 
 Nyní vcházíte do dnů probouzejícího se jara, ale s tímto jarem pro vás zároveň začíná nová 
doba. Krutá zima nenávisti, války a ničení musí ustoupit, je na ústupu. Není možné zadržet jaro. 
Je to láska, která kráčí po Zemi, která se probudila také ve vás. Pohlédněte do této lásky a stanete 
se vidoucími. 
 Nezkalila nenávist váš pohled? Láska otvírá vaše oči, láska otvírá vaše uši, láska otvírá vaše 
srdce a ve vás přichází jaro, jaro, které JÁ JSEM, nový den, láska, nový začátek. 
 Šel jsem cestu po Golgatě a kříž ležel těžce na Mých ramenech. Také vy jdete každý cestu po 
Golgatě, ale Mí milí, na vaší cestě vás doprovázím JÁ. - JÁ opakuji: Vy ten kříž nenesete sami, 
když  trpělivě na sebe vezmete své utrpení, pak jste zároveň spolunositeli utrpení  tohoto světa, 
aby vzniklo nové nebe a nová Země. Pryč se vším tím utrpením, které si lidé navzájem 
způsobují, které lidé způsobují zvířatům, rostlinám, staré matce zemi! 
 Vkročte do zářícího slunce lásky, nechte ho, aby pohltil vaše bohatství a probuďte se tak k 
novému životu, a budete ve svém utrpení utěšeni. Těšte se z mnoha malých věcí, které jsou vám 
denně darovány. Ptáci, kteří vám zpívají píseň, květiny, které nyní vystrkují své hlavičky do 
světla a otevírají se ve své bohatosti květů - tak mnohotvární jste také vy a přece všichni v 
jednotě BOŽÍ, v Jeho stvoření. Každý je jiný než ten druhý, nikdo není stejný, ale nikdo 
nepřevyšuje nikoho v duchovní kráse. 
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 Podívejte se na fialku, jak nádherně je vymalovaná, všimněte si vůně, kterou květ vydává. 
Pak se obraťte k tulipánu, ten nevoní, není také tak schovaný jako ona malá fialka. Tak je to i u 
lidí. 
 Každá bytost byla stvořena jako duchovní dítě ve vlastní individualitě a bylo jí požehnáno 
jako jeho dítěti  BOHEM, OTCEM. Je to domov, který vás volá, věčný domov, který září do vašich 
srdcí na začátku velikonočních svátků, zmrtvýchvstání ve Mně, LÁSCE. 
 Ne kříž, který nesete, ten nestavte do středu, ani křížovou cestu utrpení, nýbrž 
zmrtvýchvstání, život. Láska je život. JÁ jsem neučil smrt, ale život, lásku. Proto se probuďte 
ze spánku podobného smrti - který znamená totéž co všechny negativní myšlenky o bližním až 
nenávist - probuďte se a pohleďte do nového rána velikonočního požehnání. Požehnání, které by 
vás rádo vyzvedlo a nesmí, dokud nebude chtít. V tomto požehnání k vám proudí všechna síla! 
 Přemýšlejte o svém současném bytí, pozorujte svoje myšlenky. 
 Když budu v příštích čtrnácti dnech putovat na vaší straně jako přítel, buďte si vědomi Mé 
všudypřítomnosti a zkoušejte v této všudypřítomnosti věčné LÁSKY  stále znovu své pocity, své 
myšlenky, a uvidíte, zda požehnání velikonočního rána do vás může zářit. Vyprázdněte svoji 
nádobu, ve které leží ještě tolik 'světa': To a ono ještě chci a přeji si. Tak mnoho ještě musí být 
před svátky vyřízeno. Udělejte vše se Mnou a z Mého DUCHA a vše, co bude učiněno, bude 
prozářeno Mým světlem. 
 Váš osud se může nyní v tomto okamžiku subjektivně změnit, když ho budete pozorovat z 
jiného úhlu pohledu, totiž z pohledu vyššího úsudku, z pohledu dcery, syna věčně svatého OTCE, 
který  nebo která shlíží na lidský život, která vidí školení, kterým člověk kráčí, a toto školení 
přijímá. 
 Přijmout, Mí milí,  přijmout a trp ělivě nést!  V okamžiku, kdy budete moci vkmitat do 
tohoto pohledu, už nebude to, co nyní snášíte, tak těžké, pouze teď se vám to ještě jeví jako 
břemeno,  které není možné dále snášet a nést. 
 Jako člověk jsem kráčel po Zemi, a skutečně, JÁ vám rozumím. JÁ vám rozumím a čtu vaše 
myšlenky, JÁ vím o trápení vašeho srdce, ale vidím také, proč se to musí dít. 
 "Jestliže jsi, Mé dítě, připraveno nahlédnout do své minulosti, pak ti ukážu, proč musíš nést 
současný osud. Tomu musí ale předcházet, že přijmeš svůj osud a nebudeš se proti němu 
vzpírat." 
 Pouze tehdy, Mí přátelé, může moje láska působit a moudrost poznání může do vás zářit a 
ukázat, proč jste dospěli do takové bídy. Kdyby člověk dopředu věděl, co způsobil, neměl by 
odvahu jít dále. Proto je dobré, věřte Mi, nevědět, jakou vinu jste si na sebe v minulosti často 
naložili. Proto je přes ní přehozen závoj milosrdné lásky a jen někdy je lehounce nadzdvižen, aby 
se duše uvolnila, to je také jediná příčina, proč vám to nebo ono vysvětluji, ať už to je ve snu 
nebo skrze SLOVO: 
 Když duše odčiní osud skrze člověka, tak se osvobozuje od viny. Je-li tato vina odčiněna 
odpouštějící láskou, a tím zdůrazňuji, že odpouštějící láska zkracuje odčinění viny, pak duše 
uvolní také událost, která k oné vině vedla, a každé zatížení je rozřešeno. 
 Když odložíte toto pozemské tělo, vstoupíte do nového života na nové Zemi nebo nebi, pak si 
budete moci prohlédnout minulost a poznáte v ní věčné působení lásky BOŽÍ moudrosti. Pak ale 
budete také nad sebou kroutit hlavou a říkat: „Ach, OTČE, co jsem to v tom těžkém lidském šatu 
někdy prováděl! V ěděl jsem přece ve svém nitru, že se mi nic nemůže přihodit, co není 
zakotveno v Tvé lásce, a přesto jsem se vzpíral a všechno ve mně křičelo po nenávisti a odplatě. 
Ó OTČE, jak jsem byl někdy nerozumný.“ 
 Milí bratři a sestry, putujete do nové doby, na tuto novou Zemi. To staré pak zanikne, už to 
nebude. Je to Má říše, říše DUCHA. Co teď leží na vašich ramenech, je pouze klíč k této říši. 
Mnohá duše si teď v lidském oděvu naložila všechno, aby mohla vstoupit do Mé říše svobodná a 
plná radosti. 
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 Poznejte lásku, která vás vede ve všem, co vás potkává, věřte na ni a důvěřujte jí. Důvěřujte 
Mi, svému příteli na vaší straně, ženichu vaší duše, a JÁ vás vyléčím!  Vyléčím vaši duši a 
vyléčím také vaše tělo, pokud budete schopni žít lásku a nadále v ní zůstat. Pokoušejte se o to 
stále znovu! Nebuďte smutní z pádu, ale radostně zase vstaňte. 
 Opakuji úkol: Vezměte Mě s sebou jako svého přítele, a sice tak, jako bych skutečně byl 
člověkem vedle vás. Nabídněte Mi místo, pozdravte Mě vedle sebe a pocítíte moji blízkost. Je to 
cvičení, které vám má pomoci vybudovat vnitřní vztah ke Mně, LÁSCE, která vás vede domu k 
OTCI, láska, která by se ve vás ráda sama projevovala a s vámi mluvila. Odkryjte pramen, který je 
zasypán, opět s pomocí lásky. Když Mě na vaší straně mentálně stále budete zdravit jako přítele, 
když Mě budete cítit, pak vám budu také JÁ moci ukázat, kde ještě chybí láska. Tak Mě vezměte 
s sebou! 
 Sice jsem stále ve vás, ale toto cvičení vám má pomoci vybudovat skutečně hluboký vnitřní 
vztah ke Mně, hluboký vnitřní vztah, takový jaký máte k nějakému velmi dobrému příteli. 
 Ve jménu OTCE do vás proudí Mé požehnání. Má paže leží v hlubokém přátelství a 
náklonnosti kolem vašich ramen, tepaje skrze vás vnitřní láskou, jde BŮH s vámi. 

 
Amen 
��
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7. školení 
 JÁ jsem LÁSKA  BOŽÍ, která se stala člověkem, JEŽÍŠ KRISTUS, a vy máte k této lásce, kterou JÁ 
jsem v každém z vás, znovu dospět. 
 Nebyl jsem ve vší své lásce kolem vás, nejen v uplynulých čtrnácti dnech, ale pořád? Nevedl 
jsem vás opatrně po všech vašich cestách, kdekoliv ležely? 
 Tak k vám přivádím stále znovu bratry a sestry, na nichž se můžete vyzkoušet v lásce. Neboť 
vězte, jen ti z vašich bližních vás posouvají na cestě lásky kupředu, kteří jsou pro vás podle 
vašeho mínění mrzutost, neboť bratři a sestry, kteří vám přináší jen a jen lásku, jsou pro vás jen 
přátelé na vaši cestě domů k OTCI. 
 Bratři a sestry, o které zakopáváte, které máte za takzvané nepřátele, jsou ti, kteří připravují 
cestu ke světlu. Ukazují vám, kde ještě chybí láska, kde ještě neumíte odpouštět tak,  jako jsem 
to činil JÁ na kříži. Ukazují vám váš zrcadlový obraz, do kterého nahlížíte a ve kterém se sami 
poznáváte. Někdy je vám toto zrcadlo ukázáno velmi hrubě, i to je školení, mí milí, neboť v 
tomto hrubém protikladu vidíte vlastní menší slabosti. 
 Přezkušujte proto stále své pocity vůči vašemu bližnímu, a buďte na pozoru, když na vás 
dotírají domýšlivé myšlenky: „Jak jsem rád, že nejsem jako tamten.“ Připomínám modlitbu 
farizeje a modlitbu celníka. Celník se skláněl v pokoře, zatímco farizej vypočítával, co za dobré 
skutky učinil a jak prý je BOHU vděčný, že už není takový jako onen celník.  
 Mí milí, následnictví není vždy lehké. Cesta, kterou jsem před vámi kráčel, má tak mnoho 
kamenů,o které zakopnete, a JÁ jsem ten, kdo vám je klade na cestu. Jen na nich můžete vyrůst, 
jen na nich se můžete zdokonalit a vkročit do vše spojující, pokorné, stále se rozdávající lásky. 
 Nyní můžete říci: „PANE, i Ty jsi užíval ostrých slov. Nesmíme my pak také používat ostrých 
slov?“ JÁ vám odpovídám: "JÁ jsem byl člověk, tak jako vy, a dobrovolně jsem na Sebe přijal 
vinu, neboť kdybych vstoupil do lidského oděvu bez viny, nemohla by Mě Země udržet, byl bych 
jí odtržen. Tak jsem dobrovolně přijal negativní vlastnosti, abych ukázal Svým bratrům a sestrám 
v temnotě, že projdu ke světlu lásky i s těmito vlastnostmi. 
 Mým cílem bylo odpuštění v lásce, dokonce Mým trýznitelům. Mým cílem byla nejhlubší 
pokora před všemi Mými bratry a sestrami. Tohoto cíle jsem dosáhl." 
 Nebyla to vůle OTCE, že jsem musel zemřít touto potupnou smrtí, ale byla to vůle Mých 
bratrů a sester v temnotě. Oni si mysleli, že JÁ bych tou silou, kterou jsem v Sobě měl, nevydržel 
tuto lidskou potupu, potupu, kterou můžete cítit jen v tušení: Zbičován, krvácel jsem, s trnovou 
korunou a s křížem na ramenech jsem kráčel civícím davem lidí. Již tady jsem jim požehnal. 
Požehnal jsem a na ty, kteří plakali, jsem pohlédnul plný lásky a putovaly k nim myšlenky: 
"Neplačte, Mí věrní, ale neste radost ve vašich srdcích, poněvadž JÁ ukážu, že láska zvítězí nad 
vší nenávistí, která se teď nade mnou stahuje." - Láska zvítězí, to platí i pro vás. 
 Když pohlédnete do světa, tak vidíte symbolicky nesení kříže všude tam, kde jsou války, 
utrpení a bída. Kde Mí bratři a sestry hladoví, žízní, je nesen kříž lásky. I když zoufají, je to 
průlom lásky, neboť dlouhá noc temnoty se sklání. Prudká bouře, chápejte symbolicky, se stáhne 
nad touto Zemí, a hněv hromů bude slyšet z jednoho konce Země na druhý, Země se dokonce 
zatřese, poněvadž už viděla příliš nenávisti a utrpení. Také ona, která vás nese, se chce 
osvobodit, pospíchat zpět ke světlu, neboť také ona, vaše matka Země, žije a nese kříž, který 
člověk již dlouho nad ní těžce napíná. 
 Vaše úloha je tento kříž nekonečného utrpení proměnit ve znamení vítězství lásky. Každý z 
vás může všemi svými silami pomoci vztyčit tento kříž jako znamení světla. Znamení světla, 
které spojuje navzájem nebe a Zemi, aby bylo zase tak, jako kdysi: JEDNOTA V BOHU, OTCI a 
STVOŘITELI, ze kterého všichni jste. Dělení vidí jen člověk, OTEC nezná žádné dělení a  neznám 
ho ani JÁ, LÁSKA  OTCE, JEŽÍŠ KRISTUS. 
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 Prohlédněte tedy bolest a spatřete v ní obrat ke světlu! Když se vám pod nohama zachvěje 
Země, pak ji pochopte a pošlete jí lásku. Kdo kmitá v lásce, tomu se nepřihodí žádné utrpení, 
neboť stvoření se sklání před milujícím. Také dostane všechnu sílu, kdo žije v lásce, aby v 
hodině bídy pomáhal jiným, aby jiné podporoval, kteří ještě lpí na pozemském, kteří ještě 
nechtějí pustit. Avšak poznejte, že toto se neděje slovy, ale spíše vaším činem lásky, vašimi 
myšlenkami požehnání, porozumění. 
 Když někdo hledá svůj domov, touží po něj, pak za tím poznejte touhu duše po jejím věčném 
domově, kterou kdysi ztratila. Člověk špatně vykládá pocity své duše a touží po tom, co už je 
dávno pryč. Kdyby tento člověk znovu vstoupil na půdu domnělého domova, byl by mu tento 
domov cizí, jeho srdcem by prošel chlad. Pokuste se jako v tomto příkladu porozumět svým 
bližním. Především se dívejte za člověka do jeho duše, a poznáte touhu, která v tomto člověku 
leží, skrytá v duši. 
 Rozluštěte tak své bližní v absolutní, pokorné lásce, a pak můžete zevnitř přijmout všechny 
takové, jací jsou v tom lidském. Přerostete svého člověka, neboť dál nebude jednat člověk, ale 
prostřednictvím člověka bude jednat světlý DUCH, jinými slovy: JÁ prostřednictvím vás. Když 
takto budete jednat, mí milí, bude váš protějšek mlčet. Možná ještě nastane krátké vzepření se 
proti světlu lásky, poněvadž šíp se strefil přímo do srdce. Pak následuje  mlčení vnitřního 
záchvěvu,  neboť kdy bylo člověku neseno tolik lásky, jako to teď a vždy máte činit? 
 JÁ vím, že tato cesta lásky pro vás není jednoduchá, že je to pro vás stálý zkušební kámen a  
bude jím, ale znovu vám říkám: JÁ jsem tu cestu šel před vámi. Na konci není smrt, na konci je 
láska, zmrtvýchvstání, na konci chci ve vás vstát z mrtvých JÁ! Vy jste nástroje lásky a jdete 
takovou vaši cestu, uprostřed tohoto hněvu hromů, uprostřed poslední krátké doby dlouhé, 
hluboce temné noci. Již se rozednívá, brzy vystoupí slunce na horizont a to slunce jsem JÁ v 
Mém návratu, a to rozednění je Můj DUCH, který nyní putuje po zemi a všude probouzí mnoho 
nástrojů, aby vyprávěli o Mé lásce, aby ohlásili Můj příchod.  
 Jako probouzející volání kráčím ve Svém DUCHU po Zemi. Probuďte se ze spánku tohoto 
světa! Osvoboďte se z pout hmoty a obraťte se do nitra ke světlu, které je v každém z vás, ke 
Mně, jednotě s BOHEM! To neznamená, že máte nechat stát a ležet vše pozemské, ne, tam, kam 
jste byli postaveni, plňte se Mnou a z Mé lásky svoje úkoly! 
 To, co jsem vám daroval, užívejte s radostí, dělte se o to se svými bližními, ale nelpěte na 
tom. Tak je to i s bratry a sestrami, kterými pro vás jsou otec, matka, partner, děti. Nechejte jim v 
nitru volnost! Každý je dítě BOŽÍ a každé dítě jde cestu domů. Musí ji jít, i když se vám tak 
nejeví, každé dítě prochází vlastními  zkušenostmi, vlastním osudem cestu zpátky, kterou kdysi 
kráčelo do hlubin. 
 Ve vnějším světě máte ctít otce a matku, ve vnějším máte jistě milovat vaše děti, vaše přátele, 
vaše známé, ale nedržte křečovitě lidi, nechejte je volné, neboť v dálkách nekonečnosti je jich 
vůbec mnoho, s kterými jste už někdy putovali, a všichni jsou vaši bratři a sestry, až na jednu 
duši, která k vám patří: Vaše duálová duše.  S ní jste jedno, jeden plamen před BOŽÍM trůnem, 
odděleni pouze nyní. K této jedné duši dospějete láskou k veškerému stvoření, jestliže překonáte 
oddělení, tak překonáte i oddělení od duše, se kterou jste jedno a vždy jste byli a také vždy 
budete, neboť oddělení je jen zdánlivé. Láska vás vede k vědomému sjednocení s vaší duálovou 
duší. 
  Také tato duše, která k vám patří, pokládá celou její lásku JEDNOMU, BOHU, k nohám. 
Neboť v čistých nebesech to není jako tady na zemi, že člověk pro lásku ke svému partnerovi 
zapomíná na BOHA, ó ne, jen Jednomu patří veškerá láska! 
 Duálová duše je s vámi jedno, jen v tom lidském od vás může být oddělena, v duchovnu je to 
jedna láska, která plápolá jako jeden plamen k BOHU. 
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 Vyrůstejte tedy v lásce jednoduchými úkoly, které vám dávám. Překonejte oddělení a 
poznejte, že jedno slouží druhému, že nemůžete žít bez říše minerálů a už vůbec ne bez říše 
rostlin. 
 Poznejte, že tvoříte s rostlinami symbiózu!  Ony se vám rozdávají v potravě. Jsou to 
nositelé energie, které proměňují světlo slunce do stravy a současně dávají vzduch k dýchání a 
přijímají vaše jedovaté odpadky, ano, mohou ještě mnohem více ... 
 Když proniknete do duchovní říše rostlin, do jejího působení a řízení, pak budete v úžasu stát 
před tímto podivuhodným stvořením, před stvořením, které ve své mnohosti a kráse, ve své 
službě člověku je tak nepopsatelně velkolepé, že vy se skutečně můžete jen uklonit v pokoře.  
 Vše, co si člověk negativním cítěním, myšlením a jednáním osvojil, co mu přináší nemoc, 
jsou rostliny schopny vyléčit, když se člověk vrátí zpět k lásce. Na každou nemoc nechal BŮH na 
této zemi růst rostliny jako pomoc pro Své děti. Poněvadž ON, VŠE-JEDINÝ, ví, jak těžká je 
cesta temnotou. ON ví, jak často Jeho děti padají při zkoušení svobodné vůle a jak si tak uhání 
nemoci. Proto daroval ve Své milosti a milosrdenství Svým lidským dětem mnohost léčivých 
rostlin. Je to Jeho milosrdná ruka, která se nad vámi vlídně roztahuje a která by z vás chtěla 
sejmout všechno utrpení. 
 Co činí člověk? Křičí ve svém žalu a obviňuje BOHA: "ON může za všechno." Jak často 
stoupají takové myšlenky z této Země... BŮH daroval Svým dětem kvetoucí planetu, na které 
roste pro každého dostatek potravy, dokonce v nadměrné míry. Co udělal člověk? Jak děkuje za 
tento dar? 
 Má prosba na vás: Ponořte se v následujících čtrnácti dnech, tak jak o tom bylo pojednáno, 
do světa rostlin. Z vašich rostlin ve vašem domě, ve vašem bytě vyberte jednu zcela zvláštní, 
jednu rostlinu, kterou máte nejvíce rádi a darujte jí  v prvním týdnu všechnu svou pozornost! 
 Ve druhém týdnu přeneste svou lásku na všechny vaše květiny a pozorujte své pocity. 
Jednomu nebo druhému se podaří překonat oddělení mezi rostlinou a sebou samotným a to se 
může povést nejlépe s vaší oblíbenou rostlinou. Ona je život a vy jste život, život je proudící síla 
a tyto síly se vymění. Pocítíte tuto sílu, když se plni lásky přikloníte k této rostlině. 
 Každý z vás už v sobě mohl pocítit vyzařující sílu lesa, klid, který z tohoto lesa vychází. 
Někdy se zdá, jako by stromy přijaly všechny starosti a proměnily je. Zasmušilí vcházíte do lesa, 
váš krok je těžký, a čím dále postupujete mezi stromy, tím lehčeji je vám kolem srdce. Také to 
jednou zkuste, když vás slunce bude lákat a pocítíte v sobě touhu opustit úzké zdi a vyjít si ven 
do začínajícího jara. Pokud chcete, mějte i toto jako úkol. Zvlášť tehdy, když jste smutní, vyjděte 
si do lesa. 
 Co vám teď dávám jako návod, je jen začátek na cestě k jednotě se stvořením. Neměli byste 
přesto zapomínat na svého malého přítele, na kámen, ale i zde se pořád pokoušet vytvářet spojení 
k říši minerálů nebo ho prohloubit, než se vám to podaří, neboť skutečně: LÁSKA  JE JEDNOTA  A 

JEDNOTA  JE LÁSKA  - k tomu bych vás rád vedl. 
 Nejděte tedy do nadcházejících dnů se smutkem tohoto světa, který se uklání Mé smrti. Ne, 
smrt je to nejméně podstatné na Mé cestě! Život, zmrtvýchvstání, vítězství nad smrtí je to, co 
jsem vám přinesl. Tak máte i vy zvítězit nad smrtí, být probuzeni k životu a kráčet dál v radosti 
zmrtvýchvstání! 
 Ve jménu OTCE vám žehnám, tak jako všem, kteří tuto cestu ke světlu, domů k OTCI, 
nastoupili. 

Amen 
�� 
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8. školení 
 JÁ, váš přítel a bratr, JEŽÍŠ KRISTUS, jsem uprostřed mezi vámi a byl jsem také u vašich 
rozhovorů. Někdy bychom vás My - JÁ a andělé, kteří vás provázejí - rádi prostě vzali za ruku a 
vyvedli z vašeho lidského oděvu, zpět do věčného domova, abyste zase porozuměli 
podivuhodnému řízení lásky všejednoho STVOŘITELSKÉHO DUCHA. Mimo NĚJ není nic, vše je v 
NĚM – jediná jednota, jediná láska. 
 Země je velmi slabý odlesk věčného domova, z nějž jste kdysi všichni vyšli. Na čistě 
duchovních planetách, které se seskupují kolem Mého pracentrálního souhvězdí, jsou  
stvořitelské světy bohaté na minerály, rostliny a zvířata, v mnohosti a kráse, a vše se uklání 
VĚČNÉMU. 
 Když kráčíte jako duchovní bytosti nivami, sklání se před vámi v lásce každá rostlina, a vy ji 
duchovně objímáte, neboť z vás proudí láska a pozvedává tuto rostlinku vstříc světlu slunce, 
neboť ve věčném domově se vyvíjí vše k jednomu cíli: stát se dítětem Božím. 
 Minerál se vyvíjí k rostlině, přechází do zvířecích říší, aby usilovalo o to dostat se výš k 
přírodní bytosti, která se zdokonaluje. V daný okamžik je tato bytost přitáhnuta nějakým 
duálovým párem podle božských zákonitostí podle kmitání a přijata jako budoucí dítě Boží a 
předána věčně svatému OTCI k synovskému požehnání.  
 Láska proudí ve všech oblastech. Tak je přiřazena říše minerálů oblasti pořádku, říše rostlin 
božské vůli, říše zvířat božské moudrosti a přírodní bytosti božské vážnosti. To jsou bytostnosti  
OTCE VEŠKERENSTVA. Tyto bytostnosti musí být ještě v dítěti božím zdokonaleny trpělivostí, 
láskou a milosrdenstvím. Základní kmitání těchto vlastností BOŽÍCH jsou zprostředkovány čistě 
duchovními syny a dcerami věčně svatého OTCE-MATKY -DUCHA říším minerálů, rostlin a 
přírodní říši. 
 Duchovní planety jsou, podobně jako tady na Zemi, propleteny klidnými údolími, pahorky, 
jedny mají hory, jedny jsou zase rovné. Rozmanité formy života ... stvoření nejsou položeny 
žádné hranice. Čistá bytost, která kráčí po této planetě - prostor a čas neexistují - se rozdává v 
lásce minerálu. Ten není jako na Zemi pevnou hmotou, ale je ho možné srovnat s drahokamy 
jako safír, smaragd, křišťál, který nezrcadlí jen světlo lásky, které dává duchovní bytost minerálu, 
ale vyzařuje také ze sebe. Ze všech fazet září  zpět světlo v hluboké vděčnosti.  
 Rostliny, které se před každým uklánějí, touží po zdokonalení. Láska, která jim je darována, 
je nechává usilovat o to, aby se dostali výš k prasvětlu, a při zániku se rostlina daruje zvířeti, 
např. květ ve své nádheře motýlovi, který, už nevázán na duchovní prahorninu, letí vzhůru a zná 
jen jednu touhu: dále se rozvíjet, přijímat do sebe stále více lásky, aby na konci této vývojové 
cesty byl láskou. 
 Tak se zdokonalují duchovní bytostnosti v minerálu, v rostlině a ve zvířeti. Čisté bytosti 
světlých nebes plni lásky a radosti při vývoji pomáhají. Poněvadž neexistuje čas, vidí chod 
vývoje již dopředu a vědí: jednou přejde toto moře květu do zvířete, které v sobě nese pokoj a 
lásku, které se učí od světlé bytosti, nechává se jimi poučit, aby se zdokonalilo v božské vůli; 
svoji volnost, která mu je dána, používá k tomu, aby se naučil vlastnosti božské vůle a aby se 
před ní skláněl a spočinul v ní. Učí se moudrost tím, že se může pohybovat na nic nevázána a 
procházet stvoření. Tyto přírodní říše obklopují přírodní bytosti: víly, skřítci, trpaslíci.  
 Vše kmitá v podivuhodné jednotě lásky stávajícího se, zdokonalujícího se stvoření. Stále 
znovu, neboť stvoření OTCE je bez hranic, a vy všichni jste zapojeni do tohoto tvůrčího dění. 
Také vy můžete spoluutvářet a spoluvytvářet, neboť BŮH vložil vše také do vašich rukou. 
 Synové a dcery čistých nebes měli dbát jen božského zákonu sloužící lásky, to by znamenalo, 
vložit svobodnou vůli do vůle BOŽÍ. Nedbání tohoto zákonu vedlo k pádu. Svobodná vůle se 
postavila proti zákonům Věčného a vynesla ven stvoření, která nekmitala a nekmitají v božsky 
čistém zákonu lásky.  
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 Pokračujícím protizákonným jednáním přeměnily duchovní bytosti část čistých planet a strhly 
je s sebou do hlubiny tím, že se vzdálily od lásky OTCE. Pohrdli zákony lásky, že jeden slouží 
druhému, a postavily se nad stvoření a už s ním nejsou v jednotě.  
 Přes nekonečné věky, které vám stěží mohou být vylíčeny, se vytvořil tento hmotný vesmír a 
BŮH viděl Své děti, kdysi nejčistší duchovní bytosti, uprostřed planoucích skalisk formujících se 
světů a v Jeho lásce proudilo slitování. ON pravil: „Budiž světlo pro Mé děti, které padly! Budiž 
světlo a vody nechť se oddělí od země! Rostliny nechť rostou a zvířata nechť se vyvíjí!“ 
 Poté šly přírodní bytosti dobrovolně do hloubky, aby sloužily zvířatům a rostlinám. Věčný 
STVOŘITELSKÝ DUCH spustil Svou lásku do tohoto stvoření, aby mohl ze všeho volat Své děti. 
 Tak na vás BŮH volá ze skály, volá na vás z každé rostliny:  „Pohleďte, jak vám slouží svět 
rostlin, jak se vám skutečně rozdává! TO JSEM JÁ, Můj DUCH, který se rozdává, neboť není nic 
mimo Mne.“ 
 Také toto dění pádu se všemi světy pádu je ve Mně, VĚČNÉM DUCHU, ale Má láska, která Mé 
děti volá ze všeho, nebyla zaslechnuta. Byla snaha tuto lásku potlačit. 
 Ve vašich pohádkách a pověstech ještě máte tušení o znalostech vašich předků, ti ještě slyšeli 
Mé volání ze skály, ti ještě cítili Moji lásku, která se jim ukláněla v rostlinách, ti ještě viděli 
zvířata jako své přátele. 
 Teprve později je začali zabíjet. Po první vraždě na této Zemi tekla krev nevinného tvora. Ale 
vždy byly světlé bytosti, které slyší Mé volání, které také slyší a vidí přírodní bytosti, které 
nezakrývají své uši před jejich naříkáním, co člověk této staré matce Zemi všechno způsobil.  
 Během školení, kterým vás provádím, bych vám rád odkryl vaše nitro, abyste se zase stali 
jasně slyšícími, jasně cítícími, jasnozřivými - duchovní smysly, které v každém z vás spočívají a 
čekají na probuzení. 
 Skutečně, intelekt se pokouší odblokovat lásku a ta se přesto přiklání k člověku. Čím více se 
člověk pokouší vysvětlit vše intelektem, tím více se zaplétá ve vlastních vysvětleních, aby 
nakonec poznal, že je jen jedno vysvětlení: 

LÁSKA STVOŘITELSKÉHO DUCHA VLÁDNE VE VŠEM  
A VŠE SI NAVZÁJEM SLOUŽÍ V LÁSCE . 

 Tak jako BŮH slouží Svým dětem ve stvoření, tak se mají také děti zase učit sloužit, a má být 
znovu tak, jak to bylo kdysi. Vešli jste do temnoty, ale nyní jdete opačnou cestu zpět ke světlu. 
 Jeden je pár krůčku napřed v jedné oblasti, druhý v jiné, a tak si můžete vzájemně pomáhat, 
vzájemně se podporovat. 
 Skutečně, vaše láska by měla kmitat stejně ke každé květině. Neměli byste už více dělat 
rozdíly. Avšak děláte-li je, slouží vám to jako školení a může vám to podivuhodně pomoci ve 
vašem sebepoznání. 
 Mí milí žáci, náhoda neexistuje. Vše, co se kolem vás děje, má své příčiny jako i v tom 
příkladě, který byl dnes uveden: rostliny chřadnou a hynou, poněvadž člověk je smutný, 
poněvadž nemůže déle unést trápení. Tento příklad vám slouží k poznání, že jste přes pocitovou 
rovinu spojení se vším bytím. Smutek, který je ve vás, se přelévá zároveň do vašeho okolí. Teď 
jde o to zeptat se: chci něco takového? Má vskutku veškerý život kolem mne odumřít, protože 
mě omrzel život, protože jsem smutný a unaven bojem? 
 Co to je život? Jděte k podstatě této otázky: Život je láska. A kdo miluje, ten promíjí, tak jako 
jsem prominul na kříži JÁ. Kdo miluje, ten má soucit se všemi, kteří kolem něj jsou, kteří také 
trpí, a pokouší se usmívat uprostřed bolesti a vyzařovat lásku. Ihned si stvoření kolem vás 
oddechne,  neboť tak jako spoluvytváříte a spoluutváříte ve věčném domově, tak jste také tady v 
pozemském životě ti, kteří spoluvytváří a spoluutváří své okolí. 
 Vy si nejste vědomi síly, která ve vás je, Mí věrní, a proto vás učím cestu k vašemu vnitřnímu 
životu, k duchovnímu bytí, k lásce. 
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  Na konci cesty Si přeji bratry a sestry, vědomé syny a dcery věčně svatého OTCE-MATKY -
DUCHA, kteří pomáhají proměnit tuto Zemi do duchovního bytí. Vysoký cíl, ale vy tuto sílu máte 
v sobě už teď. 
 Tak jako rostliny kvetou pod milující rukou a daří se jim a z radosti kvetou v době, kdy se tak 
vůbec neděje, aby opětovaly lásku, kterou jim člověk dává, tak můžete láskou proměnit i své 
bližní. Příklad: Vstoupíte s úsměvem ve tváři do autobusu, tramvaje, metra a přátelsky 
pohlédnete na své bližní i vy. Tolik smutných tváří se rozjasní a přátelský úsměv k vám bude 
zářit zpět. Již tímto jednoduchým způsobem můžete pomáhat proměnit lidi svého města, darovat 
jim světlo. 
 Můžete spolupůsobit při pozvednutí umírajících rostlin do duchovního bytí. V průběhu 
školení vás chci vést k tomu, aby vaše oči  dál nebyly zavřeny před tímto duchovním děním. 
 Vidíte jen málo toho, co se kolem vás ve skutečnosti děje. Díváte se na tulipán a říkáte: „Ó, 
ten je krásný!“ Nevidíte jeho záření a světlo, když od vás proudí láska, v těchto chvílích je kolem 
tohoto tulipánu světlé záření, a toto záření vás obaluje. Mezi vámi a tímto tulipánem se 
uskutečňuje výměna energie. Životní sílu, kterou tato květina v sobě nese, vám dál plná radosti 
rozdává, poněvadž dostává sílu přímo od slunečního světla. 
 Svět rostlin by vás mohl toho tolik naučit, neboť i vy máte tuto sílu v sobě, přijímat  energii 
přimo ze slunečního světla, ale této schopnosti jste se na cestě evoluce odnaučili. K tomu všemu 
vás chci zase vést zpátky. Proto, Mí milí bratři a sestry, pokuste se stále více dostávat od svého 
rozumového myšlení k pocitům srdce. Rozumem nemůžete zdůvodnit lásku, rozumem se 
neotevírají duchovní světy - jen vaším cítěním. 
 Na počátku se vám to může zdát ještě jako křečovitě darovaná láska, když například na cestě 
do práce zdravíte stromy na kraji silnice a darujete jim požehnání z lásky OTCE. Ale čím častěji 
toto cvičení budete provádět, čím více se dostanete do světa rostlin, které vás obklopují, tím více 
zesílí vaše pocity pro ně a brzy se dostaví telepatická komunikace mezi tímto světem a vámi. 
Tímto způsobem se ve vás otevře krok za krok jasnocit a pak i jasnozřivost, duchovní vhled. 
 Znovu má být tak, jako to bylo kdysi v čistých nebesích. Tak vejděte radostným krokem do 
světla lásky a buďte si vědomi zodpovědnosti, kterou v této době obratu nesete, neboť ne 
nadarmo jste právě teď v pozemském šatu! 
  Co vás ještě na lidských věcech znepokojuje, v průběhu školení lidské pozvolna ustoupí, 
duchovní ve vás získává převahu, a vy Mi porozumíte. Budete pak rozumět nekonečně velké 
touze OTCE po Svých dětech. Porozumíte bolesti týraných tvorů a touze VŠESTVOŘITELE, že toto 
vše by mělo skončit. 
 BŮH není zodpovědný za vše, co je negativní, nýbrž jen a jen člověk! 
 Tak člověk proměňuje zase to, co je negativní, protože člověk to m u s í proměnit, to je ten 
návrat k PŮVODU, návrat k lásce.  
 Láska se neomezuje, láska se neváže, nýbrž láska se spojuje. Láska se spojuje s kamenem na 
kraji cesty, se všemi kameny, s veškerou říší minerálů a kmitá zase v prakmitání božského 
pořádku. Láska se spojuje s říší rostlin: se stromy, keři, květinami, léčivými rostliny, plody, které 
se vám v lásce rozdávají, s rostlinami, které kmitají v prakmitání božské vůle a toto kmitání vám 
dále v lásce předávají.  
 Láska se spojuje s každým zvířetem. Zvířata, která si zde ve hmotě ještě škodí, poněvadž 
jedno požírá druhé, musíte proměnit také vy. I to patří k vašim úkolům. Vysílejte lásku do říše 
zvířat a tygr bude žrát trávu. Tráva se obnoví, neumírá, mnoho rostlin se obnoví, neumírají. 
Přesto to, co zanikne na Zemi, vznikne v duchovnu, ale ne v hrubé hmotě, jako tady na této staré 
Zemi, ale očištěné. Proměna se děje vaším láskyplným cítěním, myšlením a jednáním. My vám 
při tom pomáháme, ale ty krůčky musíte jít vy sami.  
 Spojující láskou ke stvoření, k říším minerálů, rostlin a zvířat a k přírodním bytostem, které 
jsou vašim pozemským očím ještě skryty, hodláte spolupůsobit na tom, co jsem předpověděl: 
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"Hleď, JÁ učiním vše nové, nové nebe i novou Zemi, a na ní budou láska a pokoj!" Na této nové 
Zemi mohou žít jen ti, kteří přeměnili lásku v čin, kteří jsou připraveni všichni prosit o prominutí 
a každému promíjet, kteří jsou dále připraveni zase v jednotě se stvořením žít a působit. 
Připravenost na to je nyní důležitá, dokonalost ještě ne. Celé nebe vás podporuje, aby vám 
pomáhalo na cestě zpět domů do OTCOVSKÉHO DOMU. 
 Milí bratři a sestry, pokuste se za úkol v příštích dnech ještě jednou vytvořit spojení ke světu 
rostlin, k této části stvoření, které se rozdává padlým dětem, i když se s ním tak špatně zachází. 
Lesy končí v plamenech, hrubé nohy rozdupávají cestičky, květy. Zimní dovolené jsou věnovány 
celé kusy země, stéblo trávy tam více neporoste, kde se lidé baví. 
 Je to věčný STVOŘITELSKÝ DUCH, který se pokládá k vašim nohám. Vciťte se do své duše - a 
vznikne vděčnost, když budete zase pozorovat hojnost květů tohoto jara, navzdory nekonečné 
bolesti, kterou člověk přírodě způsobil. Ona se stále rozdávala v nadměrné míře, dokud člověk 
nedokázal značně uškodit růstu - a to stojí před vámi. Teprve pak člověk pozná, jak velká je 
láska STVOŘITELSKÉHO DUCHA. 
 V této době, kdy se člověk nachází v největší nouzi, protože mu schází vzduch k dýchání, 
protože už není zaručena potrava, mu je ukazováno, že ON, TEN VŠE-JEDINÝ, připravil Svým 
dětem novou Zemi, zduchovněnou Zemi, na které jste tvořivě spolupůsobili vy a mnozí, totiž 
všichni, které teď po celém světě učím lásku, aby zase byl jeden pastýř a jedno stádo pod 
zástavou lásky. 
 

Amen 
��
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9. školení 
 JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS jsem vás přivedl na toto malé místo v lese. - Mech vám leží u noh, 
plodonosné keře kvetou, kolem vás stojí stromy, jejichž větve se sklání před společenstvím 
milujících dětí Božích, mezi nimiž dlím JÁ. 
 Nekončí nádherný den se slunečním svitem? Nezářil také paprsek věčného slunce JEŽÍŠE 

KRISTA do vašeho srdce? Plášť lásky je položen kolem vás a navzdory chladnému večernímu 
větru vámi proudí teplo. Teplo lásky pulzuje vašimi žilami. 
 I když má člověk ještě tolik otázek a nerozumí tomu či onomu, duše ví o duchovních 
souvislostech, a JÁ, váš přítel a bratr, je člověku vysvětluji, aby mohl vstoupit do kmitání lásky, 
které už nese duše. 
 "Stvoření je jednota", tak jsem pravil, "a jedno slouží druhému." Sedíte v měkkém mechu, u 
keřů, opřeni o kmen stromu. Kmitání rostlin, které vás obklopují, je vám v lásce nakloněno. 
Kdysi jste ve věčném domově prošli vývojem, zdokonalili jste se a bylo vám požehnáno 
synovským požehnáním a to, Mí milí, cítí rostliny, které se kolem vás uskupily. 
 Musíte si to představit takto: Stvoření prahne po lásce, která je na Zemi sotva cítit, nejméně v 
říši rostlin. Rostliny už nedostávají děkovné modlitby, rostliny, které se vám rozdávají v plodech. 
Žádný paprsek lásky se jich nedotkne, a tak touha po lásce stoupala do nezměřitelného. Je to 
touha po dalším vývoji. 
 JÁ jsem vám vyprávěl z věčného domova, že čisté duchovní bytosti, když kráčí stvořením, 
pomáhají minerálům, rostlinám a zvířatům, zdokonalují se v základních kmitáních bytostností 
BOŽÍCH tím, že do těchto stvoření nechávají proudit lásku. 
 Tento úkol by byl i vás zde na této Zemi. Rostlina, třebas mech u vašich noh, v sobě nese toto 
základní kmitání lásky z věčného bytí a nyní hledá stejné kmitání u vás, dítěte Božího. Touží po 
vás a čeká na proud spojení lásky, který dítě Boží v čistých světech vždy vyzařuje. 
 Zde na této zemi je jen málo těch, kteří se v lásce sklání před nejmenším a nejnižším 
stvořitelským děním, ať už v stéblu trávy, malém kameni, nebo v mechu, v bylinách. Rostlina by 
se ráda rozdala dítěti Božímu, protože v sobě má pracítění, v rozdávání se rozvinu výše ke svému 
cíli stát se skrze skupinovou duši čistým dítětem Božím. 
 Láska je koloběh: od BOHA přes Jeho děti do stvoření a od stvoření září láska zpět k dětem, 
kteří se v hluboké vděčnosti sklání před BOHEM a tak mu lásku vracejí. Tento koloběh je zde na 
Zemi přerušen a vy, Mí žáci, máte tento koloběh znovu spojit. Vaše láska by měla kmitat stejně 
ke každé rostlině, ať už ve vaši zahradě roste jako plevel nebo se vám rozdává ve svých plodech. 
 Láska neklade žádné hranice, ani v říši rostlin. Růže vás sice může rozradostnit  svou krásou, 
svou vůní a oblažit vaše srdce, ale také nepatrný kvítek na kraji silnice vám slouží ve stejné lásce 
jako vše, co se sklání před dítětem Božím a tím také před Stvořitelem, neboť v každém dítěti 
božím je také jiskra věčného STVOŘITELSKÉHO DUCHA, neboť požehnáním, Mí milí, je BOHEM, 
OTCEM-MATKOU-DUCHEM, vkládána do dítěte část Jeho SAMOTNÉHO. 
 Teď jde o to rozdmýchat toto světlo k plameni lásky také v čistě duchovních oblastech, v 
nichž dítě slouží stvoření láskou. Se synovským požehnáním dostává dítě zároveň svobodnou 
vůli a možnost vyzkoušení vůle: sloužit nebo vládnout. 
 Po návratu domů všech dětí, které prošly zkouškou svobody vůle, nebude už nikdy více pád, 
poněvadž v čistých světech není žádné dělení ve vědomí, zkušenost temnoty bude uložena a ve 
všech odstínech pro národ dětí znovu vyvolatelné. Padlí bratři a sestry tedy šli tuto cestu napřed 
pro všechny ty, kteří by ještě chtěli vyzkoušet svou svobodnou vůli, a ukázali, kam toto zkoušení 
vládnutí a ovládnutí vede. 
 Proto vám stále znovu říkám: Nesuďte a neposuzujte, abyste nebyli souzeni a odsouzeni. 
Buďte vděčni za cestu po Zemi, také vděčni všem těm, kteří ji jdou ve svobodné zkoušce vůle 
nejtemnějšími oblastmi. Jejich zkušenosti, které nevědomky přijímáte, vám slouží jako příklad. 
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 Nyní zpátky k říši rostlin: Vaše láska k rostlinám kmitá v lidském šatu ještě rozdílně. Avšak 
rostliny hledaly člověka, ony cítily, pociťovaly v sobě, co člověk potřebuje k jídlu a léčení. 
Například člověku, který je spojen v lásce s říší rostlin, jsou přiváta větrem semena léčivých 
rostlin do nejbližšího okolí, aby je už nemusel trhat, jako se to ještě teď stává, ale aby léčivé 
proudy vděčně přijal, sklonil se v pokoře před rostlinou a požehnal jí ve jménu STVOŘITELSKÉHO 
DUCHA. 
 Když se rozhlížíte po svých zahradách, nebo když jdete přírodou a cítíte, že jste přitahováni 
určitou rostlinou, pak se do sebe zaposlouchejte a poznáte, co by vám rostlina ráda darovala, co 
už, ještě před vaším pohledem, pochopila, že potřebujete, aby se vám rozdala ve sloužící lásce. 
 Příklad: Jdete parkem a váš pohled padne na keř planých růží. Stojí před vámi v plném květu. 
Ačkoliv kolem kvetou ještě jiné keře, vás obzvláště potěšil právě tento květ, a pociťujete v sobě 
vnitřní dotek něžnosti okvětních lístků seskupených kolem tyčinek. Nevíte, že tato rostlina k vám 
přelévá svoji lásku a zároveň vás léčí, protože v sobě například nesete podmíněně šok z nějaké 
nehody, protože máte obavy, které si neumíte vysvětlit. To je jen jeden případ z tísíců.  
 Každá rostlina, která se ve vašem okolí hojně vyskytuje, které se často letmo dotknete 
pohledem, vám chce něco říci, chce vám pomoci, chce vás na něco upozornit.  
 Uvedu nyní jednodušší příklad. Teď všude na vašich loukách roste pampeliška. Jednomu 
padne tento žlutý květ do oka a zaraduje se nad světlými, jasnými paprsky této rostliny. Jiný má 
tuto rostlinu za plevel. 
 Tato rostlina symbolizuje světlo, slunce. Když se pozitivně naladěný člověk této rostlině teď 
přiblíží, dochází k výměně léčivých sil, neboť tato rostlina, pampeliška, v sobě ukládá sluneční 
energii, aby ji v lásce dále darovala dětem božím hladovým po slunci, neboť dost dlouho trvala 
zima a slunce svítilo málo.  Ve vás má být světlo, vám chce říci rostlina - i v přeneseném smyslu 
- světlo v každé buňce vašeho těla, světlo ve vaší duši! 
 Jiný člověk vidí tuto rostlinu jako obtížný plevel a bez lásky ji vytrhne. Kdyby se tento člověk 
pozoroval ve svých myšlenkách, ve svém jednání - nejen vůči této rostlině, ale i vůči svým 
bližním - mohl by poznat, že v sobě stále více zašlapává světlo. 
 Světlo, které nyní zesíleně proudí zářícím PRACENTRÁLNÍM SLUNCEM lásky OTCE  do všech 
Jeho lidských dětí, je oním člověkem proměňováno v agrese vůči všemu, co je v jeho okolí světlé 
a jasné. Proto má vztek na tuto rostlinu, která se odvažuje vyzařovat k němu světlo slunce. Na  
obou těchto příkladech, které jsou tak křiklavě odlišné a byly vám tak vědomě líčeny, můžete 
poznat rozpětí mezi světlem a temnotou. 
 Ukázal jsem vám, že stvoření by vám chtělo sloužit ve všem, jak tělu, tak i duši. V 
nejjemnějších substancích pomáhají rostliny duši, aby se očistila a aby položila své břímě na tělo. 
Jiné rostliny pomáhají nést toto břímě těla tím, že poskytují tělu léčení. Jiné rostliny se rozdávají 
ve zdravé stravě. I když člověk znečistil své okolí jedem a způsobil tak světu rostlin škody, 
přesto  svět rostlin stále ještě slouží dítěti Božímu v nejhlubší lásce. 
 Nuže poznejte, Mí milí, že každá rostlina má právo na bytí. Když ji ještě musíte tu a tam 
vypudit ze své zahrady, tak o tom moudře přemýšlejte, co by vám ráda řekla, abyste se na 
výskytu této rostliny mohli poznat, a JÁ vám s tím pomůžu, abyste se poznáním změnili. 
 Na nové Zemi, Mí milí žáci, se bude vaše strava skládat z toho, co vám dobrovolně darují 
strom a keř. Stvoření na zduchovnělé Zemi už nebude z hrubé hmoty jako tady a také vy budete 
proměněni zářením lásky a vaším usilováním a poznáte, jak a čím vám mohou plody rostlin 
sloužit a pomáhat. 
 Dokud však ale jdete po Zemi v těžkém lidském šatu a nemůžete ještě rozlišovat, protože 
vaše cítění není dostatečně vyškoleno, proste Mě, abych vám pomáhal při všech vašich činech, a 
JÁ vám vložím do srdce pocity, s nimiž máte zacházet se světem rostlin. 
 Neboť skutečně vám říkám: svět rostlin je svět pocitů, jako je pocit řeč nebes, tak je také 
jazykem mezi rostlinami pocit. Když od  vás k rostlině proudí výlučně láska, tak nemůžete této 
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rostlině přivodit žádnou bolest. Jsou-li však vaše myšlenky ještě smíšené s myšlenkami jako: "Já 
tě, rostlino, nechci, rušíš mi pořádek na zahradě," pak napomínám: "ČLOVĚČE, POZNEJ SÁM 

SEBE, a vyzkoušej se, co ti ještě chybí! Teprve pak vezmi rostlinu ze své zahrady a usiluj o to, 
abys byl se Mnou a Mojí silou v kmitání lásky!" 
 V nadcházejících týdnech, milí žáci, s vámi půjdu říší rostlin a pokud to bude vaše vůle, 
nechť si každý z vás vyhledá určitý strom. 
 Vězte, že strom v sobě skrývá velmi mnoho energie a že každý strom je připraven, darovat 
vám tuto energii, ale touží právě tak po lásce, jako vše ve stvoření, jako také vy toužíte po lásce. 
Nuže, vyhledejte si tento strom! Ať už stojí na zahradě nebo ve volné přírodě, darujte mu svoji 
lásku, a požehnejte mu ve jménu OTCE a pokuste se vybudovat k tomuto stromu vztah! 
 Jako ke svému malému příteli kameni, tak máte vybudovat hluboký, vnitřní vztah také k  
tomuto stromu. Tak jako jste již tu a tam pociťovali proudění lásky ke kameni, i když je to jen 
kousek zdi zformovaný lidskou rukou, tak máte pozvolna vybudovat také vztah k tomuto stromu, 
vašemu velkému příteli v přírodě. Položte svoji ruku na jeho kůži, na kůru! Také vy jste obaleni 
kůží, která vás chrání, také ve vás proudí řeka života, také ve stromu proudí řeka života. I vy jste 
srostlí, symbolicky viděno, srostlí se zemí, stojíte a jdete vzpříma s hlavou vztyčenou a spějete 
k nebi. Také strom se natahuje ke slunečnímu světlu, roztahuje své jehličky nebo listy, aby přijal 
co nejvíce slunečního světla a proměnil ho jako dar pro vás. 
 Také vy máte udělat prostor vaší duši, která je ve srovnání se stromem korunou člověka, a to 
tím, že se otevřete a duše se rozprostře nad vaší hlavou, jako kalich květiny, ano, jako větve, 
haluze stromu, aby přijala nejvyšší energii, lásku z BOHA. 
 Vaše duše je ještě převážně ve vašem těle. Dokud je člověk ještě člověkem a bojuje 
intelektem proti duši, tak se duše nemůže pozvednout nad člověka. Vrátí-li se však člověk do 
svého cítění srdce a nechá ho proudit v lásce a láskou, tak se bude moci duše rozprostřít nad 
člověkem, nad jeho hlavou. 
 To nechť je váš úkol: Jděte vědomě stvořením, vnímejte vědomě rostliny kolem vás, přijměte 
je do sebe a stále znovu se vracejte ke svému příteli, stromu, abyste cvičili své cítění! JÁ vás 
povedu i zde a ukáži vám vašeho přítele, kterým je pro vás teď strom, na němž můžete pozorovat 
svůj růst a zdar. 
 Milí bratři a sestry, žehnám vám v tomto malém kroužku, každému jednomu a také těm, kteří 
zde dnes nemohou být. Žehnám těm, kteří blízko i dalekou se Mnou jdou cestu a žehnám všem, 
které nakonec všechny přivedu domů do věčnosti, ven z prostoru a času. 
 Tak pociťte nyní Moji ruku na svém temeni, pociťte duchovně otevření, aby se vaše duše 
mohla pozvednout a nechejte proudit své cítění vzhůru do nyní temného nebe, které však je a 
zůstane prozářeno věčným sluncem OTCE-MATKY -DUCHA! Mé požehnání proudí. 

Amen 
�� 
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10. školení 
 Mí milí přátelé, Mé ovečky, JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, váš učitel, ale také váš bratr a přítel, jsem 
uprostřed mezi vámi, abych vás trochu utěšil a abych vám dodal odvahu. Putujete tímto údolím 
slz a skutečně, je to  ú d o l í   s l z. Na nebi jsou mraky těžké jako při dešti, tak těžký pro vás byl 
mnohý den ve vašem životě nebo ještě je. Přesto nad mraky stojí slunce, přes mraky září s 
nezmenšenou silou a osvětluje nejtemnější den. Žádný mrak nemůže být tak hustý, aby si dráha 
světla neprorazila cestu. Toto berte jako přirovnání, jako Moji útěchu pro vás. 
 I když si myslíte, že jen s námahou postupuje na cestě lásky kupředu, chtěl bych vás 
povzbudit a říct vám, že tomu tak není. Je lepší, když kráčíte kupředu malými krůčky, než se 
pokoušet  dosáhnout cíle sprintem, a pak krátce před cílem poznat, že jste proběhli kolem 
mnohého, co vás nenechalo růst v lásce. 
 Tak pokračujte v tomto putování, které jste s radostným srdcem začali, právě tak radostně, 
navzdory potížím, o kterých si myslíte, že je nezvládnete, navzdory svému domněle marnému 
úsilí. 
 Mí přátelé, už nejmenší jiskra lásky stačí, aby zapálila obrovský požár. Berte to jako symbol a 
radujte se! I když z vás ještě nevychází proud lásky jako slunce hustými mračny, úkol je již 
splněn s první myšlenkou: "Strome, rád bych tě miloval tak, jak mě to PÁN učí". Jiskra je 
zapálena a tato zapálená jiskra bude v Mém světle růst a  Mým světlem bude ozářena. Krok za 
krokem kráčejte do lásky, která už nečiní rozdíly. Pro vás v lidském šatu je to nyní ještě 
nepochopitelné a JÁ rozumím vašim pochybám. 
 I JÁ jsem musel pomalu vrůst do této lásky. Byl jsem rozzuřený z těch Svých bratrů, kteří 
obchodovali v domě Mého OTCE. Nepřevrhl jsem stoly se všemi těmi penězi? Neplísnil jsem 
farizeje a znalce písma? A co jsem řekl na kříži? "OTČE odpusť jim, protože oni neví, co činí," to 
byl konec Mé cesty po této Zemi. 
 To je také váš cíl, mí milí. Mějte tento cíl na zřeteli a jděte po Mé ruce krok za krokem do 
nádherné říše všeobsahující, vše dohromady svádící jednoty, vysoké moci a síly božské lásky! 
Dnes se ještě cítíte odděleni od kamene, květiny, stromu, ale JÁ vám říkám, že s první 
myšlenkou, s vysláním první jiskry lásky, hodláte překonat oddělení a vkročíte do jednoty 
stvoření. 
 Meditace: 
 Vciťte se do svého nitra a přijměte kmitání Mé lásky ke každému jednomu z vás! Ať už nyní 
Mým slovům nasloucháte nebo tato slova čtete, dotýkám se vás všech ze světla věčnosti, ve které 
je vše jen láska a vyzvedávám vás na okamžik z vašeho rozumového myšlení do proudu milosti 
ze srdce STVOŘITELSKÉHO DUCHA. 
 Vidíte teď v sobě svůj strom. Kmitá ve vás láska k němu, k malému klíčku, tak jako i k již 
vyrostlému stromu - podle toho jaký strom jste si vyhlédli. Nyní, v tomto okamžiku, pociťujete, 
co myslím, když vám říkám: "Darujte tomuto stromu celou svoji lásku!" Nyní jste s ním jedno. 
Vaše vědomí se noří do jeho kořenů, do jeho kmene, do jeho větví, haluzí, do listů . . . Váš přítel 
stojí v jasném slunečním světle, spojen s vámi. Je to váš růst a vznik, vaše snaha dostat se výš k 
věčnému slunci lásky, z kterého už teď  přijímáte všechnu sílu prostřednictvím kořenů, neboť 
život, který nesete, je z NĚJ a symbolicky se vypínáte s tímto stromem, s jeho větvemi, haluzemi, 
jeho listy, nad tuto Zemi, nad veškerý kosmos, nad veškeré stvoření, v BOHU, OTCI-MATCE-
DUCHU. 
 Pociťte jásot vaší duše! Pociťte, jak se vznáší v radosti, která není z této Země! 
 

� 
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 Nyní, Mí milí, vás přenesu zpět do vašeho člověka. Ještě jdete tímto údolím slz, ale k tomu, 
abyste prošli, dostáváte všechnu sílu z kořenů - z kořenů, které leží ve vás, z božské jiskry, 
která je jedno s BOHEM . Když budou mračna příliš hustá, tak si vzpomeňte na tento pramen 
síly a jděte k ní a uvidíte pronikat zářící slunce zase mraky. Takže pokračujte vesele dále a 
kráčejte kupředu po stezce lásky! 
 U vás lidí je pořekadlo, které praví: 'někdy nevidíte pro samé stromy les', tak to nemá být. 
Cesta domů k OTCI je cesta radosti.  Jistě to tu a tam pro vás není lehké a říkáte si "Ó PANE, jak 
mám teď ještě cítit radost?" Pak se rozhlédněte po stvoření a zase poslouchejte, jak ptáci zpívají! 
Podívejte se do kalichu nějakého květu, do čerstvé zeleně stromů, poděkujte za to, co vidíte, a 
tímto díkem vám bude zase lehčeji u srdce. To, co právě nesete, vám už nebude ležet na 
ramenech jako těžké břímě.  

DUCH SVATODUŠNÍCH SVÁTKŮ, Mí milí, je DUCH lásky, spojený s radostí. S radostí smět 
sloužit. Kdo tomuto porozumí, bude putovat dále po cestě pohlcen duchem a naplněn energií. 
 Pro nadcházející dny vám budiž dáno za úkol následující: JÁ jsem hovořil o kořenech a tak i 
vy máte přemýšlet o zakořenění. Poznejte, Mé ovečky, že kořeny leží v každém případě u BOHA! 
Ačkoliv se dítě od NĚJ sebevíc vzdaluje, přesto dostává všechny své síly od NĚHO. Na co si 
myslíte, že zde v tomto pozemském bytí musíte ještě roztáhnout vaše kořeny? O co ještě člověk 
usiluje? Přezkoušejte se a porozumíte Mému slovu: Kdo miluje muže, ženu, dítě, rodiče více než 
Mne, není Mě hoden. Kdo nerozumí, že všechna síla, i pro vaše nejbližší příbuzné, přichází jen z 
jednoho pramene, kdo není vděčný za proud této síly, ten Mne, věčně milujícího DUCHA, ještě 
nezačal hledat. Ještě neví, co je to láska. Láska, která se vám v nadměrné míře - jak to není 
možné vylíčit - rozdává. To je těmito slovy míněno. 
 Kam ještě roztahuje člověk své kořeny na této Zemi? Co ještě svírá? Co chce ještě držet? Z 
čeho chce ještě odebírat svoji sílu a nepoznává, že všechna síla přichází jen od JEDNOHO. 
Přemýšlejte o tom a pak jděte s dnešními věděním, se vším poznáním k vašemu příteli, stromu, 
nechejte ožít kmitání krátké meditace, kterou jsem vám daroval, a porozumíte Mým slovům v 
jejich smyslu! 
 Mé požehnání ve jménu OTCE září na vás, jakož i na všechny, kteří jako vy jsou na cestě 
domů do věčnosti, domů k PŮVODU, k CÍLI, k OTCI. 
 

Amen 
�� 
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11. školení 
 Kdo z hluku tohoto světa vstoupí do vnitřního mlčení, do ticha, ten uslyší ve všem bytí 
mluvit Mne, STVOŘITELSKÉHO DUCHA. Bude vnímat v šumu listí stromů Mé laskající slovo, Mé 
volání: "Pojď, Mé stvořitelské dítě!" Vznese se s písní ptáků do jásavého zvolání: "JEŽÍŠI KRISTE, 
domů k Tobě!". Skloní se ve větru, který se toulá po klasnatých polích - právě jako ty klasy - 
před věčným DUCHEM, KTERÝ SE ve Své mnohosti rozdává Svým dětem. Skutečně, JÁ vám 
říkám, že všechno slouží k poznání, k rozšíření vašeho vnitřního vědomi do hojnosti 
stvořitelských darů, když jste připraveni být uvnitř klidní a nechat v sobě mluvit 
STVOŘITELSKÉHO DUCHA. 
 Na počátku, Mí milí žáci, Mí přátelé, je pro vás šplouchání pramene jen hluk. Avšak když 
jste uvnitř tiší,  slyšíte, když se soustředíte, v šeptání pramene, jak vás OTEC volá.  
 Na počátku je váš přítel strom pouze stromem, oddělený od vás. Pokoušíte se vstoupit do 
kmitání lásky a pociťujete, že toto kmitání, nalézající se ještě na počátku, se vám pořádně 
nepodaří. Ale čím více se vnoříte do života, který v tomto stromě proudí, čím více tento strom 
pojmete do svého nitra, tím silnější budou ve vás světelné impulzy lásky ke stvoření. 
 Přemýšleli jste o kořenech, o svém vlastním zakořenění. Strom je symbol vašeho života, i v 
kmeni, ve větvích, v haluzích, v listech, v plodech. Když se ponoříte, usídlíte ve vnitřním chrámu 
a pomyslíte na váš strom, tak vám ukáže, kde máte ve svém životě ještě slabá místa. 
 Stojí strom, kterým otřásla bouře života, přesto zpříma? Sklání se, vzdychá a sténá? Jsou 
větve, haluze, které se rozpínají vstříc ke světlu, plné radosti nebo se smutně sklání k zemi? Je 
strom nemocný? Potřebuje vaší pomoc? Máte i vy slabá místa, která potřebují božskou pomoc? 
Je omezen na malé zahradě a nadávají sousedé, že krade sluneční světlo? Jste i vy omezeni nebo 
omezujete své bližní? Berete jim světlo? 
 Mé stvoření k vám hovoří různými způsoby, Mí přátelé, jako v případě stromu. Ukazuje se 
váš strom  v překrásném květu nebo na něm víc milujete plod? Květ je jaro cesty domů k OTCI, 
plod je podzim, sklizeň. 
 Mí milí žáci, tak jako mladý strom potřebuje dobrou zem, tak i vy potřebujete pevný základ. 
Ten jste našli v BOHU, jinak byste zde nebyli nebo byste Mé SLOVO nečetli. Ale aby se kořínky 
uchytily, musí se přehnat přes kmen mnoho bouří, mnoho orkánů, stromeček života se musí 
otřást, aby byl stále více a jistěji zakořeněn v BOHU, aby tento dorůstající strom už nemohlo nic 
vyvrátit. 
 Dříve než může strom nést plody, potřebuje květy, které jsou symbolem touhy po BOHU. 
Člověk poznává, že touha je utišena jen tím, že dává dál lásku, kterou přijímá od BOHA 
prostřednictvím stvoření. 
 Z květů se stávají plody. Čím víc se člověk proměňuje od egoistického myšlení, od 
sebevztahovačného přání a chtění k sloužící lásce, která se, jako věčný STVOŘITELSKÝ DUCH, 
rozdává, tím větší jsou plody a tím více jich je. 
 Láska je zároveň déšť, který strom zavlažuje, který ho naplňuje silou. Síla stoupá přes kořeny, 
přes kmen do větví, haluzí, listů a plodů – v nich se člověk začíná rok od roku čím dál více 
rozdávat. Na konci života je jeho strom velký a mocný. Plný síly stojí ve světle věčně svaté, 
sloužící lásky a duše se radostně ohlíží, aby v záhrobních oblastech sloužila dále k dokonalosti. 
 Nyní vás volám zpět k vašemu příteli stromu, který jste si vyhlédli. Postavte se v duchu vedle 
něj, vciťte se do jeho kořenů, které jsou vašimi duchovními kořeny! Opřete se o jeho kmen a 
vyzkoušejte jeho pevnost ve víře a v důvěře v BOHA! Pozvedněte svůj pohled do větví, do haluzí, 
do listů, do jehliček a neste v sobě radost! 
 Radost, která je úzce spřízněna s láskou, neboť jen ten, kdo je na cestě domů k OTCI s radostí, 
ten také skutečně BOHA miluje. Čí pohnutka k sebeovládání je snad věčná blaženost, tedy aby mu 
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bylo v nebi rezervováno místo za dobré skutky, ten nemiluje BOHA nade vše, poněvadž tato láska 
není nezištná, nýbrž egoistická, účelová.  
 Když se pozoruje, také zjistí, že mu na cestě domů k OTCI stále znovu chybí radost, jásot v 
nitru: "Vše, OTČE, co mě nepovalí, mě posílí, pomůže mi překonat mé slabosti a chyby, nechat 
přes sebe přejít bouře, abych na podzim svého života nesl mnoho plodů!" - Každý strom, i 
jehličnan, to víte, nese plody. 
 Mí milí přátelé, vztah k vašemu příteli stromu je nyní už zcela jiný. Když nasloucháte Mým 
slovům a myslíte na něj, pociťujete kmitání mezi vámi a stromem, které není z tohoto hmotného 
světa, je to kmitání porozumění, vzájemného spojení. 
 Strom, který vás poučuje o vás samotných, strom, který vás potěší květem, který vám přináší 
plody, který vám poskytuje stín a mnohem více - duchovními aspekty proudí také kmitání 
DUCHA. 
 Když putujete přírodou, pozorujete stvoření, necháváte své pohledy běhat po květech, vedete 
je k tomu stromu nebo onomu kameni, jste tiší ve svých srdcích a např. se zeptáte: "Ó pověz, co 
mi chceš sdělit, ty překrásný, zářivě žlutý kvítku na kraji silnice? Co mi chceš říci, ó strome, 
nebo ty, malý kamínku, v mé ruce?" - Kmitání proudí od vás ke stvoření. Stvoření nemlčí, ale 
opětuje vám tyto city.  
 Je to STVOŘITELSKÝ DUCH, KTERÝ s vámi hovoří, a pocity jsou začátkem JEHO řeči s vámi. 
Když pokročíte na cestě dále, pak už kolem vás nebude mrtvá hmota, ale VŠE BUDE ŽÍT  a 
HOVOŘIT K  VÁM VE VAŠEM NITRU . 
 V životě, který všude pulzuje, v životě, který proudí také ve vás, se pak rozvine PRAZDROJ 
LÁSKY . Darovali jste lásku, láska k vám proudí zpět: "Mé dítě, JÁ tě volám, JÁ, TVŮJ BŮH 

V TOBĚ S TEBOU CHCI HOVO ŘIT , SÁM TĚ VE SLOVECH VÉST, DOMŮ KE MNĚ. " 
 To je cesta, kterou vás učím. 
 Milí bratři a sestry, když si vyjdete v následujících dnech do přírody, tak bych v ní rád viděl 
vaše cítění - podle vaší svobodné vůle - tak jak jsem vám to dnes vylíčil. 
 Pokud je to možné, udělejte si půl hodinky čas, vejděte ve vnitřním tichu, ponořeni do sebe, 
do stvoření spojeni se Mnou, vaším  přítelem, vaším bratrem! Putujte v jednotě se Mnou 
přírodou,  která se před vámi rozprostírá v nekonečné lásce, jako tráva, jako mech, jako kámen, 
která vás obklopuje jako květina, keř, strom a nechte proudit své vnitřní cítění, kmitání lásky, 
vědomě s Mojí pomocí do tohoto stvoření! 
 Podívejte se přesně, jak se ve větru ohýbají stébla, jak se sklání. Podívejte se do vršků stromů 
a zaposlouchejte se do sebe, poslouchejte šum a pociťujte lásku, která k vám proudí ze stvoření! 
Jděte se Mnou tuto cestu, která vás učí milovat stvoření, která vám ale také ukáže, kde všude je 
stvoření člověkem zničeno. 
 Učíte se Mnou a skrze Mě dospět znovu do jednoty se stvořením, neboť to bude váš příští 
život, který na nové Zemi bude se stvořením a už ne proti stvoření. Na nové Zemi - která se před 
vámi již duchovně rozprostírá, jen vašim očím je ještě skryta, poněvadž jste pro ní ještě slepí - 
budete jedno s každým kamenem u vašich noh, s každým stéblem trávy, každým kvítkem, 
každým stromem, každým keřem, ba s každým zvířetem. 
 Nebude více trápení, neboť člověk poznal, že i on musí sloužit tak jako stvoření, že smí 
sloužit v radosti, jako se  věčný STVOŘITELSKÝ DUCH rozdává Svým dětem a slouží jim. 
 S těmito meditativními myšlenkami jděte do následujících dnů. I když na vás ještě útočí 
lidské věci, vždy myslete na to, že procházíte školením a to vám dává vše, abyste rostli v lásce.  
 Když jen budete připraveni putovat po Mé ruce, budete zvládat všechny tyto zkoušky lehce a 
rychle. Všechnu sílu máte v sobě, Má láska vás provází a JÁ Se těším na putování s vámi tím, co 
vám Můj STVOŘITELSKÝ DUCH dává darem. 
 Ve jménu OTCE žehnám vám tady v tomto kroužku a všem, kteří se Mnou v radosti  a lásce 
nastoupili cestu domů k BOHU. 
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Amen 
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12. školení 
 [Přibyli k nám noví bratři a sestry, proto zopakování ]  
 JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, jsem vás volal při vašem jménu: Vy jste Moji. Kamkoli jdete svými 
cestami, jdete jimi po Mé ruce, neboť JÁ vás miluji a vy milujete Mě, i když ještě máte ve svém 
nitru mnoho otázek. 
 Chvilku počkejte a všechny vám budou zodpovězeny. Neboť tak, jako mluvím přes mnohé 
nástroje, tak jsem JÁ, hovořící BŮH, v každém.Ve vašem středu, ve vnitřním chrámu, je 
PRAVĚČNĚ SVATÝ PRAMEN, který ustavičně proudí, rozdává se vám a čeká na to, že z něj budete 
čerpat. Jen v sobě nachází pravdu, jen v sobě můžete odkrýt duchovní světy, jen v sobě dospějete 
k vnitřní harmonii a klidu, z nějž můžete působit ve svém povolání, na svém pracovišti  a tak 
budete pracovníky na Mé vinici lásky. 
 Společenství vás může jen podpořit, pomoci vám v pozemských záležitostech, může pomoci 
především člověku, který se stále snaží  lpět na světě. Úkoly, které vám dávám, jste vedeni stále 
znovu do svých vnitřních oblastí.  
 Prosil jsem, abyste se ráno při probuzení spojili se Mnou a tím se všemi silami nebe, které 
vás podpírají a pomáhají vám, abyste skrze člověka uskutečnili to, co si duše předsevzala. 
Probudíte-li se však s myšlenkami na svět, na práci, na to, co všechno vám tento den přinese, 
přerušili jste proud věčné lásky a nejste už více připraveni jej přijímat. 
 Prosil jsem vás, abyste Mě přijali za přítele na vaší straně, jako milého hosta, kterému 
prokazujete obzvláštní pozornost. Cvičení, Mí milí žáci, která vám pomáhají zůstat v tomto 
vnitřním středu spojení s nebesy. 
 Prosil jsem vás, abyste vše činili v ědomě. Kde jsou během dne vaše myšlenky? Jsou ve 
vašem vnitřním středu v chrámu ve vás? Působíte z této vnitřní harmonie nebo podléháte hektice 
světa? Když zaslechnete ve vašich médiích zprávy, jste zděšeni světovým děním? Máte strach, 
nosíte v sobě hrůzu? 
 Pohleďte, JÁ vás chci vyvést z lidského myšlení do vašeho vnitřního chrámu, k základu, z 
něhož pozorujete vše, co se děje kolem vás, z vyšší strážní věže.  
 JÁ, váš přítel a bratr, bych vám rád vysvětlil, proč se to nebo ono musí stát, proč je kolem vás 
tak mnoho utrpení. Rád bych k vám mluvil o lásce, která k vám proudí ze stvoření. Rád bych 
odkryl vaše vnitřní smysly, abyste nevnímali tento svět jen vašimi vnitřními smysly, ale také 
abyste vstoupili  vnitřními smysly do skutečnosti, která vás nechává poznat, že váš život, který 
teď vedete, je jen živoření. Rád bych zbystřil váš pohled, abyste se dívali na svého bližního plni 
lásky, abyste se dívali do jeho duše a neposuzovali a neodsuzovali podle vnějších činů. JÁ vás 
chci vést do světa DUCHA. 
 VY JSTE DUCH! Vaše skutečné bytí je duchovní! Šat, který nyní nesete, je jen obalem pro 
tohoto ducha. Chci vás vyvést z lidských pocitů, z lidského myšlení, z lidského konání do života, 
který jsem žil před vámi. To je vám známo z četných podobenství v knihách. Ale chci vás vést i 
do života, který je ještě zčásti zatajován, poněvadž se nezveřejňují originály spisů.  
 Všechny otázky, které máte, by byly dávno zodpovězeny, kdyby tyto originály byly 
zveřejněny. Mé učení lásky je sepsáno, nyní konečně chci, abyste prožili toto učení ve svém 
dennodenním dění. 
 Když se Mnou budete kráčet přírodou, když, spojení s Mým DUCHEM, budete prožívat své 
dny, poproudí k vám - pokud jste vážně odhodláni, následovat Mě - nesčetné impulzy, a budete 
se poznávat stále více ve svých činech, ve svých pocitech, které jsou ne vždy v čistém světle 
lásky. Vědění, Mí milí žáci, máte dost. Spousta knihoven je plná knižního vědění. 
 To, co vám přináším JÁ, není vědění, ale MOUDROST prostřednictvím života, tím, že to, co 
se učíte, používáte v denním životě a tím žijete v uskutečňování. Jen tímto způsobem odkryjete 
vnitřní moudrost, poznáte v sobě moudrost a JÁ sám budu ten, který vás povede stále hlouběji do 
VĚČNÉ MOUDROSTI, kterou může pojmout jen ten, kdo uskutečňuje žitou lásku.  
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 Pohlédněte zpátky na cesty, kterými jste dosud kráčeli! Změnili jste se podstatně? Kmitá ve 
vás láska ke každému stvoření? Je ve vás proudění a pulzování, které nemůže být vyjádřeno 
slovy? 
 Jen někdy jako byste tušili, máte pocit, který vystupuje z duše, např. při západu slunce u moře 
nebo ve výšce na vrcholku hory, když pozorujete údolí pod vámi. V takových okamžicích ve vás 
vzniká tiché tušení toho, co to znamená, pojmout velikost stvoření věčně svatého BOHA: pak 
byste se rádi ponořili ve svém nitru a vzývali HO. 
 Do tohoto stavu bych vás rád vedl nejen na okamžiky, ale na vždy;  neboť to je blaženost ve 
vás samotných, spočinutí ve vás samotných. Krátké okamžiky, v nichž pociťujete toto tušení, 
jsou často rány milosti z BOŽÍHO srdce lásky pro vás, abyste se vydali hledat cestu a stále zůstali 
v tomto kmitání, v kmitání, které vás pozvedává nad pozemské dění, které vám - opakuji - 
pozvolna otvírá vnitřní smysly, takže v sobě slyšíte mluvit Mě a čisté posly nebe. 
 Ještě je třeba nástrojů, ale JE TO KONEČNÁ DOBA. V této době jsou mnozí vyvoláni, aby z 
vnitřního pramene zvěstovali a vedli lidi k vnitřní pravdě, ven ze všech vnějších vazeb. 
Nerozumějte Mi tedy špatně, nemyslím spojení, ale vazby. Vazba existuje tehdy, jestliže 
nemůžete bez něčeho žít, spojení nezná hranice, dosahuje do duchovní oblasti.. 
 Uzavřete se Mnou toto spojení, se Mnou ve vás, a uslyšíte Mě volat, tak jako jsem začal dnes 
večer: "JÁ jsem vás volal při vašem jménu, vy jste Moji." Vyjděte si se Mnou do stvoření! 
Buďte si vědomi Mé přítomnosti a JÁ do vás zase vložím tušení toho, co vám chci JÁ, LÁSKA , 
darovat hojnými dary duchovního druhu.                                                                                                  
 Každý kámen by vám rád vyprávěl také svůj příběh, každý strom, každý keř by vám rád 
daroval svoji lásku, každý květ na kraji silnice - prozářen STVOŘITELSKÝM DUCHEM LÁSKY  - 
by se před vám chtěl uklonit, avšak necítíte toto vanutí lásky.  
 Vy pozorujete malé komáry, kteří si na vás sedají při tiché meditaci, ale přírodní bytosti jsou 
vám skryty, a přesto jste v takových okamžicích obklopeni bytostmi země, vzduchu. Mnozí 
přírodní duchové žijí a působí kolem vás. To vše vám chci odkrýt. 
 Jdete slepí vaším světem. Ne vždy tomu tak bylo, neboť vaši předci ještě viděli tyto bytosti, 
poněvadž žili v jednotě s přírodou.  Avšak v posledních stoletích ubylo tohoto vědění, člověk se 
odvrátil od zákonů přírody, postavil se proti stvoření a volání ze stvoření umlklo. Člověk už 
nespatřil bytosti země, vzduchu, vod, ohně. Jen pohádky člověku ještě připomínají to, co mu je 
teď skryto. 
 Vy vůbec nevíte, jak smutné jsou někdy vaše procházky, když putujete svými cestami plní 
pozemsky těžkých myšlenek. Vy, kteří byste měli být vzorem všem duchovním bytostem kolem 
vás, které ještě nedosáhly božského dětství. 
 Zvířata, která vás obklopují, odkryly své duchovní smysly. Opakuji: pes 'ví', jestli jste někdy 
proti tomuto rodu pozvedli ruku, ať už v tomto nebo v minulém životě. Jeho cítění se spojuje s 
vaší duší. Zvířata žijí ve stvoření a se stvořením, vy žijete proti němu, aniž byste to zpozorovali. 
JÁ vás vedu k životu se stvořením a odkrývám vám tím vnitřní světy. Jako největší bohatství jste 
obdrželi svobodnou vůli a k čemukoliv se rozhodnete, jdete nakonec po Mé ruce. 
 Můj mír, požehnání ve jménu OTCE, do vás proudí. Má láska vás objímá – opakuji - jako 
plášť, který kladu kolem vašich ramen. Vciťte se nyní hluboko do své duše a pociťte proud síly z 
hojnosti vašeho a Mého OTCE. Povzneseni do vyššího vědomí nyní jdete, provázeni Mnou a 
světlými anděly, kteří vás chrání, svoji cestu.  

Amen 
�� 
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13. školení 
 Mí milí přátelé, JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, jsem uprostřed mezi vámi, byl jsem u vašich rozhovorů, 
naslouchal jsem vám někdy vážně, někdy s úsměvem, díval jsem se do vašich duší a tím do dálek 
vašeho vlastního bytí.  
 To, co teď vytváří vašeho člověka, je výsledek více inkarnací. Vše, co bylo uloženo v paměti 
vaší duše nejen v tomto životě, formuje vaše současné bytí. To vám nyní chci vysvětlit blíže. 
 Váš mozek se svými buňkami je, jak jste se to učili ve školních letech, vybudován 
z mozkového kmene ve kterém probíhají všechny nevědomé metabolické funkce, z mezimozku, 
malého mozku, velkého mozku atd. Nechtěl bych se však věnovat biologickým skutečnostem, 
nýbrž tím, co je vaše vlastní paměť. 
 Vaše duše, která vstoupila vícekrát na tuto školicí planetu a různě se oblékla, nezapomněla 
nic, co se kdy událo, a nikdy také nezapomene, co kdy prožila. Od jejího prvního sestoupení z 
prastvoření do bytí ve formě kamene, později do bytí ve formě rostliny, pozvolna přecházeje do 
světa zvířat, poznává duše svoji strukturu z různých elementů přírodních říší. Duše ví o svém 
složení a ví, že kdysi také jako přírodní duch obývala čistá nebesa: jako přírodní duch, který se 
stýkal na jedné straně s čistě duchovním stvořením, na straně druhé s dětmi BOHA, OTCE, které 
již dostaly synovské požehnání nebo přicházely z prvostvoření, ve kterých tyto přírodní říše - říše 
výstavby nebo říše vývoje pro duše - ještě nebyly. Toto vše je uloženo v božsky čisté duchovní 
jiskře v duši, také váš pád do hlubin, z jakéhokoliv už důvodu.  
 Máte v sobě  věčnou paměť - to znamená podle vašeho významu slova, věčnou. Nic není 
ztraceno, žádný pocit, žádná myšlenka, žádný čin, vše je uloženo. To, co teď vnímáte jako 
vašeho člověka, je součet toho, co je ve vás uloženo. Přičemž čistý duch je ve vás zakryt závojem 
inkarnací. 
 Při vstupu do nového života na Zemi je člověku z milosrdenství BOŽÍHO odebrána vzpomínka 
na dřívější průchody na této školící planetě - z dobrého důvodu, k tomu přijdu později. Co mu ale 
není odebráno, jsou všechny jeho pocity ze zkušeností, které měl v předešlých inkarnacích, ty 
jsou uloženy v duši a z ní jsou přenášeny na člověka. Tím vzniká např. antipatie a sympatie.  
 Proč můžete nějakého určitého člověka při prvním pohledu ihned dobře snášet a někoho 
jiného nemáte rádi? Proč se vám určitá země líbí a jiná ne? Tisíce takových pocitů nevědomky 
určují vašeho člověka. Tyto pocity mají být, pokud jsou negativní, znovu proměněny v pozitivní. 
 Znovu oslovuji polaritu: Z lásky otce muselo být v prastvoření božím světlo i tma, jinak by 
výtvory otce nemohly dostat svobodnou vůli, svobodnou vůli rozhodnout se pro světlo nebo pro 
tmu. Obojí bylo pro stvořenou bytost, ať už vystoupila z přírodních říší nebo byla přímo stvořena 
z boha, něco, co stálo za to prozkoumat, neboť světlo bylo právě tak lákavé jako tma, jeho opak: 
sloužit v lásce, sklánět se, právě tak jako se pozvednout a říct: "Já jsem víc než ty, nechci ti 
sloužit. Podívej, co všechno můžu stvořit svoji silou!" 
 BŮH daroval Svým dětem tvůrčí sílu - každý z vás ji vlastní, ale každé dítě samo by mělo 
dosáhnout poznání, že má s tímto darem lásky sloužit svým stvořením a neovládat ho nebo se 
pokoušet ovládat své bližní. 
 Základní otázka u prvorozenců stvoření zněla: Je BŮH, náš věčný STVOŘITEL, vládce nad 
námi, nebo jsme mu rovni? Copak nemůžeme činit vše, co koná OTEC? Copak nemůžeme činit 
vše, co činí prvospatřený, prvorozený SYN, STVOŘITELSKÝ DUCH, LÁSKA? "Podívejte, co 
vykonáme!" tak pravili, "Proč máme sloužit?" 
 Nepoznali - tak to OTEC vědomě v prastvoření chtěl - že se BŮH rozdává ve stvoření Svým 
dětem, že ON sám ve stvoření slouží. Nepoznali, že vše, co vytvořili  - co i vy můžete vytvořit - 
se vlastně děje silou DUCHA VEŠKERENSTVA, ale oni si mysleli, že to, co jsou schopni vykonat, 
můžou vykonat svou vlastní silou. 
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 BŮH, OTEC, povolil Svým dětem, aby vyzkoušely svobodnou vůli. Musely prozkoumat světlo 
i tmu, aby mohly porozumět světlu. Kdo se stále nachází ve světle, ten nemůže pochopit krásu, 
velikost, hojnost světla, ale kdo jednou prozkoumal hlubiny tmy, ten ví, co to znamená stát ve 
světle. 
 Jste nyní podle své svobodné vůle zde na této Zemi. JÁ vám říkám, že je to nádherná planeta. 
Tato planeta je ve svém nitru dar pro první padlou duchovní bytost - Sadhanu.  Dar BOHA pro ni, 
její planeta, když ještě byla v čistém domové. Sadhana ji strhla s sebou do hlubiny a nejen tuto 
planetu, ale všechny hmotné hvězdné světy, které kolem sebe vidíte. Bezpočet duchovních 
bytostí s ní kráčelo do hlubiny tmy, aby ji prozkoumaly. Zcela vědomě, milí bratři a sestry, dnes 
to tak říkám: aby prozkoumali tmu.  Po cestě nekonečnými dálkami po této planetě se vrací - 
včetně vás - zpátky.  
 To, co bych vás rád naučil, je, abyste nahlíželi na tuto planetu z duchovna. Co říkali vaši 
první kosmonauti, když pohlédli na Zemi v rozpětí hvězdného nebe? Zářící modrá hvězda 
uprostřed kosmu! Není to nádherné? Vaše Země klesla se Sadhanou z nejvyšších nejsvětlejších 
výšin do temnoty duchovní noci a zůstala darem i zde v oblasti pádu, jen hrubě zahuštěna. Vše, 
co je na této Zemi, je slabý odlesk někdejšího bytí. 
 Když se teď naučíte dívat se do světla a nevidět jen tmu, budete Mi rozumět. Jen se 
rozhlédněte, nerozdává se vám stvoření? Můžete říci: Ano tady u nás, ale v jiných částech Země 
je hlad a nouze. JÁ vám odpovídám: To se neděje z vůle BOŽÍ, nýbrž vše co je, zapříčinil  člověk. 
 Tato Země byla vložena do rukou Sadhany a jejímu zástupu jako malý ráj. „Jsi-li  
připravena“, tak pravil OTEC, " inkarnovat se a putovat po této školící planetě, tak se můžeš vrátit 
domů." Sadhana však pohlédla do dálek stvoření, které považovala za své, a odpověděla "Ne!" a 
s ní všichni ti, které kolem sebe shromáždila. Toto „Ne!“ znělo všemi eóny až k mému SLOVU: 
"Dokonáno jest", které jsem pronesl na kříži. Ale to už Země nebyla taková, jakou ji OTEC 
daroval Svému padlému dítěti. 
 To, co vás teď obklopuje, je stvoření, které vykonal člověk ve své celistvosti. Pohleďte na 
smutné betonové zdi vašich měst! Dlážděné ulice, někdy žádný strom, žádný keř. – Pomalu 
člověk začíná přemýšlet jinak a uprostřed asfaltové pustiny stojí strom, který bojuje o přežití. 
Přesto se tento strom rozdává všem lidem, kteří žijí kolem něj v této betonové pustině. Takže 
leckdo, kdo kolem něj projde, pocítí tento proud: kousek přírody uprostřed této pustiny, pozdrav 
matky Země. Nemůžete být spolustvořiteli? Je to jen na vás, znovu zazelenit ulice, domy, vzít si 
rostliny i do domu. Rostliny jsou plné radosti, že vám smí sloužit. Přece poznejte, že jste jejich 
součástí, že i ve vás jsou elementy rostliny, kamene, jsou ve vás i zvířata, přírodní bytosti - - - 
vše je ve vás! 
 Připomínám na paměť duše! Vy jste korunou stvoření, dokonalý tvor BOŽÍ, dítě OTCE se 
svobodným rozhodováním a s tvůrčí silou přenesenou STVOŘITELEM. Leží to ve vašich rukách 
uspořádat Zemi tak, že nikdo nebude muset hladovět, že se bude žít v láskyplném společenství, 
že zase bude jednota: spolu a ne proti sobě. Nemyslete však do dálky, nýbrž začněte u sebe a 
kolem sebe:  Změňte svět kolem sebe a Země se pro vás zřetelně změní! 
 Pak zažijete, že vše, co vás obklopuje, vám skutečně s radostí slouží. Avšak ne, když jste 
svévolní, to znamená v myšlence pádu 'vykonávat moc'. Sice byste se mohli - poněvadž síly ve 
vás leží - docela naučit moc, aby vám duchové museli sloužit, a také ji vykonávat, ale všechna 
moc a násilí se v příští nebo přespříští inkarnaci obrátí proti vám. - Běda tomu, kdo kráčel touto 
cestou a podřídil si stvoření násilím.Vyslal šíp, který vykoná okruh a zasáhne nezadržitelně 
střelce do zad. Vše, co mu kdysi muselo sloužit, se pozvedne a obrátí se proti němu. 
 Poněvadž je člověk korunou stvoření, může silou svých myšlenek, které školí, stvoření také 
ovládat, ale každá moc se podle božského zákona obrátí proti tomu, kdo ji užil, aby ho tahala, 
aby ho pronásledovala v příští inkarnaci, aby mu vrátila to, co nedobrého kdysi ve svévoli 
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způsobil stvoření a všem jejím bytostem. Nemocný na duchu bloudí pak v uzavřených 
nemocnicích chodbami a učí se, že vítězství nedosáhne ovládáním, ale jen a jen láskou. 
 Možná si duše nevyhlédla tuto inkarnaci uvážlivě, protože byla nepoučitelná. Bylo jí to podle 
svobodné vůle povoleno. Avšak ti, proti nimž se provinila, jsou nyní kolem této duše pro člověka 
viditelní a proto je pomateného ducha.  Těmito slovy však ukončím ohlédnutí.  
 Milí přátelé, skutečně, JÁ vám říkám, putujte se Mnou na stezce lásky! Jděte ji se Mnou krok 
za krokem! Snažte se, neboť vše záleží na vaší svobodné vůli! Buďte připraveni snažit se! I když 
snad na počátku bude vaše úsilí pramenit z intelektu, přesto pozvolna bude intelekt ustupovat 
srdci, neboť JÁ jsem ten, který otevírá vaše cítění srdce. 
 JÁ jsem byl ten, který vás nechal prožít tyto sekundy milosti, v nichž jste si mysleli, že se 
vám srdce muselo rozskočit radostí. JÁ jsem byl ten, kdo vás nechal v této náladě dva dny kráčet, 
abych vás volal, abych vám řekl: "Bratře, sestro, JÁ jsem cesta, JÁ tě povedu k tomu, po čem 
toužíš. Je to cesta, kterou jsem kráčel JÁ, cesta lásky a pokory, kterou jsem vždy učil. 
 Byl jsem člověk jako vy se všemi pocity, které člověk na této Zemi má. Dobrovolně jsem je 
na Sebe vzal a dobrovolně jsem je krok za krokem překonával. I JÁ jsem byl často na pochybách. 
Bojoval jsem s hovořícím BOHEM ve Mně, který říkal, že ON je Můj OTEC. JÁ sám jsem zažil 
všechny ty pochyby, které máte a ještě mít budete. Avšak jako jsem Se probojoval JÁ, tak se 
probojujte i vy! Předpoklad je - a nyní se vracím na začátek celého školení - vaše 'Ano, PANE, 
bude s Tebou putovat." Předpoklad je tedy jen vaše 'ano' a trocha úsilí, pak vás povedu k lásce, 
kterou JÁ jsem.  
 Putování do stvoření, které vám navrhuji, vám má ukázat přírodu viděnou Mýma očima. 
Když jdete se Mnou, tak jdu skrze vás. Když jdu skrze vás, nejdete jako lidé, ale jdete jako to, 
čím vlastně jste, synové a dcery BOHA, koruna stvoření. Pak už nevidíte lidskýma očima, ale 
vidíte duchovníma očima. 
 Pak váš pohled padne např. na mravenčí cestu, a vy pozorujete zvířátko, které nese malý 
kousíček dřeva, který je větší než to zvířátko. Odkud má tuto sílu? Tenhle kousíček ze stvoření 
táhne s největším úsilím kolem každé překážky.  - Probouzí se ve vás tiché tušení: I já  mám tuto 
sílu, i já jsem na cestě. Jako tento mravenec hbitě s celým svým břemenem spěchá do domečku, 
tak i já jsem s celým mým břemenem na cestě domů do OTCOVSKÉHO DOMU. Když to zvládne ten 
malý mravenec, zvládnu to taky. Nepocítíte více břemeno, které leží na vašich ramenech. 
Poproudí do vás radost. JÁ jsem byl ten, kdo skrze vás působil. Toto vám je dáno jen jako 
příklad. 
 Tak rád bych s vámi putoval, nejen na této cestě, kterou jsem navrhl, ale vaším životem a rád 
bych vás upozornil, co jste zapomněli v suti nejhlubší tmy. Jen člověk zapomněl, dobře si to 
pamatujte, neboť v duši spočívá vše světlé, ale překryté minulými inkarnacemi, mnohým 
utrpením, velikánskou nouzí, bojem o denní chléb, že teď na této Zemi máte jedinou myšlenku: 
"Nikdy více, ó PANE, to stačí! Kam se podívám vražda a smrt, utrpení a nouze." 
 JÁ můžu jen odpovědět: "I JÁ jsem kráčel po této Zemi a až do Mé poslední cesty na Golgatu 
jsem této Zemi žehnal. S každým krokem jsem k ní zářil lásku a viděl jsem to, čím kdysi byla. V 
duších bratrů a sester, kteří chtěli prozkoumat tmu, jsem znovu probudil někdejší vědění o kráse 
této planety a znovu bude tak, jak jsem slíbil - mír mezi lidmi, mír ve světě zvířat, LÁSKA  
ZVÍT ĚZÍ , ve vás a skrze vás, skrze každého jednoho.  
 JÁ jsem tuto Zemi miloval a ještě dnes ji miluji a duchovně po ni jdu. I vy ji máte milovat, 
neboť je to skutečně dar OTCE pro vás, dar svobodné vůle. Chtěli byste být jen loutkami nebo 
skutečnými dětmi s dědictvím BOHA ve vás? Tímto způsobem pozorujte Zemi, vaši cestu po ní a 
porozumíte Mi, porozumíte, proč po ní jdete. Pak se budete dívat na všechno to utrpení, na tu 
velkou nouzi jinýma očima. 
 Není to žádný klid, jak si myslíte, ani žádný krok zpět, naopak, všude vane Můj DUCH lásky, 
ve všech společenstvích, ve všech náboženstvích, i když tu a tam ještě bude docházet k prudkým 
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bojům. Vzpomeňte si: jen tam kde vládne lhostejnost, nemůže růst láska, ale tam, kde se bojuje, 
dojde jednoho také na únavu z boje a může se probudit touha, touha, která je vložena v každé 
duši, touha po míru, po lásce. Tak jsou všechny boje, všechna nouze, které teď na této Zemi 
vládnou, vyvolány jen zvýšeným zářením lásky. 
 Když se Země otřásá v zemětřeseních, když se mění klima, přes města, vesnice se přehání 
orkány, když po planetě jdou velké vlny horka a vládnou požáry, je to přesto láska proměny. 
Každý, kdo je připraven vkročit do lásky, uvidí, že v tomto ohni, který hmotně hoří na Zemi, 
plane zároveň duchovní oheň, který očišťuje. Skrze plameny pohlédněte do nového bytí, které 
jsem vám připravil a vy se Mnou! S každou myšlenkou lásky vyzářenou do současného stvoření 
jste současně spolustvořiteli nové duchovní Země. Tak máte ve svých rukách, tj. v rukách všech 
lidí, kteří teď žijí na této Zemi, jak se vykoná očištění a v jaké míře. 
 Že očištění nastat musí, to  víte, ale s jakou intenzitou se Země bude bránit, to máte v rukách 
vy, poněvadž jste spolustvořitelé. Nejen spolustvořitelé svého bezprostředního okolí, ale také 
spolustvořitelé celého pozemského dění. 

KAŽDÝ POCIT , KAŽDÁ MYŠLENKA  
JE TVŮRČÍ AKT ! 

 S těmito slovy bych dnes chtěl skončit. Přemýšlejte o tom! Má láska, Můj mír a Má síla k 
vám proudí ve jménu OTCE, podporují vás ve vašem všedním dni, ve vašem povolání a pomáhají 
vám, kdykoliv jste připraveni přijmout tuto pomoc. 
 

Amen 
�� 
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14. školení 
 Skutečně, je to Má radost, která právě září do vašich srdcí, i když vaše rozhovory byly vážné 
a plné smutných myšlenek. JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, vám rozumím a jdu s vámi dobou zkoušek. 
 Když jsem kráčel po Zemi, musel jsem i JÁ projít tímto obdobím. Byla to doba před Mým 
veřejným učením. Cítil jsem v Sobě pulzovat sílu Mého OTCE, věděl jsem, že mám jít, abych učil 
Své bratry a setry lásce, JÁ, prostý muž z lidu. Necítil jsem se dorostlý tomuto úkolu a proto jsem 
bojoval s BOHEM, Mým OTCEM, v mnoha osamělých hodinách, v hodinách v poušti, které se 
někdy poskládaly do dnů, týdnů. Nemohl jsem poznat Svůj základ, nemohl jsem pochopit proč 
musím chodit po této Zemi, proč jsem musel dát prostor tomu, co si ve Mně chtělo jasně razit 
cestu. Postil jsem se a modlil se, plakal jsem, prosil jsem, byl jsem sám a všichni ti, kteří Mi byli 
oddáni v lásce, Mě nemohli pochopit a JÁ nemohl pochopit je. 
 Tato doba přípravy byla můj největší vnitřní boj. Musel jsem se probojovat ke slovu: "Ó Můj 
OTČE, staň se Tvá vůle." Teprve když jsem vyslovil tuto větu a uskutečnil ji v Sobě tím, že jsem 
vše, čím jsem dosud byl, předal BOHU, teprve pak Mnou prorazila plnou silou a mocí božská 
láska, která ve Mně dřímala, a proměněn jsem šel mezi lidi a začal je učit to, co jsem v Sobě cítil, 
co jsem ve Svém životě pak dále uskutečňoval: LÁSKU. 
 Poněvadž Jsem se snažil používat tuto lásku každou sekundu Svého života, rozuměli Mi Mí 
bratři a sestry, neboť jen to, co v sobě samotných uskutečňujete, můžete předávat svým 
bližním. Vše ostatní jsou prázdná slova, vše ostatní se vašeho bližního nedotkne, nebude ho to 
zajímat.  
 Tak jsem byl učitel a Mí žáci Mi v mnoha věcech do konce Mého působení nerozuměli. Ale 
vše, co jsem učil, bylo v nich zažehnuto jako jiskra lásky mým žitým příkladem a tato jiskra 
získala s životními léty na síle, proto mohl i DUCH přijít o svatodušních svátcích k Mým žákům, 
učedníkům, a naplnit je silou nebe, když už jsem mezi nimi více nedlel. I oni šli, aby učili lásku, 
tak jako jsem ji učil a žil JÁ. 
 Každý z vás, ať už jste tady v kroužku nebo kdekoliv jinde, Mí milí bratři a sestry, je 
postaven na místo, které si jeho duše sama vyvolila. Na tomto místě můžete svým úsilím, o to 
vás stále prosím, přivést pupen lásky k plnému rozkvětu. 
 Jste energie. Vaše duše kmitá v určité frekvenci. Tato frekvence může být zvýšena láskou. 
Tato frekvence kmitání se dotýká vašeho okolí. Podle toho, jestli je vaše frekvence kmitání 
vysoká nebo nízká, jsou oslovováni všichni, kteří s vámi harmonizují ve stejné frekvenci 
kmitání. Proto se také otvírají srdce vašich protějšků, když jim vyprávíte sami o sobě. Otevřeli 
jste je svojí frekvencí kmitání, otevřeli jste sami sebe. Jestliže jste tedy se svým bližním vstoupili 
do spojení, dospěli jste od já k ty, k my. Nyní je na vás, abyste pozvedli svoji frekvenci kmitání a 
tím pozvedli toto ty a my ve vašem okolí. 
 Není to tak těžké, jak se vám to jeví, být láskou a jen láskou. Na počátku, tak jsem vás to učil, 
můžete vašemu bližnímu, který je vůči vám naladěn negativně, posílat lásku jen myšlenkami, ale 
tyto myšlenky ještě nejsou v kmitání lásky, poněvadž váš pocit je ještě odpor, nesouhlasíte s 
bližním. Jste-li ale připraveni, vysílat myšlenkami proud světla 'láska', vše odpustit a pochopit, 
proč je bližní takový a z jakých pohnutek tak jedná, pak, Mí milí, vaše myšlenka k němu 
přistoupí a způsobí, že v něm bude přinejmenším dotčena frekvence lásky. 
 Teprve pozvolna tím, že se dále budete snažit pochopit vašeho bližního, přijmout ho ve všech 
jeho způsobech chování, prohlédnout ho na jeho skutečné bytí, na jeho duši, teprve pak se k 
vašemu cítění přidruží láska. 
 Příklad: Máte s nějakým kolegou velké potíže. Tento kolega vám klade na cestu mnoho 
kamenů. Ve skutečnosti je pro vás výstupem ke světlu, neboť kdyby kolem vás byl jen sluneční 
svit, nebyl by ani boj, abyste se probojovali k lásce. Když vám ten druhý přináší negativní 
kmitání, je to mnohem těžší, než když vám je bližší v lásce nakloněn. Jestliže jste překonali sebe 
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samotné, pak jste skutečně vyšli velký krok vstříc světlu věčnosti, BOHU. Čím? Jen 
prostřednictvím vašeho bližního, kterému jste stejné neopláceli stejným. 

Dokud v sobě ponesete pocit, že musíte oplácet, nenásledujete Mě. V okamžiku, kdy ve vás 
tento pocit vystoupí, myslete na Mne a Moji cestu po Golgatě, a bude vám darován proud milosti 
z OTCOVA SRDCE, abyste pochopili bližního, se kterým musíte procházet ty převelké potíže, a 
to tím, že prohlédnete lidství vašeho bližního a poznáte jeho duši. Možná uvidíte, že je 
nešťastný, že se tu a tam rozčiluje kvůli různým věcem, např. že on sám nebyl povýšen. Nemá 
každý člověk na této Zemi své potíže? 
 Nedívejte se na svého bližního, především ne na jeho lidství, ale dívejte se stále znovu na 
vás samotné, když vám na vašem bližním něco vadí, toto převádějte ihned na sebe a hledejte v 
sobě to, co je ještě rušivé, neboť i tady platí zákon stejného kmitání. Nevadilo by vám jednání 
vašeho bližního, kdybyste v sobě nenesli podobné kmitání! Vyslali jste nějakou frekvenci, vrací 
se rezonance - nebo naopak. 
 Jste energie a energie kmitá a všichni lidé, kteří jsou kolem vás, jsou vůči vám v určité 
harmonii nebo disharmonii kmitání. To neplatí jen pro lidi, ale pro veškeré stvoření: vše kmitá, 
vše vydává rezonanci. Mí milí přátelé, když pochopíte dosah těchto slov, pak porozumíte i cestě, 
kterou vás učím: Cokoliv se vám bude jevit jako negativní, jako negativní z vás nejdříve 
vyšlo. Proto učím postupnou proměnu všeho negativního ve světlo. Přesto jsem vám zároveň 
vyprávěl i o Svém životě. Tím jsem vás chtěl utěšit a říci vám: "Nemůže být jinak ze dne na den. 
Cesta domů k otci je cesta, krok za krokem."  
  Proměňujte každý den jednu negativní rezonanci v pozitivní, už tím jste si předsevzali velmi 
mnoho. 
 Učím vás lásku ke stvoření, neboť ze světa rostlin, z říše minerálů se vám nevrací tak mnoho 
negativních rezonancí jako např. ze světa zvířat, proti němuž se člověk velmi provinil. Uvažte 
všechna ta utrpení, která byla zvířatům způsobena. 
 Pravil jsem: Je dobře, že nic nevíte o minulých inkarnacích, neboť každý život pro vás má být 
nový, s novou šancí, a této šance se chopte! Nejen každý život je nová šance, ale každý den, Mí 
milí žáci! Každý den je nová možnost uspořádat ho radostnější než ty dny předtím, putovat více 
vstříc světlu lásky než ve dnech předtím.  
 To, co vás činí tak neúnavné, je hledání vnitřního středu, hledání Mě, jednoty s BOHEM. 
Rozšíření vědomí je pro to jen jedno slovo. Toto rozšíření vědomí nespočívá ve vnějším světě, 
ale ve vás. Když se usídlíte ve vnitřní harmonii, když jste se sebou v souznění, když jste se 
přijali, jací jste a jdete své cesty z tohoto zlatého středu, vnitřního chrámu, tak jsou frekvence 
kmitání, které vysíláte, světlé, radostné. Světlé, radostné se k vám pak vrací. To je proces, který 
probíhá pomalu, ale stále. Ptal jsem se jen na vaše ano, na vaší snahu. Jestliže jste připraveni, 
obraťte se na Mne jako na svého přítele, jako na svého bratra na vaší straně. JÁ nejsem vzdálený 
BŮH, JÁ jsem LÁSKA  ve vás, vám tak blízká, jak to jako člověk nemůžete pochopit.  
 Jste schopni přijímat Mé kmitání lásky. Ve vašem životě byly momenty, kdy jste Mě cítili na 
své straně velmi intenzívně, to byly hodiny milosti. Bylo to volání na vás, touha OTCE přes Mne, 
JEŽÍŠE KRISTA, po Svém dítěti. Nyní záleží na vás, aby se tyto hodiny milosti pro vás staly 
všedním dnem. 
 Pak už nebudete chodit po Zemi jako člověk vy, ale Já půjdu skrze vás a např. bude to tak, že 
Můj DUCH LÁSKY  bude kráčet skrze vás domovy důchodců, všech se dotkne, kteří jsou upoutáni 
na lůžko a nechá rozjásat jejich duše. Člověk má možná už zatemněnou mysl, není schopen 
žádné jasné myšlenky, přesto duše jásá a raduje se z ukončení zkušební cesty po Zemi. Vašima 
očima se budu milostivě dívat na ty, kteří se vám svěřili, vašimi ústy budu hovořit k vašim 
žákům [zvlášť učitelé jsou zde osloveni], k nemocným, vašima rukama požehnám vašim 
bližním, vašim rodinám, vašim dětem a všem vašim příbuzným. Budu žít ve vás a skrze vás a vy 
budete žít v Mém DUCHU. To je cíl, Mí přátelé! 
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 Na cestě k tomu cíli jde o to, projít mnohým bojem, tak jsem se i JÁ musel probojovat. JÁ 
jsem tuto cestu žil před vámi. Následujte Mě! Poznejte, že tato cesta po Zemi je nádherná cesta a 
řekněte jí 'ano', řekněte 'ano' místu, na kterém právě stojíte! Neděje se nic, aniž byste si to podle 
vaši svobodné vůle nebyli připravili, abyste splnili to, co jste si předsevzali. Tím jste ve vůli 
BOŽÍ, který volá Své dítě a ráda by je vzala domů. Toto vzít domů znamená ukřižovat sebe, ego, 
a dospět od já k ty, k my.  
 Nyní pokračujme ve školení: I když opustíme rostlinnou říši a vstoupíme do říše zvířat, měly 
by se vaše pocity a vaše myšlenky vracet zpět do říše rostlin, která se vám rozdává. Měli byste 
stále znovu poznávat symboliku, která vás obklopuje! Neboť vše je pro vás symbol, JÁ ve vás 
jsem ten, kdo vám vše vysvětlí, ještě ne, ale již brzy  ve SLOVU,  prozatím v pocitech. 
 Víte například, proč váš pohled padnul právě teď na tento pevně uzavřený pupen?  Přemýšlíte 
a pozorujete ho ..., a poznáváte, že jste ještě uzavření. Spočiňte tedy na pár chvil v říši minerálů, 
např. když půjdete a zakopnete o kámen nebo na něj padne váš pohled, tak se na něj podívejte,  
neboť vy máte vrůst do láskyplného vztahu ke stvoření, které vás obklopuje, a vrůst do řeči s 
tímto stvořením. I to je rozšíření vědomí a i toto rozšíření se děje jen v nitru. 
 Pouze ve školení s vámi kráčím dál do říše zvířat. Již jsem vás učil, že člověk změnil svět 
zvířat svými myšlenkami, pocity a činy pádu a vnesl smrt i do světa zvířat. Porozumět tomuto má 
být úkolem v nadcházejících týdnech. Rozhlédněte se v říši zvířat! 
 Jednou došlo v tomto kruhu na poznámku: Vždyť i ve světě zvířat je jen boj, nesvár, touha 
zachovat se, i když zpívá nějaký pták, tak zpívá jen proto, aby vymezil svůj revír.  
 Když s vámi budu kráčet přírodou Já, když s vámi poputuji světem zvířat, budete mít jiné 
zážitky. Pták se posadí před vás na větev a začne zpívat tak nádherně, jak jste to ještě nikdy 
neslyšeli. Kavka v horách, kterou znáte jen podle jejího krákorajícího volání, přiletí, vezme si 
oříšky z vaší ruky, posadí se, pohlédne na vás s nakloněnou hlavičkou a začne zpívat hlasem, 
který není z tohoto světa. Srnka, která vás v lese potká, neodskáče poděšeně ihned pryč, zůstane 
stát, ba k vám dokonce přijde pár kroků a tázavě se na vás podívá. 
 Svět zvířat je zázračné dílo BOŽÍ. Tento svět je připraven vám sloužit; svět zvířat je připraven 
v prastvoření, ve věčných nebesích, v čistotě. Kolektivy zvířecích duší se ihned prohlásily za 
připravené jít dobrovolně do hlubiny, sloužit lidem, být jim přátelé. I skrze ně chtěl věčný 
STVOŘITELSKÝ OTEC volat Svoje děti, jejich očima se na vás dívat, jejich vlastnostmi vás 
napomínat. 
 Avšak ne dlouho snášely bytosti pádu tento svět zvířat z čistoty. Násilím změnili tento svět 
podle svých stvořitelských myšlenek, a přesto, podívejte se do očí zvířat, která vám slouží, je 
nemohli proměnit úplně. Pomyslete na věrnost vašeho psa, který drží stráž ještě na hrobě svého 
pána, pomyslete na trpělivost ovce, na trpělivost vašich užitkových zvířat. 
 Mí přátelé, putujte se Mnou do říše zvířat a pohlédněte v nadcházejících čtrnácti dnech Mýma 
očima do této říše, ne vašima lidskýma očima, neboť pozvolna bych vás rád vyvedl z negativního 
myšlení, cítění a jednání, neboť i v říši zvířat, Mí žáci, platí zákony kmitání. Jaké kmitání do 
světa zvířat vnesete, takové se k vám ze světa zvířat vrátí zpět! 
 Když se člověk, Mé dítě, vyvíjí, pak je tento vývoj k lásce vnesen i do světa zvířat a svět 
zvířat, který ho obklopuje, se mění, protože je také proměňován. Nejmenší zvířata vás 
poslouchají. Komáři kolem vás budou bzučet, ale nebudou vás už píchat, mravenci uposlechnou 
vaší prosby a nebudou již pobíhat po vašem bytě, mouchy vám ve vašich místnostech pozdraví, 
vy otevřete okna, ukážete jim cestu ven, oni vám porozumí a vyletí ven, motýl se od vás nechá 
ochotně chytnout, poněvadž se zatoulal k vám do domu, a nechá se vynést na sluneční světlo. 
Vděčně vás obkrouží jednou, podruhé, potřetí a pak poletí dál k dalšímu květu. 
 Připravil jsem pro vás svět mnoha divů. Jste připraveni vstoupit se Mnou do této říše divů? 
Žádá se vaše ´Ano´ v srdci. Vedu vás do tohoto světa a vedu vás tak ven z vašeho já znovu k 
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´my´, k bytí jedno s vaším okolím, se stvořením, s bližním, se vším, co vás obklopuje. Tak 
putujte se Mnou s myšlenkami, které jsem vám ve SLOVĚ vložil do srdce. 
 Tak vám žehnám ve jménu OTCE, dotýkám se vás Svojí láskou - pociťte! - a končím své 
projevující SLOVO s prosbou: "Pojď, milý bratře, pojď, milá sestro, pojď se Mnou a putuj do 
světla vše spojující lásky."  
 

Amen 
�� 
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15. školení 
 Vše je v BOHU jednota, vy kmitáte v NĚM, a JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, Jeho láska, jsem uprostřed 
mezi vámi. Byl jsem tu od počátku vaší schůzky, dokonce jsem u vás vždy, na vaší straně. Putuji 
s vámi vašimi cestami, než se stanou Mými, než se vaše lidské bytí sloučí s vaší duší a JÁ budu 
působit skrze vás, dokud NEBUDU skrze vás. Neboť než se ve vší moci a slávě - jak je 
předpovězeno - projevím a budu pro vás duchovně viditelný, jdu skrze ty Své po této planetě a 
probouzím spící. Vložili jste svoji ruku do Mojí a tak se Mnou putujete na cestě ke světlu lásky.  
 Vaše rozhovory byly skutečně dalece napjaté. Chci vás vést hlouběji, přes vaše lidské 
myšlení, vést vás do duchovního vědomí, které čerpáte z moudrosti BOŽÍ, když jste jen 
připraveni a stále usilujete plnit s nejlepší vůlí úkoly, které vám dávám. Jen tak vás můžu vést do 
hlubokého světa pocitů vaší duše, jen tak vám můžu odkrýt duchovní sféry, jen tak rozšiřujete 
vaše vědomí. Klíč k rozšíření vědomí je láska. Jen láskou se dostanete přes vaše těžké lidské 
tělo, jen láskou dosáhnete vědomí z moudrosti - to je žité vědomí a zažité vědomí - jen tak se 
vám odkryje nejbližší vyšší sféra, kterou teď někdy pociťujete, ale ještě nemůžete vidět. 
 Nyní přistoupím na váš rozhovor o přírodních duších, duších Země, vody, vzduchu a ohně. 
Skutečně, vše je živé a vše s vámi chce kmitat v lásce. Vše by se vám rádo odkrylo a ve vašem 
okolí je ve stvoření očekávání plné napětí: Kdy, ó dítě boží, budeš připraveno spolu s námi 
působit, s námi putovat do duchovních říší, abys v hmotném světě sloužilo a pomáhalo říši 
minerálů, rostlin a zvířat? 
 Přírodní duchové mohou do hmoty zasáhnout jen podmíněně. Jak často se obraceli na lidi o 
pomoc? Avšak ti oslepli a ohluchli pro jejich svět. Proto teď také ta radost ve vašem okolí, neboť 
oni ve vás vidí rostoucí světlo lásky a ví: tady je dítě Nejvyššího, které se probouzí a kráčí po 
této Zemi. Přírodní bytosti čekají na to, že společně s vámi budou činné při proměně staré Země 
v nové bytí. Ale o tom více až jindy, neboť říši těchto přírodních duchů projdeme později 
intenzívně, až poznáte také všechny tyto bytosti a bude k nim z vás proudit láska, až poznáte 
jejich působení a budete s nimi spolupracovat. 
 Předpoklad je, Mí přátelé, že rozvinete lásku k minerálu, jak už se stalo - přesto vás prosím o 
prohloubení - k rostlinám, přičemž se máte v této lásce stále snažit darovat ji všem rostlinám 
rovnoměrně, ať už to je jen malé stéblo trávy na kraji cesty nebo překrásný strom, který vám 
dává darem mnoho jablek. Tráva vám slouží právě tak jako onen strom, květ vás potěší, ať už je 
nádherný jako květ růže, lilie, nebo maličký a nepatrný, jako květ sedmikrásky, fialky nebo 
pomněnky. Ze všech rostlin proudí volání: "Ó dítě boží, nezapomeň na nás! Daruj nám svoji 
lásku, a proměň i nás do nejbližšího vyššího bytí láskou, kterou nám daruješ!" 
 Prohlubte tedy také zde své cítění lásky a pozorujte rozdíly, které ještě děláte v této lásce k 
jednotlivým rostlinám. Poznáte se v těchto rozdílech, neboť vše je vám darováno k vlastnímu 
poznání. Jak víte, je poznání první krok ke zlepšení. Jak často už byla tato slova užita - a mají 
právo na život. Když máte víc rádi růži než nepatrnou sedmikrásku pod vašima nohama, tak se 
pozorujte, zda také nevzhlížíte k těm, kteří něco znamenají, nebo zda sebe třeba nevnímáte jako 
růže v zahradě OTCE, a zeptejte se, proč vůbec nechcete být sedmikráskou! Proč ne? - Proč ne 
stéblem trávy? Proč ne pampeliškou? Položte si tuto otázku! To bylo ještě jednou krátké 
ohlédnutí za říší rostlin. 
 Nyní společně pojďme do říše zvířat: 
 Ve světě zvířat je tak mnoho druhů a v každém druhu je vám dána možnost, abyste poznali 
sami sebe. Každé zvíře, které vás potká na vaší životní pouti, vám ukazuje kousek z vás 
samotných: skopec na cestě, vaši vlastní paličatost, pták, který narazí do vašeho okna, 'narazí do 
hmoty' a šokován leží na chvíli na zemi, než se zase zvedne a odletí, je pro vás symbolem, kočka, 
která se vyšvihne ke hnízdu ptáka, vplíží se - co chcete z jeho bezpečí? Kde je u vás ještě toto 
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číhání? Kde je u vás ještě cosi dravého? Nebo jste bojácní ptáčci, kteří se ustrašeně krčí v hnízdě 
a třesou se před napadením? 
 Hovořili jste o vegetariánské stravě. Tak dlouho budou ještě dravá zvířata křižovat vaše 
cesty a zabíjet před vašima očima zvířata, dokud vy sami se budete živit živočišnou stravou, 
třebas jen velmi zřídka. Ale rád bych potvrdil to, co bylo vyřčeno ve společenství:  Putujte se 
Mnou a to dravé ve vás, co bylo vypěstováno výchovou v inkarnacích, co bylo vypěstováno 
výchovou také v tomto životě, bude pozvolna v pokračování na cestě lásky ustupovat, aniž byste 
fanaticky bojovali proti potřebám vašeho člověka.  
Vložte, tak prosím, svůj vývoj vždy do Mých rukou! Snažte se, ale nenuťte se! Představte si  
utrpení zvířat, které se děje kvůli vašemu chování na této Zemi. Přesto když váš člověk bude tu a 
tam žádat zvířecí potravu, tak povolte tuto touhu, i když ne v plné míře, ale tak, než je tato touha 
utišena. 
 S pokračováním ve školení lásky se bude vaše strava postupně měnit. Tato proměna není 
vázána na žádný časový úsek. I když projdete celým školením, je vám budu průvodcem, dokud 
budete kráčet po Zemi. JÁ pak ve vás budu ve SLOVĚ živý a povedu vás vždy slabostmi člověka 
samého a to, co se zde učíte, vás bude provázet a bude vám vždy pomocí a podporou.  
 Nic se nemá dít nátlakem, Mí milí bratři a sestry, neboť  nátlak  neobsahuje žádnou lásku - a 
jen z lásky se máte měnit. Láska, která proudí do říše minerálů, mění v ní kmitání, pozvedává ji. 
Láska, která proudí do říše rostlin, vás nechává vděčně přijmout dříve či později to, co vám v 
plodech dobrovolně daruje. Láska ke zvířatům vás osvobozuje od touhy po zvířecí stravě vašeho 
člověka a jen tato láska je skutečným osvobozením, vše ostatní je jen nasazené, vnucené a dříve 
či později se zase násilím prolomí. 
 Láska k lidem vám ukáže vaše vlastní chyby a slabosti, protože ve všem spatříte nejdříve své 
vlastní negativní stránky, toto proměníte a pohlédnete na svého bližního ve světle lásky jako na 
bratra a sestru, ač ve vašich očích, viděno z lidské strany, jedná ještě sebevíc negativně - JÁ 
opakuji – prohlédnete tohoto člověka do jeho duše a pochopíte ho, proč musí jednat tak a ne 
jinak. 
 Zpět do říše zvířat. Zde jste poznali, že jsou zvířata, která se vám vzpírají, protože vám 
způsobují škody.  Hovořili jste o komárech, o vosách a jiných zvířatech ... A přesto jste ve svém 
cítěni postoupili už tak daleko, Mí přátelé, že vám už nevadí pavouk v koutu vašeho pokoje, ba 
naopak, nahlížíte na něj jako na svého přítele. Jen když si představíte SVĚT ZVÍ ŘAT JAKO SVĚT 

VAŠICH PŘÁTEL a postupně se do této představy vžijete, probudíte lásku ke všem zvířatům, i ke 
zvířatům, které nazýváte příživníky, neboť poznáte v těchto zvířatech, které právě křižují vaši 
cestu, své vlastní slabosti. Vše je vám zrcadlem, vše ve stvoření!  
 Svět zvířat se vám skutečně daroval na této Zemi dobrovolně. Zvířata tvoří ve svém druhu 
kolektivní duši. Tato kolektivní duše se v kdysi čistém domově rozhodla sloužit zde na této Zemi 
padlým dětem božím. Neboť je to duch lásky, který kmitá ve veškerém stvoření, a tento duch 
lásky kmitá i v kolektivu zvířat, které sestoupily z duchovna na tuto Zemi, podle vývojových 
možností, tj. podle vaší EVOLUČNÍ TEORIE. Přičemž tyto teorie do té míry nejsou pravdivé v tom, 
že od nejmenšího jednobuněčného živočicha pochází všechny ostatní druhy zvířat přirozeným 
výběrem, ale podle postupné možnosti, aby zde na Zemi byly životem, zářil věčný STVOŘITELSKÝ 
DUCH se Svou sílou lásky do oněch připravených kolektivů zvířat. Proto nebude nikdy nalezen 
chybějící článek mezi opicí a člověkem, protože člověk se nevyvinul z těchto jednobuněčných 
živočichů, tak jako se z nich nevyvinuly všechny ostatní druhy. Duchovní impulz přišel od 
BOHA, STVOŘITELE, LÁSKY , kterou JÁ jsem, a tento impulz řídil další vývoj, přivolal do života 
nové druhy zvířat. 
 K tomu se však přidala i tvůrčí síla padlých, někdejších bytostí světla. Jak jsem vám již 
vysvětlil, vložily tyto bytosti do zvířat, která se vyvíjela, negativní záření a svým kmitáním 
změnili čistě duchovní záření.. Proto jste nyní povoláni zvrátit tuto změnu, vnést do světa zvířat 
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lásku, aby na nové Zemi byl mír i v říši zvířat a lev skutečně ležel vedle beránka, kočka vedle 
ptáčka. Už teď můžete na tomto nádherném díle duchovní proměny spolupracovat. Už teď může 
vaše do říše zvířat zářící láska proměňovat vše ve světlo, co říši zvířat ještě způsobuje utrpení a 
nouzi. Jde o to, Mí přátelé, postupně pozvednout kmitání, kmitání ve hmotě, a tím hmotu 
proměnit v duchovno.  
 Hmota je nejníže kmitající energie. Jste schopni zvýšit tuto energii svojí silou lásky a čím 
více jste připraveni přijímat v sobě záření lásky, tím více k vám z hojnosti BOŽÍ proudí do vaší 
vnitřní nádoby. Ta musí být předtím vyprázdněna od všeho lidského, aby se mohla naplnit silou 
lásky. Vyprázdnění se děje poznáváním vlastních chyb a slabostí a jejich odložením – a naplnění  
je v hojné míře přejato BOHEM, a vy k tomu vkládáte svoji lásku. Pak vkročíte do života, který je 
tak bohatý na dary, že se vám vaše současné bytí, když se za ním později ohlédnete, bude jevit 
jako smutná, temná doba. 
Tak se radujte, Mí milí, a vkročte do této říše zvířat, zcela si vědomi své síly, kterou v sobě 
nesete, a pokud chcete - každý úkol vkládám do vaší svobodné vůle -  vezměte si nějaké zvíře 
jako svého přítele, ať už to je ve vašem okolí nebo ne, zvíře, které vás právě napadne, to je váš 
přítel! Na tohoto zvířecího přítele myslete v následujících čtrnácti dnech se zvláštní láskou! 
Pokuste se proniknout celou jeho bytost, pokuste se také poznat, co vám připomíná na této 
bytosti něco vašeho, kde jsou podobnosti s vámi a vybudujte tak vnitřní vztah ke zcela určitému 
zvířeti, které před sebou právě spatříte živé! JÁ vás doprovázím - jako vždy. 
 Má láska a Můj mír proudí k vám a ke všem, kteří společně s vámi kráčí cestu lásky, na 
celém světě, zda se nazývají křesťany nebo jsou jiné víry není důležité, důležitá je jen a pouze 
žitá láska. 
 V této lásce jsou se MNOU, LÁSKOU, jedno a putují společně se MNOU. Tak se ciťte se všemi 
těmito vašimi bratry a sestrami v jednotě, a odbourejte pozvolna také zde stojící zdi, hranice, 
předsudky! Je jen jedna rodina, rodina BOHA, OTCE, KTERÝ VÁM JE TAKÉ MATKOU. My všichni 
jsme Jeho děti! Jeho požehnání proudí k vám, volá vás domů. 
 

Amen 
�� 
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Ranní modlitba: 
 

Dříve než se ztratím ve světě, 
Obracím se s myšlenkou, OTČE, na TĚ. 
Děkuji TI za klidnou noc,  
Děkuji, probudil jsem se radostný moc. 
 
Slunce hladí přírodu zlatem svým, 
Vyzdobenou barvami v lese i na polích. 
Vítr se prohání hájkem březovým 
A veverky na větvích si hrají s ním,  
V koruně borovice temné kos si zpívá, 
Že prý je ráno, ať každý se dívá. 
A pak se zděsí a hlasitě křičí, 
Kočka se travou potají plíží 
Jen kousek od ptačích dětí. 
Tak pták rychle tam letí, 
Prosviští vzduchem úplně k zemi, 
Rámusí a peří se mu ježí. 
Nebezpečí zažehnáno rychle však je, 
Když nepřítel ptačí z lesa ven uprchne. 
 
OTČE, chtěl bych spojen být 
Se sluneční září, v souladu žít 
I s ptákem, kočkou, větrem a stromy, 
Protože to vše jsou Tvého bytí formy, 
S života proudem, který ve všem je, 
S života proudem, který i ve mně koluje. 
Prosím pro tento den o požehnání TVÉ, 
Za všechny TVÉ děti, kdekoliv už jsme 
A děkuji za TVÉ milosrdenství, 
Které nás vede domů do věčnosti. 

 
Amen 
�� 
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16. školení 
 Z věčného domova, z čistě duchovních nebes, k vám proudí láska, mír a radost těch, kteří 
spojeni s vámi v nitru jsou s vámi spříznění v duchovních rodinách.  JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, jsem ten, 
kdo vás láskou vede cestami, které oprošťují vaše duše od každého zatížení, abyste mohli být 
přivedeni zpět k těm, kteří se o vás v lásce strachují. 
 Mí milí přátelé, každá cesta po Zemi je těžké rozhodnutí. Avšak každý z vás vstoupil do 
tohoto života - a také do předešlých - vědomě. Přijali jste pozemský šat, věděli jste, co k vám v 
průběhu časoprostorového dění přistoupí, a přesto jste řekli ano - také utrpení, které ve vašich 
rozhovorech zaznělo.  Říkám vám, že jste prošli nekonečně mnoho utrpení, neboť poslové světla 
trpí zde v temnotě. Planou touhou, kterou nesou v duši, kráčí po této Zemi, dokud nenajdou Mne, 
DUCHA LÁSKY , a také pak konečně v lidském oděvu poznávají, k čemu dala duše souhlas. 
 Pozorujete, že s opouštěním říše rostlin je to už těžší být láskou; neboť zvířata, která byla 
změněna negativním kmitáním bratrů a sester pádu, nemohou jinak než odevzdat negativní 
lidem.  
 Tak jsou zvířata, která lidem způsobují škody, avšak jen těm, kteří jim v tomto životě nebo 
předtím způsobili utrpení. Vše je kmitání. Po vyslaném kmitání následuje rezonance.  
 Zvířata jsou v pocitech daleko před vámi. Intuitivně čtou z kmitání vaší duše, kdy jste 
pozvedli ruku proti zvířecímu druhu a zle s ním zacházeli. Všechna zvířata cítí kmitání vaší duše. 
Když se ponoříte do říše zvířat a přistoupí k vám nějaké zvířecí druh obzvlášť agresivně, tak 
poproste za odpuštění a rozřešte utrpení, které jste tomuto kolektivu zvířat způsobili, a tato 
zvířata k vám budou poté přistupovat přátelsky, neboť pocítí vyrovnání vaší láskou proměněnou 
v čin.  
 Jestliže jste přišli ke škodám od zvířat, tak hledejte i zde vinu u sebe a jen u sebe, jakékoliv 
škody to jsou. I škůdci odpovídají na vaše kmitání. Jste energie a stále vysíláte impulzy kmitání. 
Těmto vlnám kmitání se přibližují zvířata, jak v dobrém, tak ve špatném smyslu. 
 Když komáři štípají právě vás, pak je to ve vás. Jak často jste proti nim pozvedli ruku  a ještě 
pozvedáváte? Tato zvířata vás budou tak dlouho obklopovat, dokud se nepoznáte, nepůjdete do 
sebe a nenaučíte se milovat život - v jakékoliv jiskře se už projevuje - ať už v nejmenším 
komárovi nebo ve slonovi. Život je DUCH, život je láska, a kdo život ničí, staví se proti lásce a je 
tím v dění pádu. 
 Vím, milí bratři a sestry, že tato Má slova jsou pro vás těžko srozumitelná, že se musíte do 
tohoto způsobu myšlení vciťovat nejprve pomalu, přece je kolem vás - tak si to myslíte - tak 
mnoho škůdců, počínaje původci chorob až k těm větším jako hraboš, kteří požírají cibulky 
vašich tulipánů.  
 Všechna zvířata jsou lidem darována jako přátelé. Že se tu a tam zvířata stala nepřáteli 
člověka, způsobil člověk a původce je nyní povolán, aby toto nepřátelství proměnil zpět v 
přátelství. 
 Jako příklad vezmu bakterie. Bez bakterií by život nebyl možný, potřebujete je. Žijí s vámi v 
symbióze, pomáhají vám ve vašem těle, bez nich byste nemohli existovat. Jsou však také 
škodlivé bakterie, ze kterých onemocníte.  
 Nyní poznejte: Proč jsou stále lidé, kolem kterých se seskupují nemocní s vysoce nakažlivými 
infekcemi hledající pomoc, oni však neonemocní? Povšimněte si: Oni stojí ve sloužící, nezištné 
lásce. 
 Láska je nejvyšší kmitání. Kdo kmitá v lásce, nemůže být napaden původci nemocí! Tito lidé, 
kteří  se obětavě oddají péči o nemocné, už nemyslí na sebe, nýbrž neúnavně pomáhají bližnímu. 
Oni už nepřemýšlí a tak od nich sotva vyjde negativní myšlenka.  Neboť stačí jedna jediná 
negativní myšlenka, aby se tvořila dráha kmitání, na které se může v člověku  zahnízdit původce 
nemoci. Jedna jediná negativní myšlenka stačí! 
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 Ale vaše tělo je dobře vyzbrojeno. Když z velké části kmitáte v lásce, budete s touto negativní 
myšlenkou, kterou mohli proniknout původci nemocí, rychle hotovi. Jestliže však ale v lásce 
nekmitáte, tak je - jinými slovy - vaše imunita oslabena a člověk onemocní. To budiž řečeno k 
poučení o infekčních nemocech. 
 Je také ještě jiné utrpení, které právě poslové světla často dobrovolně přijali - jako tělesná 
postižení a podobné - a nesli žal spolu s těmi, kteří zkoumají temnotu, aby tito bratři a sestry 
dospěli rychleji do světla lásky. Neboť vyzařování dobrovolně neseného utrpení je zde na této 
Zemi tak světlé a jasné, že do nejhlubší temnoty přináší jiskru světla a může pohnout k obratu.  
 Zpět ke zvířatům: Mnohost zvířat pro vás může být stále znovu symbolem. Každý den vás 
potkávají jiná zvířata. Někdy jste obklopeni plazícími se červy na vaší zahradě. Jsou pak vaše 
myšlenky spojeny se zemí a těžké? Nelpí na rodné hroudě? Někdy kolem sebe vidíte jen motýly a 
do  vzduchu vylétávající ptáky, radostné, zpívající jako skřivani. Pozorujte se! Nejste pak i vy ve 
svém nitru radostní, svobodní, jako oni skřivani? Štěká na vás rozzuřeně pes - neměli jste právě v 
tomto okamžiku kritizující myšlenky o svém bližním, které toto zvíře vnímalo? 
 Poznáváte tedy, že na zvířata nepřechází jen kmitání z minulých inkarnací, ale že se jim 
svěřuje celý váš myšlenkový svět. Kdo mezi vámi má domácí zvíře, ten ví, o čem mluvím. Stačí 
si jen pomyslet: "Půjdu teď se svým psem ven" a pes už běží směrem k vodítku, ke dveřím a 
radostně vrtí ocasem. 
 Pozorujte zvířata a poznáte, že s vámi vstupují do tiché, telepatické komunikace, dokonce i 
vosy, které se právě občerstvují na vašich švestkách. Jsou to myšlenková proudění, která k vám 
přichází, jako "Podívej, to, co ty tak rád jíš, máme rádi taky. Ó, dej nám přece něco z plodů tvé 
zahrady!" Na vašem stole stojí sklenice limonády, a už přilétají, bzučí, přilákány sladkostí a vy 
cítíte proudy myšlenek:"My nyní potřebujeme sladké, abychom měly ještě na podzim sílu." 
 Zvířata, o kterých si myslíte, že o vás smýšlejí nepřátelsky, jako komáři, uslyší vaše myšlené 
slovo a nebudou vás více napadat. Budou kolem vás bzučet a poletí dál a vy jim v tichu 
požehnáte, neboť už nebude nutné, aby vás napadaly. 
 Poznejte se v mnohosti zvířecího světa, který vám daroval STVOŘITELSKÝ DUCH LÁSKY , 
kterým JÁ jsem, jako přátele. Jako přátele, skrze které vás STVOŘITELSKÝ DUCH znovu 
nejlaskavěji napomíná a ukazuje vám všechny vaše zvláštnosti, které v sobě ještě nesete. Avšak 
nejen ty negativní - pochopte nyní Můj humor - ale i ty pozitivní vlastnosti a radujte se ze světla, 
které objevujete  ve světě zvířat! 
 Není právě v této oblasti sloužící láska velmi, velmi velká? Pozorujte mravence: Celý jeho 
život patří jednomu cíli, sloužit lidu, mravenčímu státu. Pozorujte včely... právě tak. Neslouží 
vám většina světa zvířat v pokorné lásce, ačkoliv člověk nakládá právě s tímto světem zvířat zle? 
 Jen zcela zřídka nabere býk sedláka na rohy. Co všechno se však muselo stát, než se jedno z 
těch mírných zvířat pomstí za všechno to utrpení. Žádný býk by nenapadl člověka, kdyby člověk 
nekráčel říší zvířat a nezabíjel.  
 V nadcházející době půjdu na vaší straně světem zvířat. Pokud chcete, věnujte se v prvním 
týdnu zvířatům, která jsou v zemi! Darujte jim svoji lásku! Kdyby vaše země nebyla 
prostoupená právě všelijakými červy a bakteriemi, nic by na této zemi nerostlo.  
 Poznejte i zde sloužící lásku v nejhlubší pokoře, která se rozprostírá pod vašimi kroky, aniž 
byste to někdy blíže zpozorovali. Když ryjete, jak často jste už přesekli nějakého červa? I tento 
červ je život. Nyní, bolest neznamená smrt ale přesto bolest - bolest, která vchází do tohoto 
kolektivu zvířat jako výkřik, do kolektivu zvířat absolutně sloužící lásky. 
 Ve druhém týdnu se můžete věnovat zvířatům na zemi, savcům, ale i broukům a 
mravencům. Ke všemu, co jde na zemi a po Zemi. Znovu - vyzařujte lásku do těchto oblastí 
zvířat! 
 Cokoliv je vám Mnou, LÁSKOU, převedeno přes cestu, vám ukazuje obraz vás samotných. 
Pocítíte, že v tomto druhém týdnu budete kráčet po zemi už trochu svobodněji. 
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 Zde vás potkávají i savci, kteří na člověka  karmicky působí nazpět tím, že napadají člověka. 
Když něco takového zpozorujete, tak vyzařujte lásku do tohoto kolektivu zvířat, abyste rozřešili, 
co ve vás ještě leží jako negativní kmitání duše. Možná jste měli někdy dříve selský dvůr a sami 
jste zabili bezpočet zvířat, protože jste to lépe neuměli. 
 Ve třetím týdnu nechť je váš pohled pozvednut přímo k nebi a věnujte se zvířatům, která 
se mohou jako ptáci pozvednout ve volném letu nad zemi, vstříc světlu, která tancují na slunci 
jako komáři, která se lehce vznáší jako motýli od květiny ke květině.  
 Myslete i na příklad, že tento motýl vznikl kdysi z housenky, která se plazila po zemi. I vy 
procházíte touto metamorfózou. I vy jste někdy jako housenky - těžcí, plazící se, pokrytí 
prachem.  
 Pak znovu přijde doba, kdy budete jako ztuhlí, kdy to nepůjde ani dopředu ani dozadu, kdy si 
nebudete vědět vůbec rady, kdy bude stoupat vzhůru k Bohu volání o pomoc, kdy obzvlášť 
pocítíte zajetí tohoto lidského šatu: Ve smutku a nouzi, v bolesti a nemoci. 
 Jestliže tímto stádiem projdete, rozvinete vaše křídla ve slunečním světle lásky, v tom 
paprsku, který vás právě pohltil, a užasle se rozhlédnete, rozepnete křídla a vznesete se vstříc do 
světla.  
 Vy, Mí milí přátelé, jste nyní při rozpínání svých křídel. Ještě trochu užasle se díváte do 
zářícího světla, které vás pohlcuje a JÁ na vás volám: "Tak přece leťte! - Oprosťte se od pout této 
Země, této tíže a vzlétněte k LÁSCE, která JÁ jsem!" 
 Ve čtvrtém týdnu se můžete plně věnovat zvířeti, které ve vás vyvolává strach a hrůzu, 
které vás děsí, a pokuste se nejprve poslat tomuto zvířeti jen lásku, vkládat toto zvíře stále 
znovu do Mého světla lásky! Nepodaří se vám to hned, ale poněvadž putuji na vaší straně JÁ, 
LÁSKA , proniknu vás Svoji silou, a i vy se stanete láskou a budete účastni na Mé síle. Pojďte 
ochotně se Mnou!  
 Hrůza nebo strach z onoho zvířete vás povede hlouběji do vrstev vaší duše, poznáte 
příčiny ve správný okamžik - jedni ihned, druzí později. Poznáváním bude hrůza mizet a vy 
pocítíte k tomuto kolektivu zvířat nejčistší lásku, neboť i toto zvíře je život,  láska. 
 Tak putujete do činné oblasti světlé proměny všeho toho, co se vám ve zvířecí říši staví jako 
negativní na odpor. Jste spolustvořitelé nové Země, jste spolustvořitelé zvířat, která se vám  byla 
kdysi připravena z čistě duchovního domova sloužíce darovat v kolektivu tady na Zemi, jako 
přátele, jako spolucestující. Těšte se na vznešený úkol přivést zpět změněný svět zvířat zpět k 
čistě duchovnímu bytí! 
 Ještě pár slov k jinému tématu, které Mi - tak rád bych vám to řekl lidskými slovy - leží na 
srdci. Když se díváte do svých médií, neposuzujte a nesuďte, i kdyby lidé byli sebekrutější! 
Pokuste se vložit negativní myšlenky, které kmitají z představy a způsobu myšlení člověka, do 
Mé lásky! Vždy myslete na to, že vše co se děje, má své příčiny a nikomu se neděje nic, co by 
vlastně on sám nezpůsobil! 
 Abych to ještě jednou zdůraznil: Původce právě dějícího se utrpení byli sami jednou trápeni 
právě trpícími, byli zabiti, tak že oni nyní jednají tak, jak se to dovídáte z vašich médií. Pokuste 
se vidět ve všem proměnu.  
 Doba je vážná a protože každá myšlenka - jak jsem vás již učil - je tvůrčí energie, dávejte 
pozor na to, aby vaše myšlenky byly neseny vždy láskou! I když to neumíte pochopit, že lidé 
jednají tak hrozně, přesto se pokuste, tak vás prosím, vkládat do svých myšlenek lásku, ať už 
požehnání ve jménu OTCE, vyslané z nechápajícího lidského srdce. Tato slova samotná postačí, 
myšlena ve vašem nitru, aby rychleji skončilo to, co teď jde tak děsivě po Zemi, aby konečně 
bylo světlo - aby byl konec poslední hodiny - pro věčný den lásky a pokoje.  
 Tak žehnám vám a všem Svým lidským bratrům a sestrám na celé Zemi, v jednotě s BOHEM, 
OTCEM-MATKOU-DUCHEM. Láska vás objímá, láska vás provází. Buďte i vy láskou! 
 



 

    
                                                                  71 

  
  

Amen 
�� 

 



  72 

 

17.školení 
 Mí milí přátelé, zdravím vás a jsem ve vašem středu. Pokoj a láska do vás proudí z Mého 
srdce a posiluje vás na cestě, která vás vede k následnictví, k cestě, kterou jsem před vámi šel JÁ, 
JEŽÍŠ KRISTUS. Tak jako jsem prošel Svým mládím JÁ a učil se v sobě vnímat BOHA, Svého 
OTCE a rozvinout skrze NĚJ lásku ke všemu bytí, tak jděte nyní také vy tuto cestu. 
 Často jsem hledal samotu, hrál jsem si s kameny na kraji silnice, radoval se z květin, trávy, 
stromů, keřů, děkoval jsem za plody. Učil jsem se řeč přírody, stvoření kolem Mne.  Díval jsem 
se do srdcí zvířat a začal jsem milovat zvlášť je, neboť lidé, jak jsem velmi rychle poznal, mluví 
jinak než myslí. Můj pocitový svět byl velmi silně vyhraněný a proto jsem cítil jejich falešné 
chování. Jejich slova byla sladká jako med, ale jejich myšlenky byly hořké víc než žluč. Avšak 
když jsem šel ke zvířatům, tak jsem Se cítil se všemi těmi dílčími dušičkami v jednotě, neboť v 
nich nebyla faleš. Když zabíjeli, tak z hladu. Věděl jsem od BOHA, Svého OTCE, který Mi 
vysvětlil, že zabíjení bylo vneseno do světa zvířat jen padlými duchovními bytostmi. 
 Vlastnosti zvířat, které jim lidé přiřkli, byly pro Mne, který se pohyboval v lásce 
STVOŘITELSKÉHO DUCHA, jasně rozpoznatelné: Nepocházely z negativního, člověk je  zvířatům 
vnutil. Zvířata, která byla člověku darována jako přátelé, byla brzy honěna a zabíjena, tím bylo 
do stvoření vneseno utrpení. Utrpení, které pak přešlo i na člověka. 
 Všechno utrpení, které kdy bylo stvoření způsobeno, musí být člověkem proměněno. Proto 
vás učím absolutní lásku, kterou teď ještě neumíte pochopit, velmi dlouho - přespříliš dlouho - 
žil člověk proti stvoření a ne se stvořením a stavěl se proti zvířatům.  
 I když v tomto životě nevezmete žádné maso a žádnou uzeninu, i rybám se budete vyhýbat, 
přesto ponesete kolektivní vinu člověka na světě zvířat. Vysvětlím vám to blížeji: 
 Jste na této Zemi společenství všech lidí. Jste spolu spojeni kmitáními, spolu nakonec všichni 
putujete  do věčného domova. Jste jako jedno jediné tělo, každý je jedna buňka v tomto těle. 
Když způsobí jeden člověk, tedy jedna buňka v tomto těle, utrpení nějakému zvířeti, tak 
vinu nese zároveň celé tělo. Váš úkol je rozvíjet se v lásce, neboť pokračováním na stezce lásky 
se myšlenky lásky stále více zesilují a také buňky v celém těle, které se ještě prohřešují proti 
zvířatům, jsou dotčena vaším vyslaným kmitáním lásky a jsou pozvolna proměňovány. 
 Poznáváte působení tohoto zákona na příkladu, že na celé Zemi sílí myšlenka ochrany přírody 
- např. ochrana druhů, vytvoření životních prostorů pro zvířata, která jsou ohrožena vymřením - 
starost o znovuusídlení ohrožených zvířecích druhů a mnohem více. Ještě před několika lety bylo 
člověku zcela jedno, jestli nějaké zvíře přežije nebo ne. Avšak stále více Mých lidských bratrů a 
sester se probouzí k lásce a poznávají, že s každým zvířetem, které na této Zemi vymře, zanikne i 
část lidství.  
 Rozumějte Mi dobře: duše zvířat, jakož i lidí, žijí věčně, jsou z BOHA, STVOŘITELSKÉHO 
DUCHA, od věčnosti a na věky budou, jen putující a proměňující se ve formách, stoupající k 
rozšířenému vědomí, ke světlejším bytostem, stoupající až k synovství božímu a od toho se dále 
vyvíjející na věky, neboť světlo lásky je nekonečné a proto je také ponoření do světla bytí 
věčného BOŽSTVÍ nekonečné. 
 Zpět k Zemi a ke stvoření, které se nyní proměňují: Zvířata, která vymírají, vznikají na nové 
Zemi ve zduchovnělé formě a ti, kteří se v lásce věnovali tomuto zvířecímu druhu a přesto 
nemohli zabránit vymření, jsou spolustvořitelé tohoto zduchovnělého zvířecího druhu, který už 
nezabíjí jako na této Zemi, ale přiklání se světlu stvoření a žije spolu v lásce. To neznamená, že 
člověk nemá dál bojovat, aby ochránil zvířecí druhy před vymřením, protože bojem o tato zvířata 
je proměňována láska v čin. Starost o tato zvířata je láska, která světle působí na zvířecí druh a 
vede ho k dalšímu vývoji. 
 Vše, co člověk v průběhu pádu přetransformoval směrem dolů na rovinu pádu, je nyní znovu 
vloženo do jeho rukou, aby tento proces obrátil. 
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 Proto vás prosím, abyste se věnovali zcela zvlášť zvířatům, jimž nemůžete projevit žádnou 
lásku. Neboť vlastnosti těchto zvířata, které člověk těmto zvířatům 'přibásnil', jsou ještě ve vás a 
vy je máte proměnit. Jsou-li tyto negativní vlastnosti proměněny, můžete také tomuto zvířeti 
projevovat jen absolutní lásku. I když vám zvíře v tomto životě nebo v některém předešlém 
způsobilo těžké škody, učinilo to jen proto, že jste zvíře předtím trýznili nebo zabili, neboť žádné 
zvíře této Země neublíží člověku, když je tento člověk oproštěn od vší viny vůči světu zvířat.  
 Tygr se položí onomu milujícímu k nohám a bude žrát z jeho rukou trávu, jedovatý had 
zkrotne a lehne si k vaší noze a bude k němu šlehat lásku. V přítomnosti takového milujícího 
neublíží jedno zvíře druhému.  
 Poznejte, Mí milí žáci, že tedy stojíte na počátku své cesty – LÁSKY KE VŠEMU BYTÍ! Tam kde 
nemilujete, tam nemilujete něco na sobě! Neboť kde nemilujete, nepoznáváte se. JÁ, váš přítel a 
bratr, kráčím s vámi po této stezce lásky a ukazuji vám slabá místa vašeho člověka, také vaší 
duše, aby byla beze skvrn a čistá a prostřednictvím člověka vyplavila to, co v ní ještě dřímá. 
 Proč jste asi hlavně potkávali právě zvířata, kterých ze bojíte, nebo která nemáte rádi? Také v 
nadcházejících čtrnácti dnech vás prosím, podle vaší svobodné vůle, abyste se věnovali těmto 
zvířatům a prozkoumali své nitro v tom ohledu, proč ještě děláte rozdíly v lásce ke zvířatům? 
Proč má někdo raději psa než kočku? Proč miluje víc ptáka než pavouka? 
 Dokud před vámi budou zvířata utíkat, proudí z vás ještě kmitání obrany a ne kmitání lásky. 
Teprve až všechna zvířata, jakéhokoliv už jsou druhu a rodu, spočinou ve vaši blízkosti, jste v 
kmitání lásky a dosáhli jste prvního stupně lásky. Druhý stupeň je, že toto zvíře, ba všechna 
zvířata kolem vás, pozvednete do nejbližšího vyššího kmitání. Vaše kočka pak už nebude např. 
chytat myši, váš pes bude mírumilovný vůči všem jiným zvířatům, nebude se honit za kočkou 
nebo za veverkou, ale dospěje vaším působením lásky do jednoty se všemi zvířaty. 
 Zvířata, která se ještě navzájem zabíjí, budou vaším kmitáním lásky proměněna, ve vzdálené 
budoucnosti si najdou jinou stravu a nebudou už ostatním zvířatům působit utrpení, protože 
kmitání, které dnešní člověk přenesl na zvířata, se pak promění v lásku. Poněvadž láska je 
nejsilnější moc, budou zvířata ve vašem okolí spolupozvednuta vaší mocí lásky a 
spoluproměněna, aby vstoupila na nové Zemi do zduchovnělého bytí. 
 Porozumějte Mi, Mí milí, a poznejte také zde vysoký úkol, který je vám svěřen! Cvičeními, 
které vám dávám, vrůstáte krok za krokem do tohoto vysokého úkolu. 
 Nehloubejte o své neschopnosti lásky, nýbrž jednejte tak, jak vás to učím! Vysílejte myšlenky 
lásky, i když se vaše srdce ještě s touto myšlenkou nemůže sloučit! Myšlenka je základ cesty 
lásky a s pokračováním se z myšlenky stane pocit a tento pocit ve vás tak zmocní a zesílí, že vy 
sami budete moci láskyplně obejmout krysu, které se ještě bojíte, a tak budete ve svém nitru s 
touto jiskrou bytí ze stvoření, dílčí dušičkou v jednotě. 
 Zeptejte se při strachu z krys nebo myší: Co se ještě míhá jako myšlenka vaší hlavou? 
Negativní myšlenky, takže vy je sotva můžete pochopit, že si ještě vůbec nejste vědomi těchto 
myšlenek? Dávejte na to pozor a poznáte v tom zvířeti zase sebe! 
 Použijte tento příklad u všech těch zvířat, které nemáte rádi! Spojujte je s vlastnostmi, které 
těmto zvířatům připisujete a hledejte tyto vlastnosti v sobě! Až se zde zase sejdeme, budeme o 
tom hovořit a uvidíte, že v tomto krátkém údobí se ztratí mnoho z vašeho strachu, poněvadž to, 
co v duši spočívalo, bylo člověkem zpracováno. JÁ vám při tom pomůžu, každému jednomu, 
individuálně, JÁ, váš přítel a bratr.  
 Poznejte, že na celém světě učíme JÁ a jiní poslové světla v mnoha malých společenstvích 
lásku, aby vzniklo nové nebe a nová Země, na které budou moci žít lidé se stvořením v jednotě a 
lásce, v pokoji. Nyní se připravujete na tuto nádhernou dobu, která stojí před vámi. Tak pojďte se 
Mnou a vykonejte kroky k lásce. 
 Dále vás prosím, podle vaší svobodné vůle, abyste se zaměřili ještě více na Mne, na svého 
přítele a bratra. Svědomitě ráno při probuzení posbírejte své myšlenky a darujte je Mně, v 
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jednotě s BOHEM, OTCEM, a  vyšlete první paprsek lásky do tohoto světa ke všem svým bližním a 
ke stvoření. 
 Myšlenka, která skutečně nemusí být dlouhá ani půl minuty, a mocně září tato myšlenka, 
obejde Zemi, spojí se se všemi myšlenkami stejného druhu, se vrátí zpátky k vám a zesíleně vás 
naplní silou lásky, kterou jste vyslali. I přes den, vždy když to pro vás bude možné, dávejte této 
myšlence novou stravu, vysílejte lásku a mír do tohoto rozrytého světa, do vší té nouze, války 
bratra proti bratru! 
 Zesilte, prosím vás, myšlenku pokoje, neboť skutečně, JÁ vám říkám, s každou myšlenkou se 
vám tento mír přibližuje a všechno to utrpení končí. Snažte se vy sami být láskyplní a 
mírumilovní ve svém bezprostředním okolí, i když jste ještě nevstoupilí do školení, které vám 
ukazuje, proč některého člověka nemáte rádi tak jako jiného, přesto začněte nyní milovat i 
tohoto, který o vás nesmýšlí dobře, neboť čas kvapí a lásky je třeba! 
 Když se pak oddáte klidu, všechna hektika dne umlkne, tak vám připomínám, abyste nechali 
den projít kolem sebe, abyste své bližní - ať to jsou právě bližní nebo pobližní, svět zvířat - 
prosili za odpuštění, kde jste jednali nesprávně, a pak vložte své bytí znovu do OTCOVÝCH rukou, 
do Mých rukou, aby se vaše duše, která je pár kroků před člověkem, mohla pozvednout z toho 
těžkého pozemského bytí, aby už teď v duchovnu napomáhala mírnit utrpení a přinášet lásku. 
 Vaše duše nespí, když tělo odpočívá, neboť když se tělo ponoří do hlubokého spánku, duše se 
osvobozuje. Spojena vám známou stříbrnou páskou se vznese, podle myšlenek, které měl člověk 
při usínání, do rovin, které jí člověk daroval silou svých myšlenek, a tam duše ve spolupráci se 
Mnou a čistě duchovními bytostmi pomáhá s různými úkoly, které všechny slouží proměně, 
vedení domů. Jestliže byl člověk spojen se svým egem, tak duše toto dělat nemůže, protože je 
vázaná na ego člověka. 
 Přemýšlejte o Mých slovech, Mí milí žáci, Mí přátelé, Mé ovečky! Má láska a Mé požehnání 
jsou s vámi a se všemi, kteří s vámi putují - a to jsou vlastně všichni na této Zemi, neboť páskou 
jednoty jsou spojeni všichni lidé, jak jsem vám líčil na začátku dnešního večera. Jedna buňka za 
všechny a všechny za jednu. Jste společenství a JÁ jdu duchovně po této Zemi a probouzím 
všechny připravené buňky, aby se probudily ke KRISTOVU SVĚTLU a spěly vstříc k lásce. 
 

Amen 
�� 
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Láska k pavouku 
 
Kdysi jsem se pavouků bál, 
Kteří pavučiny spřádají. 
Kéž bych jen vše miloval, 
Přál jsem si a přeji dál potají. 
 
Jednoho rána 
Jsem si zahradou šel, 
Tu pavučinu lesklou 
A napnutou jsem uviděl. 
 
Vítr si jemně pohrával  
S vlákny mezi stromy napnutými, 
Tak jemnými, hladkými a tak dál, 
Jakoby Duchem uvitými. 
 
Pak jsem si všímal, 
Jak pavouček pracuje, 
Jak pravidelně dál 
Zázračné dílo tvaruje. 
 
Jen svoji síť dokončil, 
Komár se chytil, 
Svůj život ukončil, 
Já ptal se na cíl. 
 
Ó člověče, pohleď jen, 
Co ti ukázat chci. 
Na zádech nesu symbol lásky, 
Tak pokorný a tichý. 
 
Klesli andělé padlí 
Sem na bytí hmotné, 
Protože v myšlenkách byli zlí, 
Stvořili škůdce malé i hřmotné. 
 
Kdybych nebyl z lásky 
Lidem ihned poslán, 
Nikdo by z nich nezbyl, 
Protože si svá stvoření poštval. 
 
Neboť vše, co člověk vysílá, 
Vykoná v zákonu dráhu svou, 
Pak se k člověku vracívá 
Silou zvětšenou, zákonnou. 
 
Ve svém šílenství pyšném 
Rozesílá smrt a zkázu pouze, 
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Kdybychom tu nebyli, 
Dostal by se do velké nouze. 
 
Ó človíčku, jenom věz,  
Že v tobě všechno tkví, 
Veliká láska od nebes, 
Ale též temnoty vítězství. 
 
Ve tvých rukách též spočívá 
Osud téhlete Země, 
V božském STANIŽ SE 
Osud všeho, co tu je. 
 
K lásce a pokoji nechť vede 
Vše v pozemském bytí 
Nás zvířata a vás lidi 
Než vše se zas očistí. 
 
A pak budu z rosy  
Já, pavouk, se živit a žít 
A v božském vývoji 
Ti vhled do bytí umožním. 
 
Neboť v tobě je každé stvoření 
Od samé pravěčnosti, 
V MY není žádně dělení 
V stvořitelské lásce a jednotnosti. 
 

�� 
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18. školení 
 Když jsem JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, před dvěmi tisíci lety shromáždil na této planetě Své učedníky 
a učil jsem je lásku, tu na Mě také oni hleděli velkýma očima a pravili něco ve smyslu: "Tomu, 
co nám tady vyprávíš, jakživ nemůžeme uvěřit." JÁ jsem odpověděl: "Ó Mí učedníci, vy nemáte 
věřit, ale dospět svojí vlastní zkušeností k vědění." 
 Víra, doufání a láska jsou potřebné pro začátek učednictví. Věřit tomu, co učím, doufat, že se 
v každém jednom mění láskou všechno to, co učím. Tím dospěje žák v průběhu mnoha 
zkušeností od víry přes poznání k vědění a všechny otázky, které ho na počátku duchovního 
putování ještě v myšlenkách zaměstnávají, se v nitru učedníka rozřeší, když promění vědění v 
čin. 
 Vzal jsem vás za ruku a vedl vás - láskou - ke kameni, k rostlině, ke zvířeti, neboť bez tohoto 
spolustvoření by nemohl člověk na této Zemi existovat. Poněvadž člověk hodlá úplně zničit své 
spolustvoření, jdu nyní duchovně po Zemi, po celém světě, a působím přes Své v této těžké, ale 
zároveň radostné době. 
 Po celém světě, ve všech náboženstvích, působí Můj DUCH lásky, neboť tato Země má být 
lidmi, kteří ji kdysi přivedli do této hluboké oblasti pádu, znovu pozvednuta až do nejčistší sféry, 
do věčných nebes. 
  Ještě jste v lidském vědomí. Víte o své duši, víte, že všechny pocity, které v člověku proudí, 
nepochází z člověka samotného, ale plynou z duše. Pocity jako radost, vděčnost, ale i smutek a 
bolest. POCIT JE JAZYK DUŠE . K této řeči vás vedu školením lásky, neboť vy se znovu máte 
naučit rozumět stvoření, neboť nic v tomto stvoření není mrtvé, vše je oživené, vše je prodchnuto 
a propulzováno všudypřítomným STVOŘITELSKÝM DUCHEM, nic není mimo Něj, vše je v NĚM, 
VŠE-JEDNOM. 
 Když pomocí lásky vstoupíte do pocitového světa duše, otevře se vám oblast vědomí, která 
vám je ještě uzavřená, oblast, kterou už nemůžete srovnávat s nynějším pozemským bytím, 
oblast, v níž prožíváte jednotu se stvořením tak intenzívně, že od vás není nic odděleno. Vše je 
také ve vás, ať už kámen, rostlina, zvíře, se vším jste jedno, neboť vše je naplněno stejným 
božským odémem.  
 Vy, celé lidstvo, stojí před vstupem do této oblasti vědomí. Proto je nyní na Zemi tolik nouze 
a utrpení, neboť vše, co jednou bylo člověkem způsobeno, musí být odpykáno a tím rozřešeno. 
Také bych vám v tomto kroužku rád uvedl jeden příklad: 
 V těchto dnech si připomínáme dobytí jednoho kontinentu. V Mém Jménu byly zabity, 
zavražděny milióny lidí. Lidí, ó Mí učedníci a učednice, kteří žili v jednotě s přírodou. 
 Neboť skutečně, JÁ vám říkám, žádný kámen nebyl posunut ze svého místa, dokud ho oni 
obyvatelé nepoprosili, zda to smí učinit. Tito lidé byli vděční za vše, co jim bylo darováno, a 
rozuměli řeči rostlin a zvířat. Neznali žádné nemoci. Proč? 
 Rostliny se jim svěřovaly a oni věděli, které mohou pomoci proti zranění, které proti 
horečkám a mnohem více zapůsobit. Nehonili pro radost ze zabíjení zvířata, nýbrž jen když jim 
příroda nenabízela dostatek rostlinné stravy. Poděkovali zvířeti, že se lidem rozdává. - To byli 
oni obyvatelé. - - -  
 Trocha jejich moudrosti je vám také dnes ještě zprostředkována, moudrosti, která znala také 
svět přírodních bytostí - prostřednictvím zkušenosti. I vy máte zkušeností dospět k víře, k víře, 
která je věděním.  
 V Mém jménu byli obyvatelé onoho kontinentu téměř vyhlazeni. I dnes jsou ještě bílými 
vytlačování a utlačováni, pohrdá se jimi kvůli barvě jejich kůže a také kvůli jejich životu ve 
volné přírodě. 
 Nyní se vás ptám, u kterého národu jsem více ve Svém DUCHU LÁSKY , u onoho utlačovaného 
nebo u toho, který se nazývá křesťanským a vraždí s mečem v ruce? Skutečně, JÁ vám říkám, 
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kdo bojuje mečem, mečem zajde. Znáte SLOVO z písma [bible] a toto SLOVO platí zvlášť v této 
době. 
 Všichni ti, kdo kdysi nesli meč, stojí nyní pod tímto mečem. Proto je na této Zemi tolik 
utrpení a nouze. Všichni ti, kteří v Mém Jménu byli popraveni, jsou nyní shromážděni v jiných 
náboženstvích a postaveni proti křesťanství. 
 JÁ JSEM TEN, KTERÝ JSEM, jeden s BOHEM, OTCEM, Jeho LÁSKOU. Jsem v každém národu této 
Země a žiji ve Svém DUCHU tam, kde se uskutečňuje láska. Láska je nejvyšší síla. Touto silou se 
děje proměna k novému nebi a nové Zemi. To staré pomine, bude pokoj a láska a vy budete na té 
úrovni vědomí, kterou teď podle lidského nemůžete pochopit, kterou ale můžete dosáhnout 
naučením se milujících a žehnajících myšlenek a také pocitů a činů. 
 Příští krok, který bych s vámi rád učinil, je krok do říší, které nemůžete vidět. Jdete po Zemi 
ještě slepí pro tento svět. Avšak když budete připraveni ponořit se ještě více než dosud do činu 
lásky, nebude už dále mezi vámi a přírodními bytostmi ležet závoj. Neboť vězte, co vaše 
pohádky vypráví o vílách, trpaslících a mnohém dalším, nejsou žádné pohádky, ale zkušenosti 
jasnozřivých předků a také dnes žijících jasnozřivých lidí, kteří vidí do tohoto nádherného 
stvoření bytí a vidí bytosti, které slouží v přírodě v lásce a z lásky STVOŘITELSKÉHO DUCHA. 
 NIC NENÍ NEŽIVÉ , ani mrak, ani vítr, ani oheň, ani voda, všude jste obklopeni přírodními 
bytostmi, které čekají jen na to, že se pro jejich svět probudí ještě více lidí, neboť kdo žije v 
jednotě se stvořením, tomu je sundána z očí páska. Vidí pak svýma duchovníma očima 
podivuhodný svět sloužících zástupů v přírodních říších. 
 Každá rostlina, každý strom má Devy, které se o ní, o něj starají. Každý keř je ve svém růstu 
podpírán láskyplnýma duchovníma rukama přírodních bytostí. Větry jsou oživovány duchy 
vzduchu, kteří zdvíhají semena a nesou je do dálky, aby mohly na Zemi růst, prospívat a živit vás 
svou zelení.  
 Zvířata vidí přírodní bytosti. Když je pozorujete, můžete na jejich chování poznat, že něco 
vidí, co vy ještě spatřit nemůžete - teď ještě ne, Mí milí žáci. 
 Chci vám přiblížit svět přírodních bytostí, abyste poznali také toto stvoření a tak učinili první 
krok do duchovnějšího světa, krok, který vás vyzvedne z vašeho hrubohmotného lidství. Už tento 
malý plamen svíčky obydluje ohnivý mužíček. V okamžiku, kdy je světlo zapáleno, přihrne se 
mužíček vánkem k tomuto světlu a drží své něžné ručky jako duchovní ochranu kolem plamene. 
Je s tímto plamenem jedno.  
 Také vy se máte stát jedno s tímto světlem, a to vám budiž dáno, podle vaší svobodné vůle, 
za úkol, v nadcházejících čtrnácti dnech stále znovu zapalovat světlo. Pohlédněte do tohoto 
světla, i když teď ještě nespatříte ohnivého mužíčka, poznejte symbol v ohni - je to očištění - a 
JÁ vám říkám, svět hoří, neboť očista jde po této Zemi. 
 Když se ponoříte do tohoto plamene, tak se spojte s touto očistou se světlými myšlenkami, 
vysílejte je do všech krizových oblastí! JÁ vám říkám: duchovně pak stanete ve stejném 
okamžiku uprostřed válčících lidí a budete moci přinést přímo na onom místě lásku a pokoj.   
 Na této Zemi má být pokoj, pokoj ve všech lidských srdcích, a vy jste povoláni na tomto 
pokoji spolupracovat. I když máte uprostřed válečné oblasti pocit, že tu a tam umírají lidé 
navzdory vašemu požehnání, navzdory vašemu šíření myšlenky lásky a pokoje, tak vám říkám, 
že duše přesto tyto silové impulzy přijímá a při umírání poznává, že lze být jen spolu a ne proti 
sobě. 
 Když kráčíte přírodou, tak pociťujte přírodní bytosti! Vezměte svůj kámen, malého přítele, 
ještě jednou do ruky. V tomto okamžiku, když  ho přijmete do svého nitra, se spojíte s duchem 
hor, z kterých se kdysi kámen skutálel, oddělil se, nebo se spojíte s duší této Země, v jejíž 
hloubce byl tento kámen v nějakém masívu v bezpečí.  
 Vše je DUCH, nejen DUCH z odému BOHA, ale i DUCH v Jeho stvořeních - a OTCOVY 
stvořitelské myšlenky lásky jsou nezměrné hojné.  
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 Když půjdete ke stromu, kterému jste darovali všechnu svoji lásku, buďte si v pocitech 
vědomi, že jej obydluje přírodní bytost. V duchu se s ní spojte a vaše vědomí se rozšíří  nad váš 
hrubohmotný šat člověka. 
 Mí milí žáci, putujte tedy se Mnou také touto roční dobou žně a padajících listů, putujte se 
Mnou stvořením této Země, která se chystá uložit k zimnímu spánku a předtím se osvobozuje. 
 Také vy se právě osvobozujete a zimní spánek, bílá sněhová pokrývka, ó Mí milí, je něžný 
závoj čistoty, kterou kolem sebe kladete, abyste se čerpajíce z této čistoty probudili k novému 
životu, duchovnějšímu životu než jen ten, který jste dosud vedli, k životu v jednotě lásky se 
stvořením, s vašimi bratry a sestrami, jakéhokoliv náboženství, jakéhokoliv národu, jakékoliv 
rasy. Všichni jsou děti věčně svatého PRAOTCE.  
 V Jeho Jménu vám žehnám, tak jako všem Mým bratrům a sestrám na této Zemi a v obalu 
duše a žehnán i přírodním říším. Mnoho těchto bytostí vás obklopuje a očekává, že se probudíte 
pro jejich bytí. 
 

Amen 
�� 
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Milovaný OTČE 

 
Nový krok k TOBĚ začíná, 
Duše s člověkem zápasí. 
Ó, kéž by se podařil 
A my se vznesli do TVÉHO světla. 
 
K jednotě s TEBOU a se vším bytím 
V božském hájku TVÉHO stvoření. 
Když se odvážíme učinit krok lásky, 
Poneseš nás přes všechny překážky. 
 
Těžká těla učiníš lehkými, 
Hluboké vody učiníš mělkými, 
Jestliže se přírodní síly rozbouří 
A my budeme odříznuti temnotou, 
 
Podáš  nám SVOJI ruku 
A každá temná zeď bude muset ustoupit. 
Závoj, který nám brání vidět,  
Se rozplyne v TVÉM světle. 
 
Pohlédneme do tajemného života 
Přírodních bytostí, které jsou kolem nás. 
Také v zemi, vodě, ohni, vzduchu 
Nás volá jejich láska: 
 
Přidejte se k našemu radostnému tanci, 
Slyšte jasot našich houslí 
A lahodný zvuk hlasů, 
Které v díku velebí VŠESTVOŘITELE. 
 
Andělů chór se radostně přidává, 
Láska kmitá ve všem bytí. 
Duchové velebí TVÉ jméno 
A stvoření ševelí Amen. 
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19. školení 
 Mé milé ovečky, volal jsem vás při vašem jménu a vy jste přišly - ke MNĚ, JEŽÍŠI KRISTU, 
dobrému PASTÝŘI. 
 Skutečně, JÁ chci být váš přítel, váš bratr a chci s vámi - jako už dosud - putovat po cestách. 
Po cestách, které vedou bez větších zastávek přímo domů, domů k BOHU, Mému a vašemu OTCI, 
se kterým JÁ jedno jsem. Ačkoliv tu a tam nacházíte na louce života ještě čerstvou travičku a 
květiny, Mé ovečky, tak jen utíkejte, abyste je utrhly, abyste znovu byly rychleji na Mé straně, 
neboť touha, která je ve vašich srdcích, vás vždy vede zpět do Mé náruče a přitisknuté ke Mně 
ještě těsněji pak putujete dále na cestě do světla.  
 JÁ znám Své ovečky a Mé ovečky znají Mě! V jakémkoliv už jsou náboženství, poznají 
Mě v lásce. JÁ jsem láska OTCE, skrze kterou ON, VŠE-JEDINÝ, šel po Zemi, ve Mně, JEŽÍŠI 

NAZARETSKÉM. Tato láska je to, co vás, kteří jste vyšli z věčného domova, čistých nebes, 
dovedlo až sem do tohoto společenství a dál k vašemu cíli, PŮVODU. 
 V této roční době bouřlivého podzimu si lidé, Mé přijaté děti, připomínají ty, kteří už před 
nimi odešli na onen svět. 
 Vše v přírodě upomíná na zánik, avšak také na nový vznik, neboť tam, kde listy padají k 
zemi, vidíte na větvích, na haluzích již pupeny pro nové výhonky na jaře.  
 Tak i vy máte nyní v této klidné roční době sebrat své myšlenky, tyto své myšlenky také 
pozorovat, jaké jsou, abyste se stali pány svých myšlenek a ty z vás nevázaně neproudily a 
netvořily své formy, pozitivní nebo negativní.  
 Vědomý život, Mí milí přátelé, je velmi důležitý, neboť nevědomě - jinak vyjádřeno: spící - 
jde člověk po této Zemi. Tak jako Mí učedníci spali, když jsem je prosil "Bděte a modlete se se 
Mnou", tak spí i ještě mnoho Mých lidských bratrů a  sester. 
 Volám: "Probuďte se! Probuďte se k vědomému životu! Probuďte se a modlete se se Mnou v 
této době vážnosti, ale také radosti, proměny do nové, nádherné doby!" 
 Vědomé myšlení znamená, že, jak jsem vás to učil, každé ráno darujete své myšlenky Mně a 
tím BOHU. Vědomě žít však také znamená, že své myšlenky vždy postavíte do úkolu světla, 
jakoukoliv činnost už vykonáváte.  
 Kolik zbytečných myšlenek obletuje kolem vaší často těžké hlavy? Kolik světlých myšlenek 
pokoje, lásky by mohlo pozvednout celé vaše bytí a tím mocně prozářit vašeho člověka? 
Poznejte, Mí milí žáci, vaše pocity a vaše myšlenky působí na vaše lidské tělo, samozřejmě ještě 
více činy, ale už také vaše pocity a vaše myšlenky.  
 Příklad: Ráno se probudíte, venku je bouřka, déšť bubnuje na vaše okna, temný a smutný je 
den. Možná byly vaše myšlenky u MNE, JEŽÍŠE KRISTA, u BOHA OTCE, ale vaše druhá myšlenka 
byla "Co to je dneska za psí počasí!"  "A to mám jít ven?" "Hrůza!" --- Jak často takhle myslíte? 
 Tyto myšlenky ovlivní ihned vaši náladu, zkalí vaše vědomí, vyvolají nechuť a den, který 
začal tak nádherně v modlitbě - ve světle - je těmito myšlenkami stažen do nízké úrovně vědomí. 
Vaše tělo ihned kmitá v tomto nižším kmitání, letí k vám depresivní myšlenky, nejen vaše, ale i 
těch druhých, protože se s nimi nacházíte na stejné úrovni kmitání, a posilují vás ve vaší 
rozmrzelosti.   
 Jak jinak by mohl takový deštivý, temný den začít? Vyhlédnete, je ještě stále temno a šedo. 
Člověk nemůže vidět nic jiného než tuto šeď a tmu. Přesto se pak pokuste v témže okamžiku 
spatřit v tom to pozitivní: Nepotřebuje příroda tak nutně tuto vlhkost? Nepotřebuje bouřku, aby 
ze stromů spadalo listí, aby se na jaře mohla rozvinout nová, pučící zeleň? Nepotřebuje příroda 
chladné dny, led a sníh, klid zimy? 
 Tak jako to potřebuje příroda, Mí milí, tak potřebujete tyto temné dny i vy. Temné jsou jen 
navenek. Ve vašem nitru to můžou být nádherné, světlé časy, časy rozjímání, časy, kdy se 
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odeberete z hlučného světa léta, radosti, zábavy, abyste bilancovali, ohlédli se za uplynulým 
rokem: "Co můžu v posledních zbývajících měsících do konce roku z mých původně dobrých 
předsevzetí ještě uskutečnit?" Neboť jistě jste si všichni na počátku roku to nebo ono předsevzali 
a jak rychle uplynul čas - proběhl kolem vás v bouřlivém tempu. 
 Nyní máte trochu času, abyste o tom přemýšleli, neboť nic vás nevyzývá, abyste se šli za 
bouřky a deště projít do volné přírody. Namísto toho vyhledáváte ochranu příbytku.  
 Vezměte tedy svíčku, zapalte ji jako symbol vnitřního světla, bilancujte a ponořte se do ticha 
vnitřního chrámu. Váš vnitřní chrám v krajině vašeho srdce není malý prostor, ale celé stvoření, 
ani to nemůžete ještě pochopit, vše je ve vás.  

Tak jako do svého nitra můžete přijmout světlo svíčky, které pozorujete ve vnějším světle - 
nejdříve se o to pokusíte intelektem, rozumem, avšak později tuto svíčku uvidíte, jak ve vás hoří, 
se zavřenými očima naplňuje vaše celé bytí - tak je pak ve vás i váš malý přítel, kámen; strom ve 
své nádheře listů, který se na podzim zbarvuje;  každé zvíře je ve vás; skutečně vše. 
 S pokračováním na cestě rozšíření vědomí - všimněte si smyslu slov rozšíření vědomí - se 
váš vnitřní chrám lásky bude stále rozšiřovat a zvětšovat, až zahrne vše: kameny u vašich noh, 
zemi, po které kráčíte, každé stéblo trávy, každou květinu, každý květ, každý strom, každý keř, 
každé zvíře, přírodní bytosti, všechny lidi, jakékoliv už jsou barvy pleti, jakékoliv už mají 
vlastnosti. Proudí k nim všem překypující láska, láska, která pak už je BOŽSKÁ, protože už 
nečiní rozdíly, neboť tím jste již v jednotě s čistými anděly nebes, - - - ale tam je ještě kousek 
cesty, kterou spolu projdeme, Mé milé ovečky, pokud to je vaše vůle. 
 Věnovali jsme se přírodním bytostem, duchům ohně. S tímto školením procházíte zároveň 
očistou. Tato očista vašeho lidského ega se děje postupně, až skutečně člověk slouží duši. Ještě je 
to mezi mými lidskými dětmi většinou naopak: duše je nucena sloužit člověku. 
 Krok za krokem zbavujete svoji duši pout, aby ve svém zářivě bílém oděvu - poněvadž 
všechno své zatížení hodila na člověka, ten je zpracoval - kráčela po Zemi, aby sloužila v jednotě 
v lásce všem světlým bytostem a pak vše, Mí milí, slouží také v lásce duši a tím i člověku, který 
si podřídil duši. K tomu je však zapotřebí ještě několika kroků. 
 V krátké meditaci vás nyní povedu do nitra Země, k PRAOHNI, ohni, který se zas jednou spojí 
s věčně svatým ohněm čistých nebes, PRAENERGIÍ života - život je láska. 
 Pociťujete na svých chodidlech Zemi, planetu, na které stojíte. V duchu se Mnou nyní klesáte 
po Mé ruce, hlubinami kamene, vodami, do ohnivého života PRAOBRAZU vaší matky Země, její 
duše. - - -  
 Kolem vás jsou plameny, avšak nejsou to žádné pozemské plameny, nýbrž duchovní oheň. Je 
to duchovní oheň touhy vaší staré matky Země, aby se znovu zařadila do duchovnějších sfér. 
Ještě je nejníže kmitající planeta, avšak posvěcená LÁSKOU, která v JEŽÍŠI NAZARETSKÉM, kterým 
JÁ jsem, kráčela po této Zemi. Jako vy jsem přijal lidský šat. A tak jako jsem kdysi konejšivě 
pohladil zemi a pravil: "Ó matko Země, podívej, doba spasení se blíží i tvoji duši pozvednu se 
všemi těmi, kteří kdysi šli do hlubiny, aby prozkoumali tmu", tak máte i vy, kteří se nyní 
nacházíte uprostřed tohoto duchovního ohně Země, vyzařovat tyto milující myšlenky: 
 "Ó matko Země, naše lidské tělo je utvořeno z tebe, děkujeme ti. - My, tvé děti v lidském 
oděvu, ti přinášíme lásku nebes, pokoj, radostné poselství: Podívej, v nás hoří světlo spasení, 
nejen v nás, ale v mnoha našich bratrech a sestrách, doba proměny je blízko. Všechna bolest, 
která ti byla způsobena generacemi lidstva, bude mít nyní brzy konec. Společně s JEŽÍŠEM 

KRISTEM ti pomůžeme, vyneseme tě na nejbližší vyšší rovinu, do nového bytí, do vyšší oblasti 
kmitání. Tvůj duchovní oheň je náš duchovní oheň, neboť i v nás hoří touha, touha vrátit se 
domů." - - - 
Nyní se vrátíte do svého těla, budete ještě pociťovat vibraci ve svých chodidlech, pociťujete 
jednotu s planetou Zemí, duchovní jednotu. 
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 Pokud je to vaše vůle, můžete toto cvičení opakovat v následujících čtrnácti dnech vlastními 
slovy. Tak budete pomalu kmitat do jednoty se stvořením. 
 Má radost je s vámi. Má láska vám žehná ve jménu OTCE, vám a všem lidem a duším. 
Pokládám nyní Svoji ruku na vaši hlavu a oslovuji vás: "Má ovečko, pociť dotek skrze Mne, 
tvého pastýře! Žehnám tobě a cestě, která je před tebou. - Můj pokoj je s Tebou!" 

 
Amen 
�� 
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20. školení 
 Temná je noc, mlhavá, chladná. Avšak kdo touto temnotou neprojde, neocení teplo a světlo 
slunce. Proto, Mí milí, daroval OTEC Svým dětem svobodnou vůli, aby mohly svobodně projít 
temnotou a také se zase svobodně vrátit zpět do světla. Už nikdy nebude temnota, neboť tma je 
na věky věků prozkoumaná a proměněna ve světlo. 
 Vy, kteří nyní kráčíte touto temnou nocí, jste protrpěli ve svém životě tak mnoho hodin 
nejhlubší malomyslnosti a těžkosti srdce. Byla ve vás hořkost, nejen vůči lidem, ale někdy i vůči 
BOHU, protože jste byli učeni, že ON, VĚČNÁ LÁSKA , vás trestá. Avšak nyní, Mé ovečky, vidíte na 
horizontu stříbrnou pásku, neboť ranní červánky oznamují svítání, a první paprsky lásky se šíří 
nad ještě temným horizontem. 
 JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, jsem toto světlo, spolu se všemi, kteří na této Zemi vysílají myšlenky 
lásky, pokoje, požehnání. Duchovně jdu skrze tyto lidi po Zemi, tedy i skrze vás, kteří jste se 
rozhodli následovat Moji stezku. I když vás ještě zraní mnoho trnů mezi kameny, Mé ovečky, JÁ, 
DOBRÝ PASTÝŘ jsem při vás, abych vyléčil vaše rány, když ke Mně v těchto okamžicích přijdete. 
 Neboť JÁ vám smím pomáhat jen tehdy, když Mě prosíte. Stojí psáno: "Proste - a bude vám 
dáno!" Kdybyste nebyli zaklepali, nebyla by vám otevřena brána ke Mně, protože by  vám 
nesměla být podle zákonu svobodné vůle otevřena.  
 Právě tak se to má s dalším pokračováním na Vnitřní cestě poznání. Jste ve svém rozhodnutí 
vůle absolutně svobodní. 
 Tato svoboda ovšem leží v duši. Člověk má tuto svobodu jen podmíněně. Proč? Duše 
vstoupila do vašeho těla - když jste byli kojenci - s představami, jak by chtěla uspořádat následný 
život v tomto těle, co se chce naučit, co chce zdokonalit. Duše si uložila cíl. Nyní může člověk v 
souzvuku s duší putovat, ale i proti ní - avšak jen určitou dobu. Neboť jedná-li proti představám 
duše, která touží po světle, tak jsou mezi člověkem a duši kmitační neshody, které se projevují v 
indispozicích, v rozmrzelých myšlenkách, depresi a při pokračujícím jednání proti duši v 
nemocích. Člověk má tedy svobodnou vůli jen podmíněně.  
 Ne každý, kdo je nemocný, musí jednat proti duši, neboť to by člověka svádělo k tomu, aby 
shlížel na ty, kteří leží nemocní. Poznejte, že jsou výjimky, totiž bratři a sestry, kteří na sebe 
berou část viny někoho jiného, tak jako JÁ, nesou kříž světa, aby se bratři a sestry mohli snadněji 
přiblížit světlu. Takže nikdy neposuzujte a nesuďte. 
 V této době rozjímání, kdy se připravujete na slavnost, která je věnována Mému narození, se 
nemáte, Mí milí, příliš identifikovat s vnějším shonem světa, ale myslet na Má slova a vcítit se 
do své duše, do toho, co by ráda v tomto pozemském životě vykonala. Vězte, že v takzvané 
temné roční době proudí duchovní síly obzvlášť silně. Kdo se těmto silám otevře, kdo se pro 
lásku BOŽÍ učiní prostupnějším,  připraví se přijímat ji, může obdržet hojnost milosti a rozdat ji 
dál všem těm, kteří mu leží na srdci. JÁ vám pravím, Mé ovečky, těmito dary nebes je vašim 
milým dáno mnohem více než vším majetkem tohoto hmotného světa. 
 Avšak i vnější dar může být příjemci požehnáním, když je vybrán s láskou a opatřen 
požehnáním dárce. Avšak vždy pamatujte - co je nějaký pozemský dar proti hojnosti lásky OTCE? 
Na této Zemi má být světlo, světlo ve všech lidských srdcích, světlo ve všech zoufalcích, světlo a 
pokoj v nepokojných, světlo a láska v srdcích všech prchajících, kteří prochází zkušeností: co a 
kde je domov na této Zemi? Jen touto zkušeností pozná člověk, že tato Země není domov, ale že 
domov je věčnost, věčné bytí. 
 Tak vás prosím, abyste kráčeli do nadcházejících týdnů rozjímavě. Přijměte už teď, každý 
den trošku víc, hojnost lásky. Vyprázdněte svoji pozemskou nádobu od svých lidských starostí a 
nouzí, vyprázdněte ji od zármutků, od negativních zkušeností, vyprázdněte ji s pomocí lásky a 
otevřete ji, aby vám mohla být darována hojnost. Když se Mnou jdete své cesty, stále se se Mnou 
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spojujete, probouzíte se k vědomému životu ze Mě a se Mnou. Nechte Mě být přítelem na vaší 
straně. Nechejte Mě kráčet s vámi zdánlivě temnými dny, aby tyto dny byly posvěceny vaším 
myšlením, vaším cítěním, vašimi činy, vašimi řečmi v Mém DUCHU a z Mého DUCHA lásky.  
 Až budete připraveni kráčet se Mnou v tomto DUCHU, tak vám pocitový svět přírodních 
bytostí už více nebude cizí. Když ráno bude na ulicích, polích a v lesech houstnout mlha, viďte v 
ní symbol závoje mezi vaším pozemským a duchovním světem. Je třeba jen slunce lásky a tato 
mlha se vyjasní. Je třeba vašeho slunce, neboť každý z vás má být sluncem, které tuto mlhu 
vyjasní. Pak už vám nebude duchovní svět skryt - duchové živlů ohně, vody, země a vzduchu. 
Pak už vám nebude skryt duchovní svět, který vás ochraňuje a chrání, plný lásky vás obklopuje. 
 V cítění je vytvořen první kontakt, Mí milí žáci. Když na příklad  vyhlédnete do mlhy, nejsou 
tam tančící vodní duchové ve svém vlhkém živlu? Vciťte se do jejich světa, jak něžně se jejich 
ruce rozprostírají v mlžném závoji nad spadlým listím a tím podporují duchovní proces proměny: 
listí do země, do výživy pro stromy, pro keře, pro trávu, pro květiny. Pociťte, jak vše už teď 
účinkuje a působí, aby se na jaře mohl znovu probudit nový život! Ponořte se do kouzelného 
světa těchto přírodních bytostí! Kouzelně - říkáte - probíhají tyto chemické procesy. 
 Intelekt tomu věří, avšak vězte, nic se neděje bez duchovní síly. Kde tato síla nepůsobí, je 
klid, nic se neděje. Vše do sebe zapadá a slouží si jako zázračný hodinový stroj. To nejmenší 
kolečko plní své místo právě tak jako velký sluneční kotouč a ještě mnohem větší, vám nejblíže 
položená centrální slunce. Nejblíže položené – v nesmírné vzdálenosti, kosmicky viděno, pro vás 
lidi nepochopitelné. Také vy máte v tomto BOŽSKÉM hodinovém stroji v sloužící lásce zaujmout 
své místo a působit. Pokládat se něžně jako list, který padá ze stromu, do větru lásky OTCE a 
Jeho vůlí se nechat odvát tam, kde můžete v lásce sloužit, to je váš úkol. 
 Žehnám vám, každému jednomu zde v kroužku, každému, kdo s vámi blízko i daleko putuje 
radostně po cestě školení lásky, a žehnám všem, neboť vlastně každý putuje k tomu jednomu cíli, 
BOHU, SVATÉMU PRAOTCI. Můj pokoj je s vámi. Andělé vás provázejí. 
 

Amen 
�� 
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21. školení 
 Zavítal k vám pokoj nebes. JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, jsem ve vašem středu. Usmíváme se nad 
vašimi slovními potyčkami a pozorujeme z ducha vaše lidské myšlení. Plni přesvědčivosti 
zpíváte slova lásky, že vás vedu v jednotě s BOHEM OTCEM. Avšak nejen vás, VĚČNĚ VŠE-JEDINÝ 
vede všechny Své děti, každé na jeho cestě. Vlastně je to tedy moc lásky, která vládne, avšak tato 
moc lásky se hluboce sklání před každým dítětem. 
 Vydali jste se, abyste porozuměli tomuto mystériu, urazili jste kosmické dálky, abyste 
prozkoumali v mocenské oblasti pádu temnotu a byli v této temnotě světlem, vybaveni hojností 
nebeských darů, které tu jsou: láska, milosrdenství, trpělivost, porozumění, mírnost, pokora. 
Čerpáte z božské hojnosti a kladete si otázku: "Nejsme všichni loutky na této Zemi, řízené a 
posouvané sem a tam, jako figurky na šachovnici?" Cítíte humor v mých slovech? Každý jeden z 
vás, dítě VŠENEJVYŠŠÍHO! Zapomínáte v lidském oděvu na své skutečné bytí? 
 Kdo se odváží, posouvat toto dítě boží sem a tam? JÁ vám pravím: Nikdo, neboť toto dítě 
VŠENEJVYŠŠÍHO má absolutně svobodnou vůli, a vyšlo, aby užilo této svobodné vůle jako světlá 
bytost lásky. Kdokoli proti vám stojí, Mí milí žáci, jsou to vaši bratři a sestry, kteří jako vy 
opustili domov, aby prošli dálkami stvoření a aby i pro vás prozkoumali tmu, abyste každou 
těžkou cestu nemuseli  jít sami.  

Cokoliv se na této planetě děje, 
láska zvítězí! 

 Když má noha vkročila na tuto Zemi, věděl jsem, že na Mé cestě leží trny, a JÁ, LÁSKA , jsem 
kráčel dobrovolně přes tyto trny, strpěl jsem posměšky od těch, kteří si mysleli, že mají moc v 
této oblasti pádu. 
 Mají skutečně tuto moc? Rozhlédněte se, kam tato moc vedla? Kladu vám do srdce Své 
pocity: navzdory lepšímu vědění je mocenská oblast Země systematicky ničena. Moc ničí sama 
sebe. 
 Kdo řídí svět? - BŮH, OTEC, který ve Své nekonečné lásce nechává Své děti vládnout podle 
libosti, dokud zkušeností, poznáním nepoznají mylné cesty a znovu nenastoupí cestu domů.  
 Moc vede ke zkáze.  Moc je krátké zazáření zdánlivého podmanění druhých bratrů a sester 
ale i hmoty. Zdánlivého proto, že tato moc se rozpadne. Když se ohlédnete do minulosti, poznáte 
vždy rozpad velkých říší. 
 JÁ vám pravím: "Ten, kdo je dnes bohatý pozemskými statky, bude zítra chudý." 
 Mnohý bohatý, který si vyhlédl jako duše život v bohatství s pevným úmyslem užít tohoto 
bohatství, aby činil dobro, se bude zarmouceně ohlížet v záhrobních oblastech za svým životem, 
když se duše v člověku nemohla prosadit a člověk zneužil pozemské statky ke svému vlastnímu 
účelu a blahu, k podmanění svých bližních. Znovu byly vytvořeny karmické příčiny a ty budou 
v některém příštím životě působit. 
 Poznejte, Mí milí, že bylo často vyhověno přání, mít na této Zemi moc, aby se dopomohlo 
lásce k průlomu. JÁ vám říkám, andělští poslové byli kdysi vtělení vládci a člověk nedbal záření 
duše,  která napomínala a prosila. Člověk znovu zneužil moc. Zapomněl, že mocí chtěl lásce 
pomoci k průlomu, protože si myslil, že jako panovník se mu to může podařit snadněji. Jsou to 
stále znovu jednotlivé osudy a každá duše je poučena, když vychází, aby na tuto Zemi přinesla 
lásku a pokoj, že pro duši v lidském šatu je moc pokušením této Země, a přesto duše po této 
moci sáhne. Tak kráčí zkušeností a sklání se. 
  V poznání je moc před trůnem VŠENEJVYŠŠÍHO a říká: "OTČE, UČIL JSEM SE, ŽE TVOJE MOC 

ZNAMENÁ SLOUŽIT V  LÁSCE, pokorně se v lidském oděvu sklánět před každým z mých bližních. 
Učil jsem se, ó OTČE, že to v oděvu vládce není možné. Tak jdu znovu do inkarnace a učím se 
pokorně milovat. Jako prostý člověk, jakých jsou tisíce a tisíce. Jako matka, jako otec, mám 



 

    
                                                                  87 

  
  

obyčejné zaměstnání, jsem Tvé dítě, v božském šatu pokorné lásky a působím tam, kde žiji a 
vyzařuji to, co jsi Ty, ó OTČE, do mne vložil jako Své dědictví."  

Rozhlédněte se na této Zemi, podívejte se do tváří vládnoucích a podívejte se do tváří 
miliardářů, o nichž si myslíte, že to jsou ti, kteří hýbají figurkami na šachovnici! Čím jsou hnáni? 
Oni nejsou páni nad sebou samotnými, ó ne, jsou to obavy, které je ženou chtít mít víc a víc, 
muset dále budovat svoji mocenskou pozici, protože někdo ještě mocnější  by jim toto jejich 
postavení mohl ztížit. Neklidná a bez odpočinku je jejich cesta. Myslíte si, že jejich svědomí 
mlčí? Ó ne, jsou neklidní a bez odpočinku, aby přehlušili toto svědomí, které jim velmi dobře 
ukazuje, na čem se proviňují. Stále se tlačí obrazy, který vystupují z duše do člověka - ať už to 
jsou strašné přeludy, které duše vrhá na člověka. Už dávno nejsou ti, o nichž si myslíte, že jsou 
lovci, vůdci hry. Oni jsou loveni, nejsou páni své vlastní hry, dokud nepoznají, že loví na bludné 
cestě a nakonec jsou uloveni. 
 Tak, jak jste se zde sešli, Mí milí, se můžete tiše a klidně ponořit a naslouchat svému nitru, 
spojit se se svou duší. Duchovní svět může kmitat do vaší aury, vše temné a smutné ustoupí, 
vystoupí ve vás radost a probudí se ve vás tušení přítomnosti nebe. Vždy když chcete, můžete si 
vzít  blízkost nebe.  
 Avšak ti, o nichž si myslíte, že vedou hru, toto nemůžou. Vpravte se do jejich pocitového 
světa, na okamžik do jejich obav, do domnělých šachových tahů, které si napřed vypočítávají, 
které jsou pak ale taženy jinak, kteří stále kladou nové požadavky: Hraje se s domnělým 
vůdcem hry. 
 Nyní vaše oprávněná otázka: Kdo s ním hraje? Domníváte se, že za tím stojí temnota nebo 
síla, která temnotu prozkoumává. JÁ vám ale pravím, je to BŮH, VĚČNÝ, který za tím stojí - kdo 
to může pochopit, nechť to pochopí - neboť je to Jeho láska, která září a která nechává dítě jít 
cestami, i když jsou to bludné cesty. Je to OTEC, který neustále volá a tím činí z lovce loveného. 
Kamkoliv jde, je tam OTEC  a volá Své dítě. Jakékoliv tahy si vymýšlí - malý člověk - OTEC je 
zná daleko dopředu, neboť JEMU není nic skryto, a opatrně vede Své dítě. Vede ne v tom smyslu, 
že by mu odňal svobodnou vůli, vede ve smyslu, že chrání. ON chrání dítě a vede ho všemi 
zkušenostmi na rozmanitých cestách, které si dítě vybralo ve svobodné vůli a po těchto cestách 
jde,  a tyto všechny cesty nakonec ústí zpět v jedinou, která vede domů. 
 V myšlenkách se nyní budeme věnovat jiné tematické oblasti, vstoupíme znovu do přírodních 
říší, které slouží v lásce. 
 Skutečně,  na vše, co pozorujete v přírodních událostech, růst a zdar, uvadnutí, zánik, dohlíží 
pomocníci v přírodě. Pracují ruku v ruce, životní síly zachycují z bytostností BOŽÍCH, pořádku, 
vůle, moudrosti a vážnosti, tyto paprsky řídí do říší minerálů, rostlin a zvířat a tím pozvedávají 
základní kmitání. Mění a tajně, pro vás neviditelně proměňují - řekli byste jako alchymisté - 
chemické látky.   
 Člověk prováděl pokusy tak, že rostlině, která potřebuje nějakou určitou látku k růstu, 
odebral právě tuto látku. Nyní člověk čekal, zda rostlina bude růst. S úžasem pozoroval, že 
rostlina přesto rostla, ačkoliv výživný substrát tento prvek nedostával. Když pak byla rostlina 
zkoumána, byl v ní tento prvek obsažen. Nemohla ho brát ani ze vzduchu ani ze země, neboť 
obojí člověk odfiltroval. Vědci stáli zaraženě před touto hádankou. Jak si rostlina mohla tuto 
látku vyrobit? 
 Vaši vědci neznají působení, vytváření a proměnu přírodními bytostmi, pro něž neexistují 
žádné zdi, kterými by nemohly proniknout. Je-li ve vůli BOŽÍ, aby rostlina rostla, tak roste. 
Avšak je-li ve vůli BOŽÍ, aby hmotné zaniklo, pak zanikne.  
 I zde vás prosím, nesklouzávat stále do lidského myšlení. Člověk hledá příčiny zániku rostlin 
u sebe a z velké části to vyvolal. Avšak JÁ vám říkám, že životní síla přichází jen a jen ze 
STVOŘITELSKÉHO DUCHA, jehož silou je LÁSKA . Tuto životní sílu rostlina obsahuje, dokud  to 
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STVOŘITELSKÝ DUCH chce. Odebere-li Své životní síly, protože jedna epocha končí, nebudou už 
ani přírodní bytosti zasahovat, neboť to není ve vůli VĚČNÉ LÁSKY . I zde myslete duchovně! 
 Kdyby se člověk nebyl provinil proti Zemi, přesto by pak byla tato vaše stará Země se všemi 
svými rostlinami, minerály, zvířaty, i s vámi samotnými, na konci času proměněna. Ať se to nyní 
stane tímto nebo jiným způsobem, čas proměny Země je určen. I to, Mí milí, vám je vysvětleno v 
pohádkách a pověstech.  
 Mluvili jste o pohádce Sněhurka, o Jeníčkovi a Mařence a mystickém výkladu těchto 
pohádek. Vy všichni jste Sněhurky! Museli jste se oddělit, jít své vlastní cesty. Jste také Jeníčci a 
Mařenky. Nejsou zlé macechy nebo rodiče, kteří vás vyhání, to je jen symbol pro odloučení: 
Nyní mé dítě, jdi svoji cestu. Jdi a hledej ji, neboť jen zkušeností, poznáním se naučíš ocenit 
věčné světlo lásky.  
 Tak putuješ přes sedm hor pořádku, vůle, moudrosti a vážnosti, trpělivosti, lásky a 
milosrdenství, zdokonaluješ se v bytostnostech a vlastnostech BOŽÍCH, abys na konci této cesty 
poznal, že moc v božském smyslu znamená sloužit v lásce. A tak sloužíte, ať už trpaslíkům nebo 
čarodějnici. Sloužíte a přichází k vám pokušení světa. Zdolejte tato pokušení, tak jako jsem je 
zdolal i JÁ. Každý jeden z vás jde v následnictví po Mé cestě. Když projdete zkouškami, 
zdánlivě, jako v mystické pohádce Sněhurka, zemřete, odložíte veškeré světské bytí, a JÁ, JEŽÍŠ 

KRISTUS, budu ten, kdo probudí Svou nevěstu polibkem, probudí na věky věků. Vrátila jsi se 
domů, Sněhurko, domů do královského zámku věčného domova, k PŮVODU. 
 Také Jeníček a Mařenka slouží jako sourozenecký pár - avšak i zde jsou pokušení. 
Čarodějnice je symbol pozemského, který v ohni pořádku musí zhynout, shořet, aby se bludná 
cesta lesem stala cestou domů. 
 Tato Země je očistná planeta. Dejte se očistit ohněm a poklady, které si s sebou berete, budou 
drahokamy, které nebudou světlo pohlcovat, ale tisícinásobně odrážet světlo lásky.  
 Neztraťte tyto poklady tím, že budete vyhledávat ještě další, ale mějte na očích svůj cíl, svůj 
domov a projděte touto pozemskou cestou, až dorazíte k vodě, k převozu do nejbližší vyšší 
roviny BOŽSKÉ VŮLE! 
 Skutečně, Mí milí přátelé, vaši předci znali poklady mystického významu vašich pohádek, 
vašich pověstí. Viděli ještě víly, skřítky a trpaslíky, Devy a byli šťastní ze svých přátel v 
přírodních říší. 
 Oni s nimi ještě žili. I to vám bylo v jedné pověsti vyprávěno. Trpaslíci, kteří ještě pomáhali s 
prací. Také dnes jsou ještě všechny přírodní říše připraveny sloužit lidem v hluboké, oddané 
lásce. 
 Co činí člověk? Nejen, že bez povšimnutí kráčí nivami, rozšiřuje temné myšlenky, oddává se 
svému egu. - Přemýšlejte o tom, do jaké míry se na vás Má slova ještě hodí! Jste i vy tak temné 
postavy, které v lesech řádí, nebo je váš krok pružný a lehký, vaše smysly, vaše myšlenky  
nakloněny nebi? 
 Skutečně, vše s vámi spolucítí. Když kolem sebe šíříte světlo, tak k vám světlo proudí. Avšak 
šíříte-li kolem sebe tmu, temnými pocity, myšlenkami, slovy a činy, tak se spojujete se vším 
temným, co na této Zemi ještě vládne. 
 Zároveň se stavíte na pole loveného, jak jsem to líčil na začátku dnešního projevení. Jestliže 
chcete být svobodní, tak buďte světlem, a vaše vědomí se rozšíří nad vaše lidské tělo, do 
kosmu, do nekonečných dálek stvoření - vše bude ve vás a vše vám bude sloužit a vy budete 
sloužit všemu. Pak budete duchovní vládci. Chápete teď ten rozdíl? Nyní chápete i náš úsměv 
nad vašimi slovy a vašimi slovními potyčkami. 
 Nuže buďte světlo, světlo ze světla OTCE a láska z Jeho lásky! Proměňte se ve světlo a 
proměníte vše kolem vás. Zapomeňte na vašeho člověka, obraťte se k 'my'. Přezkoušejte se, jak  
silně to já ještě stojí v popředí. Staňte se my a vstoupíte do jednoty božského společenství všech 
andělů a všech duchů, kteří spějí ke světlu lásky.  
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 Mé požehnání je s vámi a se všemi - blízko i daleko - nakonec se všemi, kteří jsou někde na 
cestě, na jakýchkoliv cestách - domů do OTCOVSKÉHO DOMU. 

 
Amen 
�� 
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22. školení 
Mí přátelé! Nazývám vás tak, protože jsem vám skutečně tak blízko, jak blízko jen přítel 

příteli může být. Dobrý přítel pomáhá, dobrý přítel podporuje, dobrý přítel ale také upozorňuje na 
slabosti a chyby a tím na cesty, který byste si mohli ušetřit. 

Poznejte, že ne vždy se musí jít po karmických cestách. Příčiny, které kdysi byly vytvořeny, 
můžou být láskou v některé z příštích inkarnací odčiněny. Jestliže se toto odčinění neděje, pak 
teprve zasáhne zákon karmy: Co Ty seješ, musíš Ty sklidit. 

Avšak v této sklizni, Mí milí přátelé, pomáhám JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, tomu, kdo se v ní pozná a 
obrátí se k lásce a uprostřed karmy vyzařuje odpouštějící lásku a tak kráčí cestu, kterou jsem 
kráčel před vámi. 

V okamžiku, kdy vážně usilujete o následnictví, můžu z velké části díky vámi žité lásce 
karmickou vinu smazat. Tuto moc jsem obdržel z milosrdenství OTCE. I to je moc [srovnej 
školení č. 21]. Moc, kterou v sobě nese každý z vás: Vysoká moc lásky a milosrdenství. Tato 
užitá moc je tak silná, že může smazat tak mnoho provinění - tedy zaseté setby, - popř. první 
výhonek této setby promění v setbu lásky, radosti, porozumění. 

Je vám dána skutečně všechna moc - není to nádherné? V okamžiku, kdy poznáte, že jste 
vázáni na události z předešlých inkarnací, je vám zároveň vložena do ruky moc lásky, abyste tuto 
vazbu proměnili  v BOŽSKOU sounáležitost v JEDNOTĚ a z JEDNOTY. 

Kdekoliv se dostanete do potíží se svými bližními, kdykoliv si myslíte, že musíte kritizovat - 
jsou to vaše vlastní potíže a kritiku zasloužíte vy sami. Všichni bez výjimky.  

Zde na této Zemi nemůžete dosáhnout dokonalosti, i když vás stále vyzývám: "Staňte se 
dokonalými, tak jako je dokonalý váš OTEC v nebi!" Avšak není možné dosáhnout této 
dokonalosti, Mí milí žáci, zde v této oblasti pořádku, ale znovu dokonalí budete teprve tehdy, až 
dorazíte zpět k BOHU, ke svému POČÁTKU . 

Dokud nebudete jedno s věčnou láskou, absolutním milosrdenstvím, neomezenou trpělivostí, 
dokud v sobě nezdokonalíte BOŽSKÉ bytostnosti: plnit vše v BOŽSKÉM pořádku ve vás a kolem 
vás; vkládat sebe, celé své přání a chtění do vůle BOŽÍ; dokud nebudete umět vyzvednout své 
vědomí nad své lidské bytí, dokud je nerozšíříte přes všechny roviny hmotných i duchovních 
světů, až ve vás bude vše; dokud tedy neodkryjete tuto BOŽSKOU moudrost v hlubokém poznání 
vašeho uvědomění a  nepoznáte vážnost, ve které zde po Zemi jdete, tak dlouho, Mí přátelé, vás 
bude ještě tato Země držet.  

Celé hmotné bytí vás ještě tahá a strhává, zrcadlí hmotná přání a představy. A tak dlouho 
bude člověk stále znovu padat a v pádu nechť se pak pozná, aby se v tomto poznání zase přiblížil 
malý krok k dokonalosti. 

Teprve když odkryjete tyto čtyři oblasti vědomí pořádek, vůli, moudrost a vážnost, nebudete 
více vázáni na Zemi, budete se moci pozvednout přes hmotnou rovinu do duchovna a definitivně 
zpět k věčnému světlu dokonalosti přes trpělivost, lásku a milosrdenství - vlastnosti BOŽÍ. Světlo 
nebes vám bude zářit – to budete moci vidět - a andělé budou ve své zářící síle s vámi a mezi 
vámi a ponesou vás vzhůru přes tyto oblasti vědomí, vstříc k věčnému domovu. 

Toto povznesení je zase zdokonalování se ve sloužící lásce, neboť láska, Mí žáci, Mí přátelé 
je nosný element všech bytostností a všech vlastností BOŽÍCH. Láska je život, láska je stvořitelská 
síla a moc. 

V pozemských oblastech, v hmotném bytí, je horský hřeben, po kterém kráčíte, úzký, a stále 
se zužuje, čím výše vystupujete, a také ještě více kluzký. Avšak JÁ jdu na vaší straně, jsem vám 
stále světlem na cestě. Jste-li připraveni opřít se o toto světlo, uchopit natažené ruce tohoto 
světla, pak může být horský hřeben sebevíc úzký a kluzký, tu a tam můžete třeba uklouznout, 
avšak JÁ jsem ten, kdo vás zachytí. A čím jsem JÁ? Zase LÁSKOU. 
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"SLOVO se stalo tělem a bydlelo mezi vámi." Stvořitelské slovo a stvořitelská síla zavítala do 
malého člověka a zabydlila se mezi nimi. Držíte-li se této lásky, co se vám tedy může stát? 

Avšak jestliže si myslíte, že se můžete hnát na tomto horském hřbetu kupředu sami, tak snad 
můžete provazolezeckým výkonem vystoupit velký kus nahoru, ale protože se spoléháte na své 
vlastní síly a neskláníte se pokorně v lásce, tedy nechytáte se Mé ruky, váš pád je jistý, tak 
dlouho, než v sobě zcela odkryjete tyto čtyři oblasti: Pořádek, vůli, moudrost a vážnost. Teprve 
pak překonáte přitažlivost Země a jejich myšlenek pádu a vládychtivosti. Teprve pak bude 
působit přitažlivost BOŽSKÉ trpělivosti, lásky a milosrdenství. Tuto přitažlivost vám už nic a 
nikdo nevytrhne. 

Oblast pořádku, tedy zde, život v hrubé hmotě, je pro vás zároveň nádherná možnost školení. 
Neboť všechny perspektivy vám jsou otevřeny. Můžete se vydat stovkami cest. Je-li vaše touha 
zaměřena na lásku, na světlo, povedou všechny tyto cesty k jednomu cíli. Jsou-li vaše myšlenky, 
vaše pocity ještě při vašem egu, ještě při panovačnosti a proto při dalším zkoumání temných 
oblastí, přesto jdete vstříc světlu, neboť i tyto cesty - a to vám znovu říkám se zvláštním důrazem 
- vedou nakonec do světla. 

Z cest, které nazývám prozkoumat "temnotu", si mohou ti, kteří těmito cestami nekráčí, vzít i 
pro sebe k poznání všechny zkušenosti. Každé dítě tedy nemusí jít nejtrpčí cestu nejhlubšími 
hlubinami, ale poněvadž vědomí je univerzální, může být každé dítě stvoření účastno na tomto 
univerzálním vědomí a nemusí vykonat každou cestu. I to je dar BOHA, OTCE, Jeho dětem, 
kterým vložil do rukou svobodnou vůli jako největší bohatství. 

Ruce, které vskutku mohou vykonávat obojí. Na jedné straně držet moc, představovanou 
zeměkoulí nebo žezlem, na straně druhé sloužit v lásce, vyzařovat požehnání a rozdávat vyléčení. 

Obojí může být docela spolu spojeno. Mnozí před vámi, i vy samotní, jeden nebo druhý mezi 
vámi, kráčeli cestami moci s žezlem a zeměkoulí nebo říšským jablkem v ruce jedné a rukou 
druhou žehnali. Avšak vězte, že tato cesta je nejtěžší. Je to ta kluzká stezka, když se lid sklání 
před vládcem a pozvedává ho ke svému bohu.  

Jak těžké je pak pro člověka v šatu vládce vést tuto lásku, kterou mu přináší lid, ihned dál k 
JEDNOMU, od něhož všechna síla pochází. Jak rychle se člověk vidí posílen ve své moci a upadá 
do myšlenky: "Nejsem vůdcem hry této Země? Všichni jsou poslušni mému slovu. Kdo ví, zda je 
nějaká síla mimo mojí sílu, která stojí nade mnou?" - Už zase se zrodila myšlenka pádu "Já jsem 
větší, já jsem jediná moc a síla, neboť mimo mě není nic, poněvadž JEHO, VŠE-JEDNOHO nikdo 
nikdy neviděl." 

Poznejte, milí žáci, jak lehký je pád, a poznejte, jak hluboko může zajít! Přesto i nejhlubší 
pád je cesta domů k OTCI. Tak vidí každé ze Svých dětí ON, VĚČNÝ: nacházející se na cestě 
domů. Tak máte i vy vidět všechny vaše bližní, všichni jsou na cestě domů k POČÁTKU . I když je 
na povrch duší vyvrhováno ještě tolik nenávisti a ta se projevuje v člověku a skrze člověka, je to 
výplod všeho negativního, co se v miliardách let od pádu nahromadilo. Pro vás nepochopitelně 
dlouhé časové údobí, avšak pro BOHA sotva okamžik. 
Čas a prostor je jev jen v dění pádu, je to jen jev hmotného bytí. 
Nyní se vracíte zpět do věčnosti, opouštíte krok za krokem prostor a čas. I když v člověku 

ještě tolik lpíte na vašem pojmu času, už dávno není čas tím, čím byl kdysi, neboť kmitání kolem 
vašeho centrálního souhvězdí značně zrychlilo, tj. rychlost otáčení vašeho slunečního systému a 
systému mléčné dráhy kolem středu lásky BOŽÍ, která vede domů, se značně zvýšila. A tato 
rychlost bude ještě stoupat až do nulového času, rychleji než světlo. OTEC bere ve Své lásce Své 
děti domů a s nimi hmotné bytí.  

Mí milí, pro vás je to nádherné dění. Plní radosti budete v tomto dění žít a spolupůsobit. 
Připravujte se teď na tuto dobu enormního rozšíření vědomí! Nechejte omezení vašeho lidského 
bytí daleko za sebou, otevřete se jediné síle, která vám pomáhá vkročit do tohoto nového vědomí, 
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sloužící lásky! Podávám vám Svoji ruku a prosím vás: "Pojďte, putujte se Mnou, a vše kolem vás 
se bude měnit ve světlo!" 

Opustíme školení v přírodních říších a budeme se věnovat novému stupni. Na tomto stupni se 
ohlédnete za svým současným životem tím, že se vpravíte v tříletých krocích do věkových etap, 
budete pozorovat děti, mladé, dospělé tohoto stáří a použijete jako katalyzátor pro svoji vlastní 
minulost. Neboť vše, co je skryto hluboko ve vašich duších, vynesu podle vaší snahy na povrch. 
Bude-li váš krok bouřlivý, k sloužící lásce, tak vás uchopím Svojí láskou a budu vámi třást a 
třást, až vaše duše uvolní vše z nejhlubších oblastí. 

Společně budeme putovat sebepoznáním, zrcadlovým obrazem v bližním. Ukážu vám, kde to 
bude nutné - podle okolností ve viděních - minulé inkarnace, abyste lépe porozuměli svému 
současnému chování. Povedu vás, pokud budete chtít, vážně vašimi chybami a slabostmi, avšak 
vždy zůstane vaše svobodná vůle pokračovat se Mnou na cestě kupředu, která, opakuji, je také 
vaše vlastní cesta na Golgatu: v lásce odpouštět těm, kteří se vám posmívají, kteří se vám 
vysmívají. Všechny nést v lásce a tím otevřít říši nebes pro vaše bližní svým životem, svou 
proměnou. 

Jen žitou láskou proměňujete svou starou Zemi a své bližní. Buďte pomocníky na Mé vinici! 
Sklizeň na této vinici už začala. 

Máte trochu času přemýšlet o tomto novém kroku, který spolu chceme učinit. Nenechte se 
pohltit shonem všedního dne, oklamat zdáním této hmoty! Učinili jste nesměle první kroky na 
světelnou cestu, neboť duchovně je to úzký horský hřeben, po kterém nyní putujete,  zaplavený 
světlem. Doprovázeni anděly nebes putujete k cíli. Tyto první nesmělé krůčky se nyní mohou 
upevnit k mocnému  zvýšení1 úsilí dostat se výš, blíž k vrcholu. 

Avšak ne hned dojdete k cíli, neboť před vrcholem vás láska pobídne, abyste se otočili a 
shlédli na horskou stezku, abyste pomáhali všem těm, kteří ještě jdou a kteří se s vámi ve stejnou 
dobu - pro vás teď lidsky vyjádřeno, neboť ve věčnosti není žádný čas - vrací domů, do 
dokonalosti. 

Využívejte tedy dnů, které vám ještě zbývají  v přípravě na vánoce (na posvěcenou noc)! 
Zavítejte do ticha svého vnitřního chrámu ve středu vašeho srdce! Zapalte ve vnějším světě i v 
nitru svíčky! Zastavte se, i přes den ve věčném shonu a zahloubejte se, a třeba jen na pár sekund! 
Bude k vám proudit nová síla, která vám pomůže dále! Připravte se na Mé narození v sobě! 
Nechcete tento vnitřní chrám vyzdobit svíčkami nezištné lásky, věrnosti, víry, důvěry? Nechcete 
dát do mých jesliček stébla slámy lásky? Lásky, kterou darujete bližnímu, aniž byste sami něco 
očekávali. 

Láska, která se sklání před bližním, která obdarovává i toho,  který o vás nesmýšlí dobře. 
Nechcete se snažit dát do těchto jesliček i stébla slámy sebeovládání, překonání ega? Nechť vaše 
vnitřní vánoce jasně zazáří ve světle svíček, v jasu lásky, takže se JÁ ve vás probudím k životu a 
třebas nejprve jen se silou kojence.  

Mí přátelé, s přibývající schopností lásky vám daruji více ze Své hojnosti, poněvadž JÁ vám 
smím dát jen tolik, o kolik právě prosíte, tolik, kolik právě můžete přijmout. Je-li váš vnitřní 
chrám nacpaný vlastními přáními a představami, copak vám můžu darovat? Nejdřív musí být 
vaši nitro vyprázdněno. 

Nechejte v sobě vzniknout svatý prostor zasvěcení a požehnání VŠENEJVYŠŠÍHO vám může 
být v této svatyni darováno ve SVATÉ NOCI, v hojnosti, jak ji jste schopni pochopit. Daruji vám 
všechnu sílu, všechnu lásku. Co jste připraveni darovat vy Mně? 

 
Mí přátelé, ve jménu OTCE vám je požehnáno. Svobodní jste přišli, svobodní jdete. Vnitřní 

svobodu, která je darována každému dítěti, vám nemůže nikdo vzít. 
Amen 
�� 
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Poznej se v bližním 
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23.školení 
 Mí přátelé, JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, vás zdravím na počátku nového období v prostoru a času. 
Zdravím vás ze vznešenosti lásky, z moci lásky, ze síly lásky. 
 Prostřednictvím této moci a síly vám podávám ruku jako váš přítel a vedu vás cestami vaším 
bytím v dění času a prostoru. Prozařuji vaše duše a všechny závoje, které jste rozložili kolem 
čistého dítěte OTCE svými pozemskými životy. Pokud chcete, ukážu vám ve snech, v setkáních, 
ve vizích to, co je nutné k očištění vaší karmické viny. Tato vina, Mí milí,  je vždy ozářena mým 
milosrdenstvím lásky. 
 Slyšeli jste kousek vedení domů padlého dítěte 'Sadhany'1. Skutečně, vědomě vám bylo 
vloženo toto slovo do srdce, neboť i vy jste, každý svým způsobem, na cestě domů. 
 Cesta domů, Mé milé ovečky, jde prudce do kopce, sice ještě přes rozkvetlé háje, avšak 
někdy i přes mohutné kameny, o které zakopáváte. Tyto kameny, o které se odíráte, přes které 
padáte, jsou vždy vaším egem, jste to vy sami. Abyste to pochopili, chci vám to vysvětlit JÁ, 
LÁSKA  OTCE, která se mezi vámi zabydlela. Chci vám moudrostí zprostředkovat poznání - avšak 
vše je zdůvodněno ve vaší svobodné vůli. 
 Jste připraveni nechat prozkoumat své hlubiny? Jste připraveni poznat své slabosti a chyby? 
Jste připraveni odložit tyto slabosti a chyby? Jste připraveni vnést do tohoto světa lásku, pokoj a 
sílu božského požehnání, abyste neputovali sami, abyste dosáhli vrcholu pro sebe, OTCOVSKÝ 

DŮM, cíl, ale, jak je to nutné podle zákonu milosrdnosti lásky, vzít všechny s sebou, kteří stojí 
vlevo vpravo na kraji vaší cesty? 
 Abyste s sebou vzali vaše bratry a sestry, je potřeba na sobě pracovat: Musíte se naučit 
milovat se takové, jací právě v tomto okamžiku jste! Když se takto přijmete a řeknete sobě 
ano, tedy také svým chybám a slabostem, teprve pak můžete začít milovat svého bližního. Neboť 
když porozumíte sami sobě a prozkoumáte své hlubiny, pak budete rozumět  i svému bližnímu. 
Vaše vědomí se pak pozvedne a vkmitá do vědomí vašeho bližního a porozumíte z božského 
poznání moudrosti jeho současnému způsobu jednání. 
 Pak poznáte, že každý z vašich bližních putuje vstříc věčnému cíli. Poznáte, že jeho výrazné 
slabosti jsou vaše vlastní slabosti. Poznáte i jeho dobré vlastnosti a tím to dobré, které ve vás 
leží, neboť nic na této Zemi není absolutně negativní, nic a nikdo. Každé lidské dítě nese v 
nejhlubším nitru své duše BOŽSKOU JISKRU, dědictví božského synovství, darovanou požehnáním 
věčně svatého OTCE. 
 Když putujete poznáním, přes kameny, o které zakováte, které vám leží na cestě, a právě jste 
jeden takový kámen překonali, pak vám září světlo nebe, pak vám zazáří slunce milosti 
milosrdenství lásky. Toto slunce milosti současně prozařuje všechny, kteří s vámi putují, ať už u 
vás doma, v sousedství, na pracovišti, ba i ve veřejných dopravních prostředcích.  
 Poznejte: žádné setkání není náhodné, VŠE JE VEDENÍ! Úsměv, který pošlete jednomu ze 
svých bližních, je už zrušením negativní myšlenky, kterou jste vůči němu kdysi měli. Každý 
pohled, Mí milí, každé milé slovo, každá myšlenka zasahuje do vašeho osobního osudu.  
 Vy jste, jak jsem vás učil, strůjci svého osudu, nejen strůjci svého současného osudu, 
pocházejícího z minulých inkarnací, ale v každém okamžiku jste strůjci současného i budoucího 
osudového dění. 
 To vám chci vysvětlit: Co k vám přichází, ví vaše duše dávno. V ní je zapsáno vše jako v 
knize. Kolem BOŽSKÉ JISKRY, čistého dítěte z nebes, jsou v jemných závojích uloženy všechny 
inkarnace. Tato závojem zastřená BOŽSKÁ JISKRA se jmenuje duše. V závojích jsou zaznamenány 
všechny předešlé životní cesty po Zemi, ale i duševními říšemi se všemi pocity, myšlenkami, 

                                                 
1 Anita Wolf: Ur-Ewigkeit in Raum und Zeit: [Sadhanas Umkehr]; k dostání u: Vereinigte Treuhandgruppe e.V. A-
8160 Weiz Postfach 17 
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slovy a činy. To, čím teď jste, je souhrn toho všeho. Co si teď myslíte, co nyní pociťujete, co 
nyní činíte, se zakládá na podnětu z vaší duše. 
 Z milosrdenství a lásky OTCE proudí ke každému dítěti připravenému vrátit se domů milost z 
Jeho hojnosti, z jejichž moci je každé dítě schopno proměnit tento souhrn minulosti ve světlé 
současné dění. V podobenství 'o ztraceném synu' to jsou kroky OTCE směrem k synovi. Vše je 
vloženo do vašich rukou. Kdyby to jen mohly Mé pozemské děti pochopit! 
 Jistě, mnoho duší v lidském šatu už nemůže uniknout z jejich karmického dění, stojí zcela 
pod svým karmickým tlakem. Ale duše byla připravena přijmout tuto karmu; neboť všichni ti, 
kteří na Zemi zahynou hladem, žízní, všichni ti, kdo byli těžce zraněni ve válce, kteří mrznou, 
všichni ti, kteří přišli o život automobilovými nehodami, popř. stráví zbytek svého života v 
pozemském šatu  zraněni, tedy všichni ti, na nichž vidíte, že je postihla karma, jsou s touto 
karmou srozuměni. 
 Duše byla v záhrobních oblastech poučena, přijala poučení a tím odčinění karmy, je na cestě 
domů. Duše, která není připravena vrátit se domů, si vyhledává, podle své svobodné vůle, aniž 
by obdržela poučení, život v pozemském šatu, v němž bude mít moc, aby vládla a ovládala, jako 
je běžné po pádu mezi dětmi, které se odvrátili od věčné lásky.  
 Avšak jednou přijde pro každé dítě obrat. Jednou stanu před Svým dítětem JÁ, ZTĚLESNĚNÁ 
LÁSKA , a zavolám ho k návratu domů. Jednou vezme na sebe každé dítě kříž, který si samo 
připravilo a toto přijmutí kříže se děje svobodně, neboť je zakotveno v zákonu svobody. Každý, 
kdo nese svoji karmu, učinil to dobrovolně. Zvažte dobře Má slova! 
 Ti, kteří mají na vaší Zemi v rukách moc, kteří vedou hýřivý život, tak jak se domníváte, jsou 
ještě proti Mně. Pokouší se hýbat osudem podle svých představ, jako na šachovnici - abych užil 
vašeho příkladu - pohybovat figurkami sem a tam. Avšak jednou před nimi stane bílý král, až 
jednou všichni ostatní šachovnici opustí, poslední, kdo bude proti Mně a bude v bezvýchodné 
situaci. 
 Tato část návratu domů vám dnes byla přečtena. Tato bezvýchodná situace bude ale ozářena 
milosrdenstvím lásky, poněvadž JÁ vedu každou z Mých zbloudilých oveček zpět do 
OTCOVSKÉHO DOMU, ano, nesu ji domů na Svých rukách. Všechny ostatní nechávám stát, abych 
tuto jednu ovečku hledal, abych tuto jednu ovečku vyvedl z křoví, do něhož zabloudila a zranila 
se, a přivedl ji domů. 
 Můžu k vám mluvit jen vašimi pozemskými slovy. Pocit, který se v těchto slovech nachází, 
musíte v sobě rozvinout sami. 
 Jste na obratu a rozhodli jste se být SPOLUNOSITELÉ SVĚTOVÉHO KŘÍŽE. Jeden nebo druhý 
mezi vámi už ho nese, aniž by o tom věděl. Co to znamená být spolunositel? Znamená to nést 
také karmu těch, kteří jsou ještě proti Mně, kteří ještě nepřijali svoji karmu, kteří se ještě nechtějí 
proměnit, aby nesli kříž spolu s ostatními tak, jako je také nesen kříž Sadhany všemi nositeli 
světla. Všichni nesete spolu. Proto už teď neleží  tak těžký na jejích ramenech, už nepociťuje tuto 
velkou vinu, kterou si na sebe naložila pádem, nýbrž je v ní radost, radost, že poslední eón v 
prostoru a času je nyní u konce a zakrátko nastane návrat domů všech. Jen někdy, když pohlédne 
do tmy, do všeho toho utrpení, pojme ji ještě bolest světa. 
 Vaší láskou, kterou vysíláte, aniž byste věděli, kam jsou tyto světlé paprsky řízeny, 
požehnáním které šíříte po Zemi, aniž byste věděli, komu ho právě dáváte, je pak (Sadhana) 
utěšena. Vidí, že spolu nesete kříž i těch, kteří jsou ještě proti lásce. S každou myšlenkou, s 
každým pocitem lásky, s každým činem lásky se do oněch ještě ztemnělých duší noří jasný 
paprsek, kdekoliv tyto duše jsou. V duchu tedy stojíte vedle Mne, DOBRÉHO PASTÝŘE, a 
napomáháte vykonat dílo vykoupení pro svobodnou zkoušku vůle. Není žádná bytost nebes, 
která by nevstoupila v běhu eónů na tuto Zemi, aby byla padlým světlem, aby bylo světlem pro 
ty, kteří zkouší svobodu vůle. 
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 Myslete na Má slova, když najdete na vašem bližním něco, co by šlo vytknout! Tento bližní 
jde pro vás těžkou cestu zkoušky vůle. Nemusíte sami ležet v bahně, nemusíte sami prodělat 
všechno to utrpení, jiní jdou také za vás, tak jako i vy jdete za jiné, tak jako JÁ jsem kráčel po 
Golgatě za všechny.   
 Pochopte v těchto slovech myšlenku jednoty! Jakoukoliv cestou váš bližní kráčí, vy stejnou 
cestou nemusíte jít, když si z této cesty pro sebe vezmete poznání, že tato cesta například vede od 
světla pryč do tmy.  

Opakuji ještě jednou: Vy si tedy nemusíte úplně vyzkoušet zkoušku vůle jako váš bližní, 
nýbrž jeho cesta vám slouží k poznání. Když pochopíte tato Má slova, budete skutečně vděční za 
každý kámen na vaší cestě, na horské stezce k vrcholu, o který zakopnete. 
 Když vám váš bližní nadává, tak jste se v něm dotkli vrstvy vědomí, která vás s ním spojuje, 
jinak by vám nenadával. Říkáte: "Jak máme zrušit všechna ta pouta, když se v tom nevyznáme?" 
Ó Mé milé ovečky, kdybyste mohli do detailů pozorovat všechna ta pouta a tím spojené události, 
byli byste sklíčeni a bez síly udělat před toho druhého jen jediný krok, protože by se před vámi 
vztyčilo pohoří, o němž si myslíte, že ho nikdy nemůžete přejít.  
 Proto je to moudré uspořádání z milosrdenství OTCE, který vás miluje všechny stejně, že 
minulost je zakrytá, že Jeho milosrdenství lásky vám dává stále nový začátek, že vše, co bylo, 
může být očištěno jediným životem.  
 Víte, že již bylo mnoho lidských pokolení. Daleko více a daleko více zpět sahajících než toho 
času tvrdí vaši vědci. Tak mnoho poslů světla šlo pomáhat v dobrém úmyslu, už před desetitisíci 
let do dění pádu hmotných světů. Podle božských zákonů vyrovnání musel být zakryt světelný 
původ, tak mohlo toto dítě světla uprostřed temnoty zabloudit. Každé dítě, které se odvážilo k 
tomuto kroku, bylo o této možnosti poučeno.  
 Ve výměně dítěte světla, které šlo k Zemi, mohlo vystoupit do světelných oblastí dítě pádu, 
aby se dozvědělo, co ztratilo. Jestliže dítě světla v temnotě upadlo a muselo zůstat, tak sice padlé 
dítě muselo zase zpět, avšak vzpomínka na světlé světy mu zůstala a touha po domově byla 
probuzena. Avšak dítě světla kráčelo rovinami pádu, touha nikdy neumřela, a také pomoc, podle 
svobodného zákonu vůle, byla vždy ihned tady. Avšak když si dítě světla tuto pomoc 
nevyprosilo, muselo nebe ustoupit a nechat dítě putovat.  
 Tak se mnohým mezi vámi, kteří Má slova čtete a slyšíte, tato událost stala. Ale nyní, Mí 
milí, ví každý z poslů světla o svém původu. Toto tušení být dítětem světla a nyní brát domů 
bratry a sestry v konečné fázi spasitelského díla, je ve vás všech tak výrazné, že bludné cesty jsou 
zatlačeny.  
 Po návratu domů čistého dítěte božího budou všechny cesty temnotou  provždy uloženy ve 
věčném vědomí a mohou být všemi duchovními bytostmi vyvolány. Proto už nikdy nedojde k 
pádu duchovní bytosti, protože všechny cesty temnotou už budou prozkoumány a prochozeny a 
poznání z toho bude možné vyvolat.  
 JÁ, láska, jsem vám na Golgatě se slovy "Dokonáno jest!" daroval tolik síly světla, která vás 
sune dopředu, že vy můžete být dovedeni zpět k úkolu přivést domů zbloudilé, uprostřed temnoty 
jim být pochodní, pokud to je vaše vůle. Svým "Dokonáno jest!" jsem vám odňal bludné cesty, 
abyste nyní na Mé straně mohli pomáhat ve velkém díle návratu domů všech dětí OTCE. 
 Nejedná se jen o návrat domů všech dětí, ale všech hmotných i částečně hmotných světů, 
veškerého hmotného bytí. Z moci, která vám je ze synovství  vložena do rukou, můžete přeměnit 
hmotu zpět do čistého světelného bytí, z něhož kdysi vyšla, neboť hmota je jen 
přetransformované nejvyšší kmitání. 
 Když se nyní ve školení ohlédnete za svojí současnou inkarnací, má to jen jeden smysl, 
abyste souhrn toho všeho, co bylo, poznali, pochopili se, milovali se a z této lásky dospěli k 
pochopení a k lásce k vašemu bližnímu a tím se naučili milovat nade vše BOHA, vašeho OTCE. 



  98 

 Když nemáte rádi sami sebe, jak chcete milovat BOHA, kterého nevidíte? Když nemilujete 
svého bližního, jak chcete milovat BOHA, kterého nemůžete poznat? Láskou ke stvoření, v němž 
se BŮH zrcadlí, i v pozemském bytí - láskou k sobě samotným, v nichž se zrcadlí to BOŽSKÉ - 
láskou k bližnímu, v němž se rovněž zrcadlí BŮH, dospějete k této velké, vše odpouštějící, vše 
chápající lásce, která už neklade žádné hranice, žádné meze, nestaví žádné zdi, k lásce, kterou 
svým nynějším vědomím můžete jen vytušit, ale ještě ne pochopit.  
 Pojďte se Mnou, Mí přátelé, podejte Mi svoji ruku! Když odpovíte na Mé počáteční otázky 
radostným "ano", tak spolu s vámi překonáme tyto kameny na cestě, o které zakopáváte, někdy 
jsou to skutečně úlomky skály. Přenesu vás, pokud budete chtít, a stále více dospějete k této 
jednotě lásky bez hranic. 
 Tak vám budiž dáno za úkol následující, opět podle vaší svobodné vůle: 
 Právě začínáte rozvinovat svůj život, z důvodu, který jsem vám líčil, tím, že pohlédnete na 
kojence, tedy na dítě, které právě vystřídalo roviny a přijalo pozemský oděv. Několikatýdenní 
kojenec, několikaměsíční, mladší než rok. Pokud je to pro vás možné, pohlédněte do očí tohoto 
děťátka, požehnejte mu a tím požehnáte všem malým, kteří vstoupili na tuto Zemi.  
 Pokuste se do vašich žehnajících slov, která jsou možná vyřčena ještě z hlavy, vložit také 
vaše srdce tím, že budete myslet na to, jakému životu asi tito malí řekli 'ano', jako jste i vy řekli 
kdysi 'ano'. - Na tomto místě navážeme.  
 Někdy večer, když kolem vás bude klid, když se odeberete z vnějšího světa, zavolejte si 
tohoto kojence zpět do paměti! Jestliže jste žádného nenašli, venku v kočárcích nebo v 
obchodním domě na ramenech táty nebo mámy, podívejte se na obrázky svých dětí v tomto věku 
nebo na své vlastní a vezměte si dojem z tohoto kojence do svého nitra! Ať už křičí, ať už je 
radostné a váš pocit, který jste měli při pohledu na toto děťátko, si vezměte s sebou do svého 
nitra! 
 V této klidné hodině si vybavte ve vzpomínkách, co jste jako kojenec pociťovali. Tento pocit 
vás povede zpět do vašeho vlastního kojeneckého období, povede vás dokonce ještě dál, pokud 
se Mnou tento krok velice vážně vykonáte. Získáte pocit, s jakým jste šli na Zemi. 
 Když budete toto cvičení opakovat častěji, stále spojeni s požehnáním a vyzařováním lásky 
ke všem kojencům této Země, tak ve vás budu moci nadzvednout různé závoje, pokud to pro vás 
bude důležité. Na základě pocitů, které se tedy mohou měnit, se vám ukáže, že jste na Zem 
vstupovali právě s rozličnými pocity. Současně vypoví vaše duše o všech kojeneckých obdobích, 
pokud jste připraveni. 
 Vysvětlím to ještě jednou pro lepší pochopení: Vaše duše se nyní bude krok za krok 
osvobozovat od všech těch závojů, které kolem sebe rozložila, tedy kolem čisté BOŽSKÉ jiskry, 
když se Mnou vykonáte toto školení. 
 Může se tedy stát, že budete mít vědomé sny. Ale může se také stát, když to nebude důležité 
pro vaše současné vědomí, že se ráno probudíte a budete vědět, že jste měli sen, nebudete si ale 
na něj moci vzpomenout, pak přijďte s pocitem, s nímž jste se probudili, ať už strach, 
pochybování, smutek nebo jiné,  ihned po probuzení ke Mně, jak jsem vás to učil. 
 Žehnám vám a kladu Svou ruku na vás a něžně z vás snímám všechny negativní pocity z 
kojeneckého období, i z předešlých pozemských cest, neboť vaše duše má být volná, zcela volná 
ve světle moudrosti, poznání, prozářena trpělivostí, láskou a milosrdenstvím, abych vás, Mí milí, 
mohl podle vaší svobodné vůle použít, jak jste to kdysi slíbili. 
 Nyní začínající školení je nové údobí. Jestliže tento krok učiníte, pak ho berte velmi vážně. 
Můžete dojmy, pocity i krátce zapsat. To vám pak pomůže tady ve společenství, když sami s 
těmito dojmy nebudete hotovi zpracovat je a poznat, proč jste převzali právě tyto dojmy do 
bdělého vědomí. 
 Vy všichni jste vyzváni, abyste si vzájemně pomáhali. Nástroj by měl pozvolna ustupovat 
stále víc do pozadí, jen dávat Mé slovo. Nyní máte růst vy sami a být si vzájemně podporou a 
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pomocí, neboť vy všichni jste stejně milované děti OTCE, obdařené stejnými dary, žádné 
dítě není zvýhodněno nebo znevýhodněno. 
 Když se rozhlédnete po této velké, široké Zemi, myslete na Má slova: Každé dítě má v nitru, 
v BOŽSKÉ jiskře, tutéž sílu, moc, lásku, trpělivost a milosrdenství a je naplněno BOŽSKÝM 
pořádkem, vůli BOHA jednat a v Jeho poznání navěky růst.  Cokoliv je  kolem vás  a vašich 
bližních položeno jako závoj, prosím: Nedívejte se na závoj, ledaže by pro vlastní poznání, a 
budete růst v lásce ke všemu a ke všem.  
 Tak žehnám vám a všem ve jménu OTCE, se kterým jsem jedno. Buďte v tomto novém 
období času a prostoru LÁSKOU, noste v sobě POKOJ a vysílejte do tohoto světa POŽEHNÁNÍ. A TO 
JE LÁSKA, TO JE POKOJ, TO vše JE požehnané, neboť čas je pomíjivý.  

 
Amen 
�� 
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24. školení 
 Ohlédnutím do vašeho kojeneckého období ve vás bylo probuzeno tiché tušení, jaké to kdysi 
bylo v nebeských oblastech a jaké to zase bude. JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, vás opatrně vedu stupni 
vašeho vývoje v pozemské oblasti a tím i k úkolu, který buší ve vašem nitru, poněvadž OTEC 
volá své dítě: "Pojď, Můj synu, Má dcero, pojď domů tím, že vyplníš to, co jsi slíbil." 
 Proto i pocit, že andělé jsou vám blízko, že vás v kroužku obklopují - je tomu tak. Nejen vaši 
andělé strážní vás sem doprovází, ale je zde přítomno i mnoho duší z meziříší, které sem byly 
přivedeny svými anděly učiteli, aby s vámi pochopili učení lásky, uskutečnili ji i v meziříších a 
tím kráčeli stupni nahoru, k OTCOVSKÉMU DOMU. 
 Když pohlédnete na spícího kojence, často spatříte úsměv na tváři - duše je ještě v rajských 
oblastech. Tím nejsou míněna čistá nebesa, ale meziříše, které jsou připraveny pro ty z Mých 
dětí, která se v předešlých inkarnacích snažila žít lásku. V meziříších, ve kterých se zdržují i čistě 
duchovní bytosti, než postoupí dál do hlubin, aby přijaly pozemskou inkarnaci, aby pomohly nést 
světový kříž. 
 Z předešlých projevení víte, že velmi mnoho bytostí světla z čistě duchovních oblastí by nyní 
v konečné fázi velkého díla návratu domů rádo pomáhalo na vinici lásky, aby vzali zástup dětí 
s sebou a přivedli ho domů.  
 Když se s tímto úkolem kojeneckého období budete dále intenzívně zabývat, tak se otevřou 
citlivé oblasti, vaše vědomí se rozšíří do událostí minulých inkarnací. Podle toho, jak dlouhý byl 
váš pobyt v meziříších, bude vaše vzpomínání vstupovat více či méně intenzívně do vaše bdělého 
vědomí. 
 Už jste také zažili, jak jsem vám už dříve říkal, že jste se ráno probudili smutní a zachovali 
jste se správně, že jste s tímto smutkem přišli ke Mně. Vězte, není to jen smutek, který vás v tom 
či onom kojeneckém věku pojal, smutek, že jste opustili rajské oblasti, abyste ještě jednou 
putovali pozemským šatem, je to však i vaše citlivost, která vnímá smutek Země, tedy kmitání 
smutku celé Země a všech bytostí na ní.  
 Ve svém nitru jste řekli ano světovému kříži. Jste připraveni nést ho spolu a tato připravenost 
ve vás teprve probouzí utrpení, které se zde na této planetě děje ve všech formách stvoření. 
 Teprve v nadcházející době se pro vás stane toto utrpení radostí, pak zase rozšíříte své 
vědomí nad tuto Zemi a z tohoto kříže plného utrpení se stane kříž radosti, který postaví most 
mezi Mými padlými dětmi a nitrem Mého srdce. Jak jsem vám již řekl, tento kříž pak uvidíte 
světle vzpřímen a opatřen stupni. Když tohoto vědomí dosáhnete, pak se vše utrpení, které se 
děje, promění v radost z návratu domů, neboť vše, kde je utrpení, je očištění, je návrat domů.  
 Jděte po Mé ruce, krok za krokem, neboť každý z vás má jiné vědomí - jeden víc otevřené v 
jednom směru, druhý v jiném. To nechápejte jako posuzování - proto si také můžete navzájem 
pomáhat. Kdybyste všichni měli stejné vědomí, jak byste si pak měli být podporou a pomocí? 
 Poznejte, že tato Země se stala nádhernou školící planetou právě tím, že se sešlo bezpočet 
různých možností vědomí. Poznejte z Mé moudrosti, že v meziříších je stejné u stejného! Na této 
Zemi jsou všechny možnosti. Tak můžete na této Zemi pochopit v rozmanitosti náboženství 
věčnou pravdu mnohem více. 
 Když seberete pravdy ze všech náboženství, ze všech společenství, ze všech vašich moudrých 
knih, tak budete mít mnoho fazet z velkého drahokamu věčně-svaté pravdy a ne jen jednu. 
Všude, ve všech náboženstvích, ve všech společenstvích září Mé světlo moudrosti a všude 
může být  skrze jednotu - LÁSKOU , KTEROU  JÁ JSEM - nastoupena cesta domů. 
 Když jsem jako JEŽÍŠ kráčel po Zemi, neučil jsem žádné nové náboženství. Výslovně jsem 
řekl "Nepřišel jsem, abych smazal Mojžíšovy zákony, ale abych je zachoval, abych je prohloubil. 
Přišel jsem, abych vás učil lásku a  j e n  lásku." Kdo lásku žije, je křesťan, ten Mě následuje, 
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v jakémkoliv náboženství je. Jedině když dospějete k této jednotě, vy a všichni, kteří se cítíte 
osloveni, může v duchu zazářit věčný Jeruzalém a konečně přijmout domů se vracející děti. 
 Mnohý z vás se cítil jako kojenec v bezpečí, nesen láskou. Už tady duše pochopila, že JÁ, 
věčně VŠE-JEDINÝ V JEŽÍŠI KRISTU, nesu své dítě. Světlo, které kolem vás v meditaci tančilo, je 
Mé světlo lásky. Jako JEŽÍŠ chci skutečně být váš přítel a bratr na vaší straně, neboť vím, jak 
těžká vám někdy cesta připadá, dokud se nestane cestou k zářícím stupňům radosti. 
 V kojeneckém období byla vaše duše ještě více spojena s rajskými meziříšemi než s vaším 
tělem. Proto také kojenec spí daleko víc než člověk, který pozvolna dospívá a potřebuje stále 
méně spánku. V době spánku, nazvané 'malá smrt', se i teď vaše duše osvobozuje, aby vyhledala 
meziříše a tak zesíleně pomáhala v dílu vedení domů.  
 Čím více vrostete do oblasti vašich úkolů, tím více pozvednete své vědomí, tím silnější bude 
síla ve vaší duši a bude také moci současně sloužit v lásce ve svém bdělém vědomí na různých 
rovinách. 
 Poznejte však, Mí milí přátelé, jak nádherná je tato cesta! Poznejte, že i ve smutku, v utrpení, 
jak jsem vám ukázal, je skryta radost! 
 Poznejte, že vaše duše je nyní ještě částečně tak bezmocná jako kojenec, ráda by se však 
osvobodila od překážek, které ji klade člověk, aby rostla, aby se rozprostřela ve svém vědomí, 
opustila obal lidského těla,  aby se rozprostřela do dálek stvoření, vše pojala v lásce! Poznejte, že 
tímto nově započatým školením necháváte svoji duši dospívat v malých krůčcích, abyste 
vykonali to, co jste jednou slíbili! 
 Proto si máte navzájem pomáhat, máte se stát svobodnějšími v modlitbě, neboť právě 
modlitbou proudí Mé světlo, které pozvedává a ozařuje vaše nitro. Tím se ve vás probouzí mé 
dary, které ochotně dáváte v modlitbě dál těm, kteří se s vámi nachází v kroužku. 
 Modlitbou se začíná činit Mé první nesmělé "JÁ JSEM VE VÁS". Když otevřete dlaně a 
necháte jimi vyzařovat světlo lásky, které sídlí v každém z vás, jako požehnání pro tuto Zemi, 
pocítíte ve svých dlaních tep, zahřátí. To je Má zářící síla lásky, která by i vámi ráda proudila 
jako léčebné záření. Tak mnoho lidí na této Zemi potřebuje léčení, co napravo, nalevo na kraji 
vaší cesty psychicky i fyzicky bylo zraněno. Pomáhejte a podporujte! - Pociťte tepající sílu, která 
vámi proudí! - Nechejte Mě ve vás a skrze vás proudit! Skutečně, nebe je mezi vámi! 
 Pokud je to vaše vůle, prohlubte  v meditaci proudění Mé léčivé síly ve vás a skrze vás! 
Nechejte Mě také v meditaci modlit se skrze vás! Nechejte v meditaci svoji duši  se MNOU 
mluvit! Nechejte ji radovat se, chválit a velebit, tak jako byl jeden či druhý mezi vámi plný 
radosti už jako kojenec! 
 Nechejte v sobě zase prostor pocitům! Ve vašem raném dětství ještě neexistovaly vaše 
myšlenky, tak jako teprve později na vás naložený intelekt. Žili jste ještě ve světě pocitu, žili jste 
ještě v řeči nebes. Nechejte v sobě této řeči zase získat prostor! Proč jsem asi řekl: "Jestliže 
nebudete jako děti, nebudete moci vejít do říše nebes"? 
 Už jednou jsem vám vysvětlil, že to neznamená, že máte být dětinští, ale dětské mysli, plní 
důvěry, plní oddanosti se cítit milováni ve všebezpečí. Tím dospějete v současném věku k lásce k 
vám samotným. 
 Možná se vám podaří zachytit blažený úsměv kojence, kterého právě v přeneseném smyslu 
kolébám. Možná prolomí tento úsměv spícího děťátka překážku, kterou vám postavil váš 
intelekt, a vy budete mít zase přístup k pocitovému světu své duše, k řeči nebes. 
 To budiž vaším úkolem do příště a ještě jednou zmiňuji poznámkový bloček, pomůže vám to 
společně pracovat ve společenství. 
 Mé milosrdenství lásky je s vámi všemi, chce vás vzít dobrotivě za ruku jako přítel, jako 
bratr, ale i jako OTEC a vést vás, domů ke Mně. Mé požehnání se vás dotýká, něžně jako vánek, 
chladivě na vaší hlavě. - Mé požehnání k vám proudí, duše. Podívejte se na vykupující světlo, 
které vás vede domů k OTCOVSKÉMU SRDCI! - Mé požehnání proudí po celé Zemi. 
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25. školení 
Ledová zima pokrývá přírodu ve vašich zeměpisných šířkách a chladno je i v mnohém nitru. 

Přesto je vaše krajina pocukrovaná zářícím sněhem, který odráží světlo slunce zpět do atmosféry. 
 I v této ledové zimě jsem JÁ, dobrý přítel, JEŽÍŠ KRISTUS, na vaší straně, poznejte symboliku 
v obrazné řeči, Mí milí žáci. Slunce, Mí milí, vás pohltilo a led je zmrzlý život, ztuhlý a chladný. 
Avšak čím déle toto slunce stojí na nebi, čím déle vás ozařuje, tím více chlad ustoupí, krystaly 
ledu se rozpustí a promění se, jako v přírodě, ve vodu. - 
 Ve vodu, která se rozdává, aby v přírodě zase přinesla život k zazelenání, k rozkvětu. Tak se 
rozpustí led i ve vás a osvobozeni poznáte hlubinu údolí a opustíte ho, abyste kráčeli vstříc světlu 
lásky. Tak, jak se rozpustí led a stane se vodou, budete pak po údolí poddajní a budete připravení 
- tím, že poznáte své ego - rozdat se v lásce a žít lásku.  
 Jen tato cesta vede do světla. Jen tato cesta vás může vyzvednout z tmy noci, z hlubiny údolí, 
z ledové zimy. Je to Má cesta, kterou jsem před vámi žil a kterou budete v nadcházející době se 
Mnou zase prožívat. 
 Vaše společenství je společenství lásky a ta zahrnuje absolutní vzájemnou upřímnost. Přece 
už nechcete déle kráčet svým životem s maskami na svém skutečném obličeji, jak se to děje 
všude v pozemské době masopustu? Sejměte tyto masky a ukažte se takoví, jací jste, pak sobě 
řeknete ano a začnete se přijímat takové, jací jste, začnete se milovat. Teprve když dojdete k 
tomuto bodu údolí, že se přijmete takové, jak se právě ve svém vědomí vnímáte, pak sebe 
začnete milovat a člověk bez klidu a odpočinku přestane hledat ve vnějším světě a odebere se do 
nitra, aby MNE, POČÁTEK všeho bytí, našel v sobě. 
 Společenství vám tam může jen ukázat cestu, může vám být ku pomoci, ale tento krok do 
vašeho nitra, ke Mně, může učinit jen každý za sebe. Tento krok vás nikdo nemůže naučit, nikdo 
nemůže otevřít bránu k vašemu nitru, jen vy sami. 
 Když je vaše volání o pomoc největší, jsem vám nejblíže. Neutíkejte sami před sebou tím, že 
se domníváte, že Mě hledáte. Ve vnějším světě Mě nenajdete, jen v sobě! 
 Pomoc k prvním krokům na cestě do vašeho nitra vám může být dána rozmanitými způsoby 
četnými bytostmi světla, které jdou po Zemi. Průchod bránou k vašemu nitru můžete vykonat jen 
vy sami. Proč vaše hloubání a přemýšlení? Rád bych vám dal ještě jedno podobenství: 
 Kojenecké období a váš návrat do něj v různých inkarnacích je pro vás zároveň výzva, abyste 
se tak jako kojenec oddali svému osudu, protože vám, jako i tomuto kojenci, nic jiného nezbývá. 
Vy sami jste určili svoji cestu a stále ho určujete znovu. Cestu půjdete lehčeji, když se poddáte. 
Kojenec nemůže utéct, na život a na smrt je vydán svým rodičům. Nyní jste dospělí, z části už 
sami máte děti. Učte se vlastnost oddání se vámi určenému osudu  a tím se vložíte do vedoucí 
vůle BOŽÍ! Buďte jako sněhová vločka ve větru lásky! Nechte se odvát tam, kam by vás vítr lásky 
rád odvál, a tam, kam vás odvál, se oddejte svému osudu tím, že ho radostně přijmete a nechte na 
sebe zářit slunce lásky. 
 Staňte se vodou a rozdávejte se a nový život se probudí i ve vás! 
 Kojenec může sice mávat ručkami a křičet, vy jako rodiče víte, že to vše je marné. I když se 
nyní ve svém nynějším vědomí vzepřete, život si jen ztížíte. Přijměte jej, vložte svoji ruku do 
Mojí a JÁ vás povedu do vašeho nitra, před onu bránu, na kterou klepete a stále klepete a myslíte 
si, že se vám nikdy neotevře. Přitom je už otevřená, světlo se vás už dotklo, jinak byste nebyli 
tady, jinak byste nečetli Má slova a nezabývali se jimi ve svém srdci. 
 Vzájemně se v duchu chyťte za ruku a pomáhejte si, buďte si oporou!  Pak se otevřou vaše 
oči, které jsou ještě zavřeny před otevřenou bránou vnitřního světla, a spatříte světlo, kterým JÁ 
jsem. Učím vás najít cestu k vašemu nitru. Učím vás odstranit stíny, které vás ještě obklopují, a 
pomáhám vám milostí a milosrdenstvím. Mým "Dokonáno jest" jsem na Sebe vzal velkou část 
vašeho kříže. Proč tedy vzdycháte pod břemenem, které vám ještě zbývá nést? 
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 Narodili jste se zde v zemi, která vám vcelku odebírá vnější starosti o živobytí, o střechu nad 
hlavou. Z BOHA jste obdrželi sílu, abyste prací rukou vydělali na svůj chléb a těžko někdo z vás 
trpí nouzí. Poznejte milost, Mí milí žáci, že vy v této jistotě můžete vyčerpat všechny své 
možnosti, abyste na duchovní cestě dospěli do svého nitra, k vašemu vnitřnímu světlu, k vašemu 
PŮVODU. 
 Poznejte, když pohlédnete do nouze, která na této Zemi vládne, že si své potíže připravujete 
často sami. 
 Doba je vážná. Volal jsem vás při vašem jménu, jste Mí. Volal jsem vás, protože jste kdysi 
slíbili, že Mi budete sloužit a SLUŽBA JE LÁSKA . Tato láska není žádná sladkost, tak jako ani Má 
cesta nebyla sladká, ale hořká. Přesto jsem kráčel radostně se Svými učedníky léty učení. Můj 
první zázrak, který jsem vykonal, se stal na svatbě, kde jsem proměnil vodu ve víno. -  
 Spatřete i v tom Můj příklad. Radost a láska, tak jsem vás učil, jsou spřežení, které se od 
sebe nedá oddělit. Kdo v sobě nerozvíjí lásku, jde bez radosti pozemským bytím. Kdo ale tuto 
lásku rozvíjí, tj. spěje k nezištnosti, ten je také doprovázen radostí. 
 Tato radost mu bude stát k dispozici i v dobách hořkosti a nouze jako zářící světlo, jako síla, 
aby prošel touto hořkostí, aby přes tmu dospěl ke světlu a sice krok za krokem.  
 Jen v malých krocích se můžete sami proměňovat a mnoho malých krůčku dá jeden velký. 
Když se po nějaké době ohlédnete, pak tento krok poznáte a spatříte mnoho malých úseků těch 
malých krůčků, v kterých jste zápasili sami se sebou, a v nichž jste bojovali se stíny minulosti. 
Kdo spěje ke světlu, toho tahá také temnota, protože chce usilujícího udržet ve svých oblastech. 
 Mí milí žáci, Mí přátelé, každý z vás prochází různými fázemi. Mějte důvěru, to je druhá 
vlastnost, kterou bych rád oslovil, mějte ke Mně důvěru. Ještě chvíli vydržte, podle vaší 
svobodné vůle, tak jako i dítě se musí učit pradůvěru, aby se v pozdějším životě dokázalo 
uplatnit. Když mu to není umožněno, pak se mu pozdější životní cesta stane břemenem. Tak i vy 
máte zase obdržet pradůvěru ve vedení BOŽÍ  - pradůvěru. ON, VŠE-JEDINÝ, PRAOTEC, se 
kterým jedno jsem, vás vede domů k POČÁTKU . Čímkoliv procházíte, jakékoliv utrpení právě 
snášíte, pevně se Mě držte! 
 Jestliže to je vaše svobodná vůle, rozšíříme školení. Cvičení s kojencem vykonejte ještě 
jednou a prohlubte ho! Zároveň vás budu doprovázet a ukážu vám dítě do třetího roku života. 
Toto dítě vám má být znovu mostem k vaší vlastní minulosti, má být ale také mostem ke všem 
ostatním dětem v tomto věku. Požehnejte malým tohoto světa, kteří se rozhodli v této obtížné 
době k inkarnaci! 
 Požehnejte malým, kteří do svých tří let žijí ještě v 'my' společenství duší! Nemluví ještě v 'Já 
chci', ale hovoří o sobě ještě v třetí osobě. To znamená, že duše se ještě neidentifikovalo s tělem. 
Duše se ještě pohybuje v duchovních oblastech, vidí kolem sebe ještě světlé bytosti, svět ještě 
mlčí. S pokračujícím věkem dítě vrůstá do světa a svévole: "Já chci!" 
 Prozkoumejte se, Mí přátelé, kde se ještě držíte v této svévoli, a pohlédněte do světa očima 
malých! Pokuste se a požehnejte, jak už jsem řekl, všem těmto dětem na celém světě! 
Žehnajícími myšlenkami, které stále vysílejte, se otevřou vaše oči, které zčásti pevně zavíráte 
před vnitřním světlem. Neboť s každou myšlenkou, kterou nepromarníte na sobě, ale rozdáte 
svým bližním, aniž byste něco očekávali, zrušíte pouta svého ega, zrušíte také svoji ještě 
existující svévoli. 
 Tak jdu s vámi krok za krokem a slibuji vám, jako jsem to už jednou učinil, že se vám 
zakrátko podaří průlom ke světlu, kterým je láska. Přesto máte svobodnou vůli plnit úkoly, které 
vám zadávám, nebo také ne.  
 Když se ocitnete v údolí, volejte Mě, abych vás mohl vytáhnout z hlubiny. Nepřestávejte 
volat a také věřte v pomoc! Poněvadž když na jedné straně voláte a na straně druhé myslíte na to, 
že toto volání se ztratí, aniž by bylo uslyšeno, tak své volání rušíte. Kdybyste nevolali vůbec, 
bylo by to stejné. JÁ můžu podat Svoji ruku jen tomu dítěti, které vkládá s důvěrou jako malé 
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dítě svoji ruku do Mojí, aby učinilo první kroky do života, do lásky. - Jak neohrabané, Mí milí, 
byly přece tyto první krůčky - pozorujte i to - tak nejistě putujete ještě někdy i vy, avšak s 
každým krokem roste vaše jistota na cestě k dokonalé lásce. 
 Mé požehnání, vnitřní pokoj proudí k vám všem. Má láska vás provází. 
 

Amen 
�� 
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26.školení 
 S úsměvem jsem ve Svém DUCHU uprostřed mezi vámi, s úsměvem plným shovívavosti, 
plným dobroty a plným lásky. Ode MNE k vám proudí jednota duchovního bytí, obklopuje vás a 
vyzvedává vás do pozvednutého vědomí, v němž MNĚ, JEŽÍŠI KRISTOVI, lépe rozumíte a Má 
slova nenecháváte být jen slovy, ale přijímáte je do svých srdcí a přeměňujete je v čin. 
 Poté co jste Mi ochotně podali svoji ruku, bylo pro vás vše školení. Ve svém denním životě 
nejdete žádný krok, aniž bych vám JÁ, váš přítel a bratr na vaší straně, stále neposkytoval pomoc 
na cestě do světla. Mnoho těchto podání rukou jde kolem vás, aniž byste to zpozorovali. Avšak s 
pokračováním na duchovní cestě se stále zesiluje vaše zaškolování vědomí v pocitech, které jsou 
řečí duše - řečí DUCHA - a vy poznáváte, že vše, co vás potkává v denním stereotypu, vám je 
dáváno ku pomoci. 
 Když se scházíte v tomto kroužku nebo venku v různých společenstvích nebo i sami čtete 
školení a uskutečňujete SLOVO, pak je to jen zlomek toho, co koná skutečné vedení. Ve vašem 
životě se už neděje nic - např. na kraji cesty už neleží žádný kámen nadarmo - co by nemělo 
význam pro vaši cestu domů, co by vám nesloužilo k poznání a co by vás tak nevedlo k vnitřní 
božské moudrosti. Neboť s každým krokem, který uděláte sebepřekonáním, zesílí paprsek světla 
poznání božské moudrosti, který se dostane do vaší jeskyně, až vás jednoho dne zcela pohltí a vy 
se užasle ohlédnete, kdepak zůstala jeskyně, do jejichž zdí jste v minulosti stále naráželi. 
 Tento vývoj se děje postupně, proto dnes také důraz na větách, že máte poznat c e l é h o 
člověka, jaký skutečně je. Nejen světlé, jasné stránky, ale i své stíny. Obojí dohromady dává vaše 
současné vědomí. Jen na obojím dohromady můžete stavět. 
 Jestliže byste viděli jen světlo, Mí milí, spěli byste vstříc tomuto světlu, přehlíželi byste 
všechny, kteří vedle vás putují, uspokojovali byste jen vaše vlastní ego a krátce před cílem, 
budete stát v nejzářivějším světle, byste poznali, že celá cesta, kterou jste kráčeli, byla marná, 
protože jí chyběla láska. Tak mnoho z vás šlo tuto cestu ke světlu pro sebe samotné. Nyní jste 
znovu v pozemském oděvu, tentokrát se chcete dívat kolem sebe.  
 Toto dívání se kolem sebe znamená také poznat vlastní stíny, neboť jen když vidíte své 
vlastní stíny - zrcadlené v bližním, dospějete k porozumění a přes porozumění k lásce. 
 Když objevíte na svém bratrovi nebo na své sestře nějakou negativní vlastnost, vyzkoušejte 
se, kde u vás leží trám, který je třeba odstranit! Když tento trám poznáte, budete mít také 
porozumění pro třísku ve svém bližním. Už nebudete více soudit a posuzovat svého bratra, svoji 
sestru, už se nebudete více cítit povýšení, ale poznáte, že vy všichni jste na cestě domů. Tímto 
poznáním si pak můžete vzájemně podat ruku a společně putovat s veselou myslí. 
 V tomto školení, které vás nyní učím, pozorujete své nejranější dětství. S úkolem, 
vzpomenout si na nejranější zážitek, je vám vložen do ruku zároveň klíč, který odkryje váš 
budoucí život na této planetě Zemi. U jednoho je to např. strach, vůbec zděšení - zrcadlené ve 
tváři děťátka, které je právě deset dní staré. Zděšení z cesty, kterou započalo. V jiném případě 
vás zavedla vzpomínka ke schovávání se před dospělými pod stolem - což znamená, že jste se 
báli nevlídné skutečnosti tohoto života zde na této planetě.  
 Do třetího roku žije dítě ještě i z milosti OTCE v nebeských světech. Ještě není oddělené od 
stvoření a přesto vzpomínka ukazuje, že už se bojí světa dospělých a ustupuje s přáním být také 
tak veliké, s přáním překročit omezení, která byla přijata tímto pozemským tělem, vyrůst nad 
sebe samotné. 
 Už ve všech raně dětských zážitcích se odráží vaše cesta do života. V pokračování školení 
poznáte, že se již v nejranějším dětství ukázal začátek červené nitě a že lidé kolem vás přejali 
úkol zesílit tuto červenou nit, která se dosud táhne celým vaším životem, abyste poznali ji a tím 
váš životní úkol. 
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 I když teď chápete Má slova těžce, přesto vám říkám, že tato nit do minulosti dosahuje do 
mnoha inkarnací zpět, neboť všichni, kdo vás během současného pozemského bytí vzali za ruku, 
kteří vás doprovázeli, kteří se vám také stavěli do cesty, jsou dávno známi, skrze které vám 
pomáhám dosáhnout cíl, ke kterému vás vede tato ‘Červená nit’ - ke krystalizaci vnitřního 
drahokamu, zářícího DUCHOVNÍHO DÍTĚTE, kterým každý z vás je.  
 S jinýma očima než dosud kráčíte už teď stvořením a tím se zase blížíte době, kdy jste s ním 
byli ještě jedno. Teprve v průběhu pozdějších dětských let jste uskutečňovali stále více svá 
oddělování, zaměnili jste jednotu, z níž jste přišli, - totiž skutečnost - s iluzí, oddělením.  
 Avšak i tady na Zemi, v hmotném bytí je vše jednota. K této jednotě dospějete, když 
naleznete vašeho člověka v jednotě negativního i pozitivního pólu, tedy když v sobě poznáte 
světlo i tmu, a budete tomuto světlu i tmě přitakat. Poznáním tmy se ve vás potom odkryje 
pochopení pro všechny, kteří ještě  bojují s podobnou tmou v sobě.  
 Mí věrní žáci, ne vždy je lehké zrcadlit se ve všech těch negativních vlastnostech vašich 
bližních a tím se poznat. V okamžiku, kdy však učiníte krok k sebepoznání, vzdáváte se, krok za 
krokem, také svého ega. 
 Co to je to ego? Ego je vaše současná lidská osobnost. Každý člověk zkouší klást se do 
nejlepšího světla. Nevědomky snižuje druhé a stále ještě bude nalézat lidi, kteří jsou horší než on 
sám, tím hlídá své lidské ego jako poklad a posiluje ho. Když ale nyní tento poklad bude odňat a 
ten člověk tady bude stát nahý, takový jaký skutečně je - oloupen o překrásné šaty, které kolem 
sebe přehodil tím, že na druhé shlížel shora, kteří se nachází ještě daleko pod ním - pak je to 
tvrdé školení poznat: "Já jsem nic. Já jsem nic, ó OTČE, před tebou a nejsem hoden být Tvým 
dítětem, a přesto, OTČE, Ti děkuji, že mě nazýváš synem, že mě nazýváš dcerou. Rád Ti podám 
svoji ruku, abych znovu učinil kroky k čistému synovství a dcerství. " 
 Kdo tak myslí, je ze srdce pokorný a uklání se v lásce všem sestrám a bratrům, kteří jako on 
tak moc bojují na cestě domů do světla. Kdo tak myslí, ten Mě následuje. 
 Znovu připomenu podobenství o cizoložnici, které jsem vám daroval. Jak často jste i vy ještě 
připraveni symbolicky zvednout kameny a házet je na vašeho bližního? Toto podobenství vás 
bude v té či oné podobné podobě ve vašem životě stále potkávat, neboť člověk je stále pokoušen 
jiné soudit, jiné odsuzovat, aby se tím sám nadhodnotil. 
 Když toto poznáte, budete zase pokorní, pak půjdete dál vstříc světlu, a krátký pobyt, pád, 
klopýtání bude rychle zapomenuto. Cesta domů k OTCI je láska, pokora. 
 Nyní zase přichází doba, Mí milí přátelé, kdy pozorujete Moji cestu po Golgatě. Je to doba 
příprav na zmrtvýchvstání Mého DUCHA ve vás. - 
 I vy, každý z vás, jdete svoji cestu po Golgatě. -  
 Každý z vás má být, tak jako JÁ,  oporou pro bližní. Neboť Mým: "Dokonáno jest!" jsem dal 
všem duším, ať už v lidském nebo duševním oděvu, oporu, spasitelskou jiskru, aby bylo možné 
znovu nastoupit cestu domů. Aby se nerozpadly - jak se to učilo v předkřesťanských 
náboženstvích - všechny duše zase v nevědomém stavu v BOHU, což by znamenalo, že se obrátí 
evoluce, člověk se inkarnuje do zvířete atd.  
 Pohleďte, to byl čin, který jsem vykonal na Golgatě, aby tento vývoj, který se rýsoval, dále 
nepostupoval, ale aby Má láska a tím láska OTCE proudila na všechny, aby je podporovala a aby 
zamezila pokračujícímu pádu. 
 Člověk dosáhl svého nejnižšího bodu. Kdybych nepřišel na Zem JÁ, láska, šel by vývoj od 
člověka ke zvířeti. Tak máte být i vy, jako jsem to žil před vámi, opora pro vaše bratry a sestry. 
Jestli jste připraveni pomáhat, jestli jste připraveni vzdát se sebe, abyste byli světlo pro druhého 
na jeho cestě,  pak je i vám dána každá pomoc z nejvyššího pramene, abyste dosáhli svého cíle.  
 Poněvadž JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, vás doprovázím, budete také vědět, jak můžete pomoci vašemu 
bližnímu, neboť tato pomoc může vůči vašemu bližnímu znamenat někdy také přísnost, aby se 
probudil ze spánku tohoto světa. JÁ vás vedu a dávám vám ty správné impulzy, abyste byli na 
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cestě vašeho bližního světlem a ne tmou, protože chcete jít boji z cesty. Bojem s vaším bližním 
může tedy být i láska. Boj ne ve vzteku - v této emoci byste museli poznat zase sami sebe - ale 
boj v láskyplné určitosti.  
 Poznejte, že dítěti není pomáháno, když se splní každé z jeho přání, když může dělat, co 
chce. Můžete své dítě chránit sebevíc a střežit ho před světem tam venku, jednoho ten svět před 
ním stane a vy jste neposloužili svému dítěti, protože jste ho na tento svět nepřipravili.  
Láskyplná důslednost je ve výchově dítěte nápomocná, neboť se mu ukazují vlastní hranice, 
které nesmí překročit, aby nezranilo druhé.  
 Právě tak je to s pomocí vašemu bližnímu. Láskyplná důslednost, vždy spojená se snahou 
poznat se, když se mimo tuto láskyplnou důslednost ve vás ještě objevuje emocionální kmitání, 
neboť emocionální kmitání poukazuje na trám ve vás samotných. 
 Vyprávěli jste o radostné zvědavosti děťátka a tato radostná zvědavost vám má být - pochopte 
Můj humor - průvodcem na cestě domů do světla, neboť skutečně mnoho vám chci ještě 
vysvětlit, mnoho vám ještě chci ukázat, stvoření se vám chce projevit, abyste poznali, že 
skutečně všechno jedno je, že všechno, i ve hmotě, tvoří jednu nedělitelnou jednotu.  Každý 
váš pohyb je vyslané kmitání, které si hledá kmitání stejného druhu, které tedy koresponduje se 
všemi jinými kmitáními, i s těmi odpuzujícími, které nekmitají jako to vaše. Ať už to z vaší 
strany jsou pohyby nebo jednání, vše tvoří jednu jedinou jednotu v DUCHU, a po akci následuje 
reakce! 
 Dospějte se Mnou nejprve k této jednotě v sobě. Teď je na to čas! Pak pochopíte mnohem 
lépe školení, které je za vámi, v němž jsem vám vysvětloval lásku ke stvoření. Pak pochopíte, 
proč právě teď  vám měl tolik co říct tento malý kámen, proč upřednostňujete nějakou rostlinu, 
proč nemáte rádi to nebo ono zvíře. Vše na vás reaguje, vše je jedno.  
 Pokročíme ve školení: Nyní si vezměte dětství od třetího do šestého roku života. Znovu 
vám přivedu dítě tohoto věku. Znovu požehnejte všem dětem v tomto věku. Znovu vás povede 
toto dítě k vašemu nitru. Ukážu vám tento vnitřní svět, abyste si lépe porozuměli ve svém 
nynějším věku.  
 Mezi třetím a šestým rokem života jste vstoupili ze stavu My do stavu Já, do vašeho ega. 
Proč? Vytvořili jste oddělení, které je zde ve hmotě zdáním. "Tady jsem já, tady jsou mí rodiče. 
Tady jsem já, tady jsou moje hračky. Tady jsem já, to patří mně. Já chci." Pochopte, že tato Země 
je místo nejhlubšího pádu! S prvním "Já chci!" jste se vymkli z vůle OTCE a přijali jste kmitání 
této Země, kmitání oblasti pádu.  
 Přemýšlejte o sobě, zda se pak toto "Já jsem" projevovalo stále silněji, nebo zda jste nechali o 
sobě rozhodovat jiné. Ani jedno není zlatá střední cesta.  
 V pokračování školení dospějete od "Já chci" k: "OTČE, jak chceš TY, tak  je to dobře". 
Zároveň si také uvědomíte synovství boží: " OTEC mě miluje takového, jaký jsem. JÁ se mu 
nemusím zalíbit. Nemusím mu být k vůli. Láska OTCE je stále stejná. Cokoliv činím, OTEC mě 
miluje." 
 Když jste byli děti, museli jste si možná - vyjádřím to hrubě - vykupovat lásku svých rodičů 
svým dobrým chováním. S prvním "Já chci" jste se naučili velmi rychle, co od vás vaše okolí 
chce. Buďto jste se proti tomu postavili nebo jste se nechali utiskovat, abyste se líbili. Tím se 
pozvolna vaše duše připoutávala na člověka. Teď jde o to zrušit všechna tato pouta. První pouta 
byla vytvořena mezi třetím a šestým rokem života. Také pouta svévole je nutno poznat a zrušit, 
podle toho, jak jste se chovali. 
 Pozorujete, že tato doba není ve vašem vědomí tak zamlžená a dostupná jen v pocitech, jako 
do třetího roku života, neboť s tím já se probouzí i člověk, probouzí se vědomí, probouzí se 
pozemský šat. Proměňte se z pozemského dítěte do BOŽÍHO DÍTĚTE! 
 Proto vás znovu prosím, nechejte tuto dobu, na kterou si můžete vzpomenout, zase ožít v 
tiché večerní meditaci, abyste poznali pouta, jimiž byla vaše duše poprvé spoutána. 
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Když vás vzpomínky na velmi těžké dětství zarmucují, nechejte tuto dobu nakrátko ožít, 
následně přijďte se svým bolem ke Mně a JÁ vám pomůžu odpustit. Sami jste si vybrali tento 
těžký začátek své pozemské cesty. Jestliže jste jako dítě mnoho protrpěli, pak jste to vědomě 
chtěli, protože jako dítě jste se nemohli karmě bránit. Jako dospělý byste se mohli osudu 
kdykoliv postavit zády. Jako dospělý byste mohli kdykoliv říct: "Už nechci!" Jestliže  vás ten, 
kdo vás tvrdě zkouší, vyvedl do krajností, můžete říci "Odtud potud a dál ne!", půjdete a odložíte 
osud stranou, tím se ale nevyřeší a zase bude muset být odnesen v některé další inkarnaci. 
 Aby se toto nestávalo, vyhlédla si mnohá duše velmi těžké dětství. To platí pro všechny ty, 
kteří ještě plní emocí myslí na své dětství a nemůžou odpustit svým rodičům nebo vychovatelům. 
JÁ vám pomůžu, pakliže jste připraveni Má slova nejen poslouchat a číst, ale přijmout je ve svém 
srdci a dospět k vnitřnímu pokoji také s těmi lidmi, kteří s vámi v dětství tak tvrdě zacházeli 
 Znovu pozorujte děti tohoto světa a srovnávejte svůj vlastní osud s jejich osudem. Kolik 
utrpení, nekonečného utrpení,  snáší právě tito malí v mnoha zemích této planety? Chcete být 
spolunositelé tohoto utrpení? Chcete také pomoci, aby se toto utrpení přiklonilo konci, aby byl na 
Zemi pokoj? Přijďte, zrušte pouta, poznejte se v celistvosti, abyste tím mohli pomáhat jiným v 
lásce plné porozumění. 
 Mé požehnání je s vámi. - Kdykoliv se odeberete do svého nitra k tiché meditaci, ať už jen na 
krátké chvilky, prozářím vás Svou celou láskou a silou požehnání. Tak pojďte a stále 
vyhledávejte tuto samotu, samotu se Mnou, být-jedno s DUCHEM LÁSKY .  

 
Amen 
�� 

 



  110 

 
27. školení 
 Mé milé ovečky, JÁ, DOBRÝ PASTÝŘ, JEŽÍŠ KRISTUS, jsem s radostí uprostřed mezi vámi. 
Slyšel jsem vaše rozhovory, ozařoval jsem vás Svým DUCHEM a vy jste s radostnou myslí v sobě 
přijali Mé světlo a vzájemně jste si tento večer pomáhali. Tak to má být: Každý ať nese břímě 
toho druhého. Tak srůstáte v opravdové přátelství, ve vnitřní sounáležitost, která vás bude 
provázet celým vaším životem, i když jste se kdysi dávno navenek oddělili. 
 Velmi intenzívně jste se dnes večer zabývali skrze Mého DUCHA a s Mým DUCHEM 
jednotlivými problémy a JÁ je zopakuji pro ty bratry a sestry, kteří dnes nejsou v tomto kroužku, 
ale přesto s vámi putují, v mnoha společenstvích a také sami. 
 Poznali jste, že ve vašem dětství se mezi třetím a šestým rokem života zesíleně vytvářela 
'Červená nit', která vás provází až dodnes, kdy jste dospělí. Dále jste poznali, že jste navykli 
různým vzorům chování, že jste také kolem sebe kladli myšlenky, už z dřívější doby. Myšlenky, 
které vás ještě dnes obklopují jako hustá zeď a čekají na to, že je zrušíte, aby váš život v 
budoucnu kráčel vstříc světlejším dobám. 
 Zopakuji příklad pro lepší porozumění: 
 Ve válce je počato dítě. Matka se zhrozí, protože se bojí nastávající doby. Tento strach se 
přenese na začínající život a na duši, která je připravena inkarnovat se. Dítě se narodí s pocitem: 
"Moje máma mě nemiluje". Poté se dítě stále snaží získat lásku matky neobyčejně dobrým 
chováním. Toto chování  pokračuje až do nynějšího života. Člověk stále ještě bojuje s 
myšlenkovým vzorem: "Nikdo mě nemá rád, jenom když se chovám laskavě". Po tomto 
myšlenkovém vzoru, který  vás hustě obklopuje, následují reakce: Stejné přitahuje stejné. Pak 
vždy přitáhnete lidi, kteří jsou bez lásky, kteří se do sebe stáhli z podobných pohnutek, aby 
nebyli zklamáni okolím. To vám může sloužit jako příklad.  
 Tak platí pro každého, aby našel tuto červenou nit, která až dosud ovlivňuje vaše chování. Jde 
o to, aby toto chování bylo Mou silou změněno a temná stěna kolem vás byla zbourána tím, že se 
vyznáte k nezištné lásce a stále se budete snažit milovat své bratry a sestry aniž byste něco 
očekávali.  
 Toto očekávání je ještě v mnoha Mých dětech, Mých ovečkách. Dokud dítě ještě očekává, 
vysílá impulzy, které vyžadují něco od druhého. Jeden požadavek na druhého, vyslaný třebas i 
nevědomky, vyvolá u bližního reakci, která se staví proti tomuto požadavku, poněvadž bližní se 
nachází také ještě ve svém egu. Jen mezi bratry a sestrami, kteří společně kráčí cestu, pozná 
protějšek probíhající reakci na akci a může tuto reakci pro sebe rozřešit, poněvadž se vidí v 
zrcadle bližního. Venku ve světě je ale ještě mnoho těch, kteří s vámi ještě neputují a kteří stále 
reagují na vaše akce.  
 Tím vám chci říci, že jste skutečně strůjci svého vlastního osudu, kdekoliv ve světě se 
nacházíte, ať už v rodině, v práci, někde na cestě, vždy přitahujete lidi, kteří se s vámi nachází ve 
stejném kmitání. Proto pak tyto výpovědi pozorujete jako konkrétní jako např.: "Všude kam se 
podívám je jenom klam a mam. Nepotká mě nikdo, kdo to myslí čestně." K těmto příkladům 
můžete připojit všechny ostatní věty podobného obsahu.  
 Vyzkoušejte se, Mé ovečky, jaké hovorové fráze běžně užíváte. Přezkoušejte svůj postoj k 
okolí! 
 Jen velice zřídka je kolem vás jen sluneční svit. Jen velice zřídka jsou všichni kolem vás jen 
plni lásky a dobroty - je to tak dobře, Mé ovečky. Neboť kdyby tomu tak bylo, byli byste 
dokonalí a dorazili k cíli vaší cesty. Poznejte se, Mí milí, podle své řeči! Poznejte se podle 
svých myšlenek!  Poznejte se podle svých pocitů! 
 Masky jsou odloženy. Dnes jste se nádherným způsobem svobodně a otevřeně nalezli a z 
velké části jste v této svobodě poznali své potíže. Kde jsou ještě malé pochybnosti o tomto 
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poznání, vedu vás JÁ, váš přítel a bratr, přes tu či onu překážku, až už nebudete stát mimo své já, 
ale budete zářit radostí a poznáte: "Ach, PANE, jak je přece všechno tak prosté a jak těžké jsem si 
to z nejhlubší touhy dělal na dosavadní cestě ke světlu, k Tobě." 
 Mí věrní, kdyby cesta na Golgatu byla tak těžká, tak bych ji nebyl dal jako příklad pro vás 
všechny. Cesta je zcela jednoduchá: Máš milovat Svého PÁNA  a BOHA nade vše a svého bližního 
jako sebe! Připomínám: tři přikázání v jednom. Kdo vypustí jedno z těchto přikázání, není na 
cestě domů ke světlu, ale otáčí se a otáčí, hledá a hledá a nenachází cíl, který vám byl  přece 
vyložen v této větě tak jasně a prostě. 
 Když sobě řeknete ano, když budete milovat bližního, odpustíte mu a sice vše, co se vám 
přihodilo - z poznání, že se vám neděje nic, co byste si sami nezapříčinili - pak dospějete také k 
této vysoké, svaté lásce: "Máš milovat PÁNA , Svého BOHA, nade vše", neboť skrze vašeho 
bližního vám bude sejmuta páska z očí. Už déle nebudete narážet do zdí, ale budete vidět, zdi 
ustoupí, přijde světlo a OTEC zavolá Své dítě: "Můj synu, Má dcero, čekal jsem na tebe. Pořád 
jsem tě volal. Vždy jsem ti odpověděl, když jsi volal, ale ty jsi Mě neslyšel. Přesto nyní pojď!" A 
vy radostně půjdete svou cestu do světla s nataženými pažemi, v nichž  s sebou vezmete k cíli, k 
POČÁTKU , všechny ty, kteří jsou napravo nalevo na kraji cesty.  
 Neboť skutečně, JÁ vám říkám, probuzené dítě boží může probudit tisíce jiných a ještě více 
ze spánku světa a být jim příkladem a pomocí na cestě do nekonečnosti, do světla. 
 Na začátku školení jsem vás učil, že máte začínat svůj den radostně. Ta věta trochu upadla v 
zapomenutí. Každý den ať je darem pro vás a nejen den, ale vše, co tento den přináší. Stvoření, 
všichni vaši bližní, vám jsou darováni. Jestliže se budete identifikovat s každým dnem a vnímat 
ho jako dar z Mé ruky, pak už nehledáte cíle, které leží v budoucnosti, ale žijete okamžik 
vědomě ze Mne a ve Mně. Tento vědomý život, Mé ovečky, přináší sluneční svit do vašeho dne. 
Můžu vám ukázat tak mnoho ve vašem okolí, co vám může pomoci ve vašem nynějším vědomí 
dále. Hovořil jsem o tom, že Mé vedení není jen zde v kroužku, ale zesíleně se vkládá tehdy, 
když vy sami jdete své cesty - venku ve světě - v tom, co jste si jako duše vědomě vyhlédli. 
Potkávám vás v bezpočtu příležitostí, které by vám mohly pomoci dále, kdybyste s důvěrou 
vložili svoji ruku do Mojí. 
 Poznejte, že se máte na cestě ke světlu učit trpělivost. Trpělivost, která pozoruje vše, co k 
vám přichází, z vyšší pozice. Mluvili jste o tom, že vás pozoruje vaše vyšší já. Můžete to také 
přeložit takto: "JÁ jsem to ve vašem vyšším já, které vás skutečně pozoruje. Někdy lehce 
potřásám hlavou, když se až do vysílení namáháte a bojujete v lidském šatu. Usmívám se a jsem 
stále připraven podat vám ruku. Avšak skutečně, dítě musí, protože tomu věří, jít cestu samo." 
Proč se nestanete jedno s vaším Vyšším já a nepozorujete se z této věže? Proč se nestanete jedno 
se Mnou, JEŽÍŠEM KRISTEM? 
 Jestliže se dále budete snažit na sobě pracovat, komunikovat živě tak jako dnes v tom Spolu, 
bude tato cesta, která už teď přesahuje to nebo ono úskalí, sice kamenitá, avšak plná radosti, 
protože budete stoupat krok za krokem k vrcholu, cíli a bude vás ozařovat světlo, které objasní 
vaše otázky, daruje vám moudrost. 
 Pokud je to vaše vůle, pustíme se do dalšího stupně stáří, od šestého do devátého roku. V 
této době dítě opustilo dům rodičů, aby poprvé, pokud už nebylo ve školce, vstoupilo do vážnosti 
života. Toto období souvisí s vaším začátkem školy a toto období je také vyznačeno učením se 
disciplíně. Od tohoto okamžiku jste už nemohli žít podle svých představ, jako tomu bylo dosud, 
ale museli jste se sklonit před vůlí někoho jiného. U mnoha z vás to přivedlo mnoho útrpných 
zkušeností. Kdo se to tohoto okamžiku ještě nenaučil, že jsou stále lidé, kteří o vás rozhodují, 
naučil se to teď. I tady se zase můžete pozorovat, zda vaše Červená nit pokračuje. Stali jste se 
hodným, přizpůsobeným dítětem nebo jste se postavili proti vůli vyšší síly? Pod touto vyšší silou 
rozumím vaše učitele. 
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 Není život sám jediným příkladem pro vaši cestu zpět k POČÁTKU? Přemýšlejte o tom, že 
vždy byli lidé, kteří to s vámi mysleli dobře, vy jste jim však nerozuměli, protože jste ještě nebyli 
schopni jejich myšlenky, totiž myšlenky dospělého, chápat. Jak často jste se jako dítě vzepřeli 
nebo v jiném případě skrčili, bez správného poznání, že vše bylo míněno jen pro vašeho dobro? 
Když nyní vzpomenete na tuto dobu, měli byste zvlášť dbát na tento aspekt. Přezkoušejte svoji 
paměť na pocity, které jste měli vůči lidem, kteří vás potkali mezi šestým a devátým rokem 
života, a očistěte negativní vzpomínky svým dnešním poznáním.  
 Ve stejnou dobu vykonejte cvičení, jak jsem vás je učil, že najdete dítě tohoto věku, poznáte 
se v něm a požehnáte všem dětem v tomto věku! S požehnáním se rozplynou i konflikty, které 
spočívají ve vaší duši z doby dětství, nejen, jak víte, z nynějšího dětství, ale i z předcházejících 
životů na zemi. 
 Povedu vás také sny. Nepřikládejte jim ale velkou váhu. Vaše chování bylo správné, abyste 
požádali o odpuštění, kde to bylo nutné a pak si snu dále nevšímat, předat ho tedy Mně. Neboť 
poznejte, že vaše duše se nyní pozvolna osvobozuje od zatížení a to může proběhnout velmi 
často snem, takže si nemusíte o jednom či druhém snu dělat vůbec žádné velké starosti, jen 
vědět: "Má duše se osvobozuje." 
 Jestliže se snad ve vás vynoří vzpomínky z časů dávno minulých, neponořujte se přespříliš do 
těchto minulých inkarnací. Proste o odpuštění, kde je to nutné, sami odpusťte, a položte tento 
sen, a tím i váš minulý život, na oltář Mé lásky, a JÁ se rozprostřu nad vaší hlavou a sejmu z vás 
vinu, jestliže jste si snad na sebe nějakou naložili. Odeberu vám ji, protože jste skrze lásku 
připraveni odčinit ji. Poněvadž láska je nejsilnější moc, může zrušit vše, co vás poutá, co vás na 
tomto pozemském dění drží. 
 Někdy jste už cestu po Golgatě šli. I to má být pro vás pomoc, že jste z části svoji vinu dávno 
zase napravili. Proto nyní nespočívejte ve vznikajících vzpomínkám, ale žijte Teď a Tady, i když 
vás vědomě vedu zpět do vašeho dětství, přesto žijte Tady a Teď, poněvadž Tady a Teď se 
zrcadlí vše z minulosti. 
 JÁ jsem DOBRÝ PASTÝŘ. Vedu vás, Mé ovečky, přes každý strmý horský hřeben k jasnému 
horskému prameni, k vodě života, kterou JÁ jsem, abyste se osvěžili a s každým douškem tohoto 
života přibrali na moudrosti a poznání a posíleni putovali dál. Jsem stále při vás. Mé požehnání 
vás všechny obaluje. JÁ jsem světlo, které vám svítí a ukazuje vám cestu z bludiště. Následujte 
Mě! 

Amen 
�� 
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28. školení 
 Zahaleni do kmitání modlitby, lásky ke všem lidem, kteří vás kdy potkali, nadto ke všem 
vašim bratrům a sestrám na širé Zemi, je vám čistě duchovní svět obzvláště blízko. JÁ, JEŽÍŠ 

KRISTUS, jsem uprostřed mezi vámi. 
Vedl jsem vám vašimi rozhovory a raduji se z vaší vzájemné upřímnosti. Mohu vám jen 

vylíčit - neboť vy to ještě nemůžete vidět - jak osvobozené jsou díky dnešnímu večeru vaše duše. 
Poznání se prohlubují, pocity viny se ruší. 
 Mé milé ovečky, vědomě vás tak dnes nazývám, v návaznosti na křesťanské společenství, 
které drží v rukách pastýřskou hůl jako vladařské žezlo. 
 Poznáváte podle Mých slov, že vidím velmi dobře světskou moc a tu nepovažuji za dobrou. 
Přesto tak, jak jste dnes vypracovali úlohu oné moci, chci vám Svým projevením ukázat, že se 
plní i duchovní příkaz a jednoho ne tak vzdáleného dne dospěje poznání, že na této Zemi je jen 
jeden pastýř.Tento pastýř nikdy neopustil Své ovečky, ale volal je v jejich nitru, doprovázel je, 
kamkoliv je vedly rozmanité cesty - i na cestě přes instituci církve. 
 Těžiště dnešního večera bylo ve zdolání minulosti vašich pocitů viny, které jste vybudovali 
obzvláště v jedné z křesťanských církví takzvanou zpovědí, protože jste se nevyzpovídali ze 
všech hříchů. Tato domnělá vina vám ležela na srdci dodnes. 
 Zdůrazňuji: domnělá vina. - Řekli jste také, že popíráte toho BOHA, kterého si vytvořila 
církev, a tomuto BOHU neprokazujete úctu. Přesto je to BŮH, který je v také oné církvi ctěn. 
 Je to BŮH, KTERÝ žehná malým dětem, když - jak si myslíte - jsou přineseny ke křtu, který 
není řádný, poněvadž dítě není dotázáno. Když ale nahlédnete hlouběji do zesvětštělé symboliky, 
tak poznáte za vnějším hábitem, za vnějším zdáním, jediného OTCE, jediného BOHA, kterému 
můžete vzdávat hold i jako církevní křesťan - pochopte Mě: je to OTEC, který žehná Svému 
dítěti, které vstupuje do světa této Země a věřícími rodiči je obětováno JEMU, VŠE-JEDNOMU, i 
když za touto vírou je domnělá dědičná vina, kterou je třeba odstranit. 
 Nahlédnete-li ale do symboliky, pak poznáte DUCHA lásky a života. Nad malou hlavou proudí 
symbol duchovního života, voda, ve formě kříže: "Děťátko, buď křesťan. Pojď do společenství 
těch, kteří Mě, PÁNA , následují a kteří žijí lásku." 
 Co jste pak v následujících letech zčásti zažili s lidmi, kteří se nazývají knězi, je vaše vlastní 
minulost, která k vám přišla. Vědomě vzala na sebe duše zrušení karmy v dětském věku, protože 
jako děti se nemůžete bránit. Jako dospělý se obrátíte oné církvi zády a řeknete, že s ní už 
nechcete mít co do činění. 
 Poznejte: Obrátili jste se zády svému vlastnímu stínu! Tyto stíny můžou být pozvednuty do 
světla teprve tehdy, když jste připraveni pohlédnout do těchto stínů, když jste připraveni odpustit 
z upřímného srdce lidem, kteří se na vás v této inkarnaci provinili. Buďte ale také připraveni 
prosit o prominutí z vaší strany všechny ty, kterým jste – když jste kdysi stáli v kléru - způsobili 
škody. 
 Poněvadž jste BOHA-hledající, ujišťuji vás, že jste nezačali cestu teprve v této inkarnaci, ale 
hledali jste už v minulých inkarnacích. Poté, co jste opustili nebesa, nutilo vás to znovu dospět 
ke světlu. Hledání vás neodvratně muselo přivést do této církve, do jmenované instituce, neboť 
nebyla žádná jiná možnost, ledaže byste se rozhodli najít BOHA v nějakém přírodním 
náboženství. Avšak pro mnohé z vás to bylo příliš primitivní a spatřili jste svoji velkou úlohu v 
tom, že přivedete tuto církev k jejímu původnímu stavu, k církvi nitra, toho Spolu, vzájemného 
pomáhání a podporování.  
 Avšak poté, co jste sami dospěli na vedoucí pozici, upadl váš někdejší záměr v zapomenutí, 
neboť držet v rukách moc a nevykonávat ji je velmi, velmi těžké. 
 Jestliže si teď ještě se svými emocemi nevíte rady, nabízím vám Svoji pomoc. Pojďte ke 
Mně, JÁ jsem láska, JÁ jsem TEN, KTERÝ vás stále volal. I v této instituci jsem byl ten, KDO se 
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vás stále dotýkal symbolikou v této instituci, KTERÝ vás vedl pocity, které jsou řečí duše, KTERÝ 
vás volal a KTERÝ vám konečně vám ukázal cestu i v této inkarnaci k nynějšímu společenství, 
takže jste dospěli k této pracírkvi, která je ve vás živá.  
 Byli lidé, Mí věrní žáci, kteří pozvedli lidi na trůn. Byli lidé, kteří vzdávali hold jednomu 
člověku, protože byl oduševnělý z Mého DUCHA. Tak se postupně tvořila instituce, která 
rozvinula svůj vlastní život a v pozdějších staletích na sebe naložila vinu. Avšak jak jsem řekl, 
podle svých emocí můžete poznat, zda jste se na tom podíleli. 
 Přeji vám srdce otevřené pro lásku, abyste vše pochopili, vše odpustili! Porozuměním a 
odpuštěním viníkům vašeho nynějšího života odpouštíte zároveň sobě svoji vlastní vinu z 
minulých inkarnací.  
 Dále poznejte: vaše pocity viny, pocházející ze silně církevní výchovy, nemají žádné 
oprávnění, protože vaše domnělá vina přede Mnou, KTERÝ JSEM LÁSKA , není žádná vina, neboť 
pro Mne neplatí vaše zákony, pro Mne platí jen jeden zákon, zákon lásky. 
 Jen když jste se prohřešili proti zákonu lásky, pak jste na sebe naložili vinu. Avšak zároveň je 
dána možnost vyrovnání tím, že rozdáte lásku. 
 Milostí OTCE, která neustále působí, je vyrovnáno také to, co nesete těžce, jako např. 
události, o nichž víte, že jste se provinili proti zákonu lásky a už to nemůžete změnit, protože už 
nemáte možnost prosby za odpuštění a napravení. Ve stejném okamžiku, kdy vážně a plni lítosti 
poprosíte o odpuštění, je z vaší duše sejmuta vina. Jen v závažných případech budete zase 
přivedeni v oněch oblastech k duši, vůči níž jste si naložili vinu, aby i od ní mohlo nastat 
odpuštění. 
 Vězte, že ve světle věčnosti se mnoho přikázání k vině jeví jinak! Ve světle věčnosti vidí 
OTEC Své dítě, které se snaží, kterému ON vždy podává ruku a pozvedává ho, když spadlo. 
 Vnější zpověď není třeba! Zpověď srdce - lítost a vůle už to více nečinit - platí před BOHEM, 
věčným OTCEM. Rozmanité církevní zákony tak nejsou Mými zákony, a přesto jsem JÁ, JEŽÍŠ 

KRISTUS, i v těchto církvích. 
 Co bych byl, v jednotě s OTCEM, za BOHA, kdybych nepůsobil i v těchto institucích, kdyby se 
i tam neinkarnovali četní poslové světla, kteří vedou tyto instituce zpět k tomu, čím byly na 
počátku, oddanou láskou ke Mně až do smrti; obětováním člověka, kvůli Mému jménu; 
oddaností bližním, dělením vlastních darů s bližním, aby se i bližnímu vedlo dobře, aby 
nehladověl a nemrznul? 
 Poznejte PRA-původ křesťanství! - Tento PRA-původ ani dnes ještě nemlčí v církvích, nikdy 
nemlčel. I v nejhorších dobách této instituce byli lidé, kteří se snažili vnést světlo do hrozivé 
tmy. Tmy vyvolané těmi, kteří byli proti lásce a ještě dnes jsou, těmi, kteří prozkoumávají 
temnotu. Kde je světlo, Mí milí žáci, je i tma. Kde je hodně světla, je i hodně tmy! 
 Vy sami, Mé ovečky, to ještě v pokračování na své cestě pocítíte, neboť čím světlejší a 
jasnější je vaše bytí, tím větší jsou i odpory, tím větší je i váš boj. 
 Avšak pak jste zocelení a vyjdete z tohoto boje vítězně, právě tak vítězně jako z tohoto 
celého boje vyjde  Má církev, PRA-CÍRKEV  - JEDEN PASTÝŘ A JEDNO STÁDO, jedno jakého 
náboženství, jakékoliv barvy pleti, jaké národnosti. 
 Bude jedna CÍRKEV LÁSKY. Všichni věřící si vzájemně podají ruku, neboť jen láska vás bude 
živit, povede vás a bude vás provázet do nového bytí. Dojde k tomuto poznání, neboť JÁ vedu 
všechny Své ovečky na celé Zemi. 
 Už i v minulosti jsem říkal: "Nesuďte a neposuzujte!" Vždy tehdy, když soudíte, když 
odsuzujete, soudíte sami sebe, odsuzujete sami sebe. To platí pro všechny oblasti ve vašem 
denním životě. Jestliže odsuzujete nespravedlnost, tak se vyzkoušejte, kde vy sami jste ještě 
nespravedliví! Když odsuzujete cyniky, kruté lidi, aniž byste se zeptali, proč jsou cyničtí nebo 
krutí, aniž byste pátrali po pozadích k jejich obraně, tak jste sami ještě v této oblasti kmitání 
cynismu a krutosti. Vyzkoušejte se dobře! Pozorujte se, neboť jste uprostřed školení! 
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 Nyní se vrátím na počátek tohoto projevení, školení, které osvobozuje vaši duši od všeho 
toho balastu, který jste nesli až sem, váš vlastní balast, vaše pocity viny. Položte toto vše na oltář 
lásky ve svém nitru! Tam jasně hoří  oheň BOŽSKÉHO POŘÁDKU . V tomto zářícím světle se 
rozplyne vše, co ve vás není v pořádku, pokud jste připraveni poznat v sobě tento nepořádek a 
předat ho plamenům lásky. JÁ vám s tím pomůžu. - - -  
 Také sny vám ukážu, proč soudíte a posuzujete - pokud to bude nutné. Avšak vězte, že není 
jednoduché nahlédnout do minulosti. Tak mnohému z vás radím dříve odpustit a především 
prosit o odpuštění. Neboť když se vám nepodaří nahlédnout do svých stinných stránek skrze 
zrcadlení přes vašeho bližního - nebo třeba přes instituci, tak vám může pohled do minulosti sice 
pomoci, ale může vás také uvést do stavu, který pro vás bude strašný. 
 Neboť skutečně strašné se stalo v dobré víře vykonat dobro. Je moudré a milosrdné, že 
minulost je pro nynější inkarnaci zakryta, abyste mohli kráčet novou cestu radostní a svobodní. 
Tato nová cesta není jen tento nový život, ale každý den, který vám je darován. 
 S každým dnem můžete zrušit minulé tím, že se Tady a Teď rozhodnete čelit svým emocím 
tím, že se v nich poznáte. Tady a Teď se rozplyne všechna vaše vina, jakkoli už kdysi byla těžká, 
neboť uvažte, že v jiných inkarnacích jste již začali s vyrovnáváním. Jsou to zbytky, které ve vás 
ještě kmitají a které vám ukazují, že je na čase osvobodit svoji duši, zbavit ji pout. 
 Mí věrní, je na čase, neboť JÁ vás potřebuji. Máte se stát svobodnými, neboť osvobozením 
vás můžu vést do moudrosti, do moudrosti, která vám odkrývá stvoření a nechává padnout zdi, 
do nichž teď ještě narážíte. 
 Dokud ale ještě kráčíte ohněm pořádku a nejste připraveni udělat v sobě pořádek, je vaše 
duše spoutaná. Je vázaná také vaší svévolí - i tu je třeba odložit, aby vás mohl VŠE-JEDINÝ, v 
jednotě se Mnou, prozářit, abyste si v krátké době otevřeli poznáním moudrost, a JÁ sám vás, 
každého vzal za ruku a mohl vést do hlubších oblastí vaší duše, do vyšších stavů vědomí, z nichž 
pak budete působit a pomáhat, aby byl jeden pastýř a jedno stádo. 
 Zamyslete se nad dalšími třemi roky. Na postupu se nemění nic, znáte ho, přesto vás prosím, 
abyste cvičení ještě více prohlubovali, neboť čím hlouběji a vědoměji tato cvičení provádíte, tím 
více se vaše duše osvobozuje od všeho toho balastu, který s sebou ještě nesete. 
 JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, vás zbavím všeho, Mé milé ovečky, co mi předáte. Má láska a Mé 
porozumění jsou nekonečné. Nechť se také vaše láska a vaše porozumění stanou nekonečnými! 

Amen 
 

� 
Tvé světlo, ó PANE, svítí všude! 

 
�� 
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29. školení 
 Mí milí učedníci, JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, bych vás rád vyvedl ze všech těch vašich lidských 
myšlenkových procesů do jednoty DUCHA, do svobody lásky. Tato cesta vede nejprve přes vaše 
slabosti, přes poznání, vaše zrcadlení ve vašem bližním.  
 Když jsem kráčel po Zemi jako JEŽÍŠ, poučoval jsem Své učedníky mnoha podobenstvími. 
Často nepochopili Má slova, protože nenahlédli za smysl těchto slov. 
 Když vás vedu školením v dnešní době, je před vás postaven úkol pozorovat svůj život v 
symbolech a nahlížet za jednotlivé stanice: Proč váš život proběhl takhle a ne jinak? Co vás 
ovlivnilo? Kterým vzorům chování jste přivykli a jak můžete dospět k duchovní svobodě, kterou 
vás učím? 
 Ve všem, co se vám děje, Mé milé ovečky, vás vedu na cestě poznání. Když se ohlédnete za 
dosud oslovenými dvanácti lety vašeho pozemského bytí, našli jste svoji červenou nit, která vás 
drží až do nynější inkarnace. Je třeba oprostit se od této červené nitě. Neboť jak jsem vám již 
vysvětlil, sahá tato nit - u mnohých přes několik inkarnací zpět.  Minulost se má proměnit ve 
světle přítomnosti, ve světle nyní započaté cesty. 
 Znovu jste mluvil o institucích, o rozmanitých náboženstvích, která se ohraničují od jiných, 
která si myslí, že mají jedinou pravdu. Slyšeli jste ale skrze vaši sestru, která byla vychována v 
buddhistické víře, i o jiném náboženském společenství, které své věřící neomezuje, které svým 
věřícím nechává svobodu. 
 Vy, Mí milí, jste si pro tuto inkarnaci vybrali vědomě křesťanskou víru, VÍRU OSVOBOZUJÍCÍ 

LÁSKY . Láska je sice učena i ve všech jiných náboženstvích na Zemi, ale je tam popírána 
individualita duchovního dítěte, které, požehnáno, tuto individualitu dostalo od BOHA, OTCE. I 
když jednou projde všemi hlubinami a vrátí se do věčného domova, do věčnosti, do čistě 
duchovního bytí, zachová si svoji individualitu, avšak pak bude zase v jednotě s BOHEM a Jeho 
zákonem sloužící lásky.  
 JÁ, ztělesněná LÁSKA  BOŽÍ, jsem kráčel po Zemi, abych vám přinesl toto 'Radostné poselství', 
neboť před Mým krokem po Golgatě a před Mnou vykonanou obětí lásky bylo 
předprogramováno rozplynutí stvoření a národu dětí v BOŽSKÉM BYTÍ stále hlouběji jdoucím 
pádem.  
 Když se to začalo rýsovat, když se tedy stvoření přiblížilo rozplynutí, kráčel OTEC skrze Mne, 
JEŽÍŠE KRISTA, po Zemi, aby podpořil Své děti, aby je ochránil před tímto procesem rozplynutí. 
Rozplynutí byl cíl tehdy ještě takzvaných satanských sil. BŮH, VĚČNÝ, by tím byl přemožen, 
neboť vše padlé, ale i čistě duchovní světy, vše, co tedy bylo stvořeno z lásky, by se muselo zase 
rozplynout. Podle zákona lásky OTCE to tak být nesmělo. 
 ON volal Své děti při jejich jménu a ta je měla věčně nést jako individuální osobnosti ducha. 
S Mým "Dokonáno jest" na Golgatě se rozproudil DUCH LÁSKY  a rozdal se všem lidem a duším 
na očistných rovinách, aby je podporoval, aby  dále nepokračoval tento proces rozplynutí, ale byl 
zastaven .  
 To byl Můj úkol jakožto člověka JEŽÍŠE. OTEC ve Mně tento úkol vykonal. ON sám se 
rozdal ve Své lásce Svým dětem, aby je vzal domů: To je křesťanství. 
 Být křesťan znamená: "Žít lásku v individuální osobnosti ducha na věky věků!" Dosah 
této věty pochopíte teprve, když, Mí žáci, budete muset jako křesťan obstát vůči jinověrcům, 
kteří jsou vám dáni ke zkoušce, abyste mohli ukázat, zda jste skutečně pochopili, co to znamená 
být křesťan. 
 Být křesťan znamená: "Sklánět se v pokoře před těmi a odpouštět těm, kteří vás 
přibíjejí na kříž, posmívají se vám až do smrti." 
 To je rozdíl ke všem jiným náboženstvím. Tato láska zvítězí! Tato láska, která se sklání v 
nejhlubší pokoře před každým z vašich bratrů a sester, která praví: "Ó můj bratře, v němž bydlí 
BŮH, já nejsem hoden toho, abych ti odepnul řemínky u bot." 
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 Proč jsem vám daroval symbol omývání noh? Proč jsem prosil Mé učedníky, aby si ode Mne 
nechali umýt nohy? I zde chápejte za slovy symboliku, nejen pokoru, v níž jsem se sklonil před 
všemi Mými učedníky. JÁ, který jsem ve Svém nitru s OTCEM byl a jsem jedno, jsem umyl nohy i 
tomu učedníkovi, kdo Mě o pár hodin později vydal Mým nepřátelům, i před ním jsem se sklonil. 
To je být křesťan. 
 Tak se sklánějte i vy před každým z vašich bližních, je jedno jak se k vám chová. Spatřete v 
něm to božské, přitakejte tomu dobrému v něm, i když se domníváte, že vidíte jen negativní 
stránky! 
 Připomínám vám: To, co k vám září jako negativní, je vaše vlastní tvář, která se zrcadlí. I 
když je to pro vás někdy tak těžké pochopit, je tomu tak.  
 Skutečně, JÁ vám říkám: "Tak jako jeden nebo druhý touží po duši, s níž je před BOHEM, 
VĚČNÝM , duálový pár, tak velmi touží OTEC po každém jednom dítěti." 
 Tak jako jste – jak bylo líčeno v nějakém výrazném vidění - hledali své Ty, ve více 
inkarnacích jste ho stále pozvedávali ze tmy do světla, tak velmi vás hledá a volá skrze Mne, 
JEŽÍŠE KRISTA, i OTEC. 
 Před ním jste všichni rovni. ON, VŠEJEDINÝ, se nedívá na náboženství, na společenství, ale 
Jeho slunce lásky září stejnou měrou na všechny děti, kdekoliv se nachází, ať už ve světě, 
chycení v moci nebo na cestě domů. 
 Znáte PODOBENSTVÍ O ZTRACENÉM SYNU, v němž mu pospíchá otec vstříc s nataženýma 
rukama a chystá synovi, který se vrátil domů, slavnost. I vy všichni jste se ztratili zde v 
pozemské oblasti, stále znovu se ztrácíte ve svých 'lidskostech', stále znovu přemýšlíte o svém 
bližním negativně, přitom to negativní leží přece ve vás.  
 Říkám ještě jednou: "Váš bližní je jen vaše zrcadlo. Vaše vlastní negativita se zrcadlí v 
bližním." Poznejte, Mí věrní, a slyšte, jak vším prochází volání OTCE na Své dítě, na Svého 
ztraceného syna! 
 "Jak v nebi, tak na Zemi!" Poslouchejte, co říkám: Přinesl jsem vám poselství, že půjdu zase 
domů k otci, abych připravil hostinu pro váš návrat domů. To bylo mé 'Radostné poselství' pro 
vás a je ještě dnes. 
 Neprorokoval jsem vám rozplynutí do nejasné duchovní postavy, ale hovořil jsem o to, že v 
domě Mého OTCE je mnoho příbytků a že vám připravuji místa  pro váš návrat domů. Skutečně, 
jak v nebi, tak na Zemi  a jak na Zemi, tak v nebi - avšak v nebi v převysokém kmitání. Vše, co 
vidíte na vaší Zemi, je přetransformované, nejnižší kmitání, a vše, co kolem sebe vidíte, je také v 
duchovních oblastech krásy, která vám nemůže být popsána.  
 Mluvili jste o vidění ANDĚLA , který vám podal ruku. Vy všichni nejste provázeni jen ve snu, 
ale kolem vás jsou světlé bytosti z nebes, které vás provází dnem v jednotě se Mnou, ochraňují 
vás a při vašich potížích jsou při vás. Dokonce k vám starosti přivádí, abyste se poznali, abyste se 
poznali ve slabostech a chybách vašich bližních a neviděli jen své světlé, ale i své stinné stránky. 
Jen když poznáte obojí, začali jste jít vstříc světlu.  
 Jinak, Mí věrní, byste spali, jako Mí učedníci na Olivetské hoře. Jinak, Mí věrní, byste 
skutečně zaspali svoji cestu po Zemi a celá jedna inkarnace by byla marná. Tolik času, Mé milé 
ovečky, už není. 
 Proto je každý z vás povolán, aby se probudil a poznal se v emocích, je povolán proměnit své 
stíny ve světlo! 
 Dále budete kráčet osvobozeni a když se pak ohlédnete za těmi těžkými časy, nebudou se 
vám už vůbec jevit tak těžké. Zkuste následující: Ohlédněte se vědomě za svým dětstvím, za 
svými tehdejšími potížemi. Nad mnohými se dnes pousmějete a během několika let se 
pousmějete nad potížemi, které máte dnes. 
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 Tak putujte se Mnou, i vašimi stíny, k VĚČNÉMU SVĚTLU, k osvobození vašeho spoutaného 
vyššího já, JÁ vás vedu na cestě! Je tedy tu a tam kamenitá. Avšak čím kamenitější je, tím 
svobodnější a lehčí bude vaše duše, když tuto stezku překonáte. 
 Můžete si vzít další tři roky , vkročit do své doby mládí.  Zase pozorujte dítě tohoto věku a 
přezkoušejte se, co vám dítě v této době má říci - co se můžete dozvědět z pocitů, které jste měli 
při pohledu na toto dítě. 
 Tyto úkoly vám kladu, abyste dospěli do hlubin své duše, abyste rozřešili všechny ty skryté, 
zakódované události, i z dávno uplynulé doby, abyste v budoucnu mohli jít svobodní své cesty a 
sloužit v DUCHU lásky. 
 Přijměte Moji cestu po Golgatě i jako svoji cestu. Nezůstávejte však příliš dlouho 
v jednotlivých stanicích, ale kráčejte plynule vpřed - viďte za tím symboliku,  neboť po Golgatě 
následuje zmrtvýchvstání dítěte božího, syna a dcery OTCE, MÉ ZMRTVÝCHVSTÁNÍ VE VÁS! 
 Můj pokoj a Má láska je s vámi, provází vás ve všedním dnu a stále vás volá: "Má ovečko, 
pojď, zůstaň u Mne, už se nezaběhni ve světě. Zůstaň u Mne v klíně DUCHA!" 

Amen 
�� 
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30. školení 
 Mí přátelé, podali jste Mi, JEŽÍŠI KRISTU, svoji ruku, připraveni jít cesty, kterými vás v 
budoucnu povedu. Avšak tyto cesty jdou z části strmě vzhůru přes skály a útesy, skály a útesy, 
které znamenají vaše lidské ego. 
 Podali jste mi ruku, abyste se obrátili, tj.  pozorovali svůj dosavadní život ve světle lásky a 
nyní se Mnou, který jsem láskou, kráčeli dále, stále blíže ke zdokonalení lásky ve vás. Cesta vás 
vedla  nejprve přes lásku ke stvoření - neboť to je jednoduché, milovat kámen, rostlinu, zvíře - 
mnohem těžší je naučit se milovat své bližní, v nichž se zrcadlí vaše ego. 
 Cesta sebepoznáním je trnitá. Avšak podívejte se přesně na vaši cestu, na ty trny! Nevidíte 
rozkvétat růže? S každým sebepoznáním trháte podivuhodnou bílou květinu, která rozšiřuje svoji 
vůni a obaluje vás, neboť je to domov, který vás ovívá, který se k vám s touto růží přibližuje, 
duchovní domov ve vás - BŮH, váš OTEC, s nímž JÁ jedno jsem. 
 Nedívejte se na trny, nezastavujte se u nich příliš dlouho, ale utrhněte růži a kráčejte dále! 
 Hovořili jste o karmickém zákonu. Skutečně, JÁ vám říkám: Žádné dítě OTCE by se 
nemohlo vrátit domů, kdyby muselo odčinit vše do poslední kapky krve, co způsobilo. Avšak 
proudí k vám milost OTCE jako pomoc. 
 Když se sami poznáte a budete připraveni pozorovat všechny své nynější potíže ve světle 
tohoto sebepoznání, pak vás milost BOŽÍ symbolicky obalí ve vůni růže a daruje vám všechnu 
sílu projít současným osudem a trpělivě jej snášet a nést. 
 Když stojíte uprostřed karmického dění, pak máte volbu tuto karmu zrušit nebo ji ještě 
prohloubit. Prohlubujete ji pokračujícími rozepřemi. Prohlubujete ji tím, že si navzájem 
ubližujete. 
 Rušíte jí tím, že si navzájem odpustíte, eventuálně jdete oddělené cesty a obalujete toho 
druhého do lásky, neboť on by vás nepotkal, kdybyste byli prosti veškeré karmické viny. Jen 
láska ruší, jen odpuštění ruší. Obojí se nedá oddělit, neboť skutečná láska vše odpouští, skutečná 
láska nechává toho druhého svobodně jednat a stojí nad lidskými věcmi. Dokud není člověk 
schopen žít tuto skutečnou lásku vůči druhému, měl by být obezřetný, aby se druhý nezaplétal 
ještě více v karmě, která musí být nakonec zrušena od obou.  
 Proč jsem důrazně učil odpouštějící lásku? Proč jsem sám ještě na kříži řekl: "OTČE, odpusť 
jim, protože oni neví, co činí?" Nevíte, proč vaši bližní jednají tak a ne jinak, neboť neumíte ještě 
nahlédnout do jejich duše, neznáte jejich karmu. 
 Dokud ještě kráčíte po Zemi slepí pro toto dění, nemůžete také pochopit vašeho bližního. 
Proto se cvičte ve vše odpouštějící lásce, dokud nedospějete přibývající moudrostí k tomuto 
porozumění.  
 Společně kráčíme vaším dětstvím, dobou mládí. Stále vás potkávají děti a mladí lidé, kteří 
vám jsou zrcadlem pro vaše vlastní dětství a dobu mládí. Stále můžete - pokud chcete - 
pozorovat se ve vašich mladých bližních, neboť jen tehdy, když se naučíte rozumět si, dospějete i 
k pochopení vašeho bližního. 
 Dokud nepochopíte sami sebe, bude vám chybět i porozumění pro vaše bližní. Dokud 
nebudete milovat sebe takové, jací jste, nebudete moci milovat a přijmout i své bližní takové, jací 
jsou. Stále vám budu přivádět zpět k těmto dvěma podstatným větám, poněvadž ty jsou úskalím 
vašeho ega, které je třeba obeplout. 
 Sebeuskutečnění, Mí milí přátelé, není žádné uskutečnění duchovní cesty k BOHU, když 
současně nepřispějete k tomu, aby se mohly právě tak rozvinout bližní vašeho okolí. Jestliže 
kráčíte cestu do světla jen pro sebe, aniž byste rozpřáhli ruce - toto prosím chápejte symbolicky - 
abyste vzali s sebou své bližní, jdete cestu marně. 
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 Vrátím se k nauce moudrosti jednoho z velkých světových náboženství, ke hledání osvícení 
trvajícímu po léta. To nepřišlo na člověka v osamocení. Mudrc nedosáhl osvícení jen pro sebe, 
ne, osvícení přišlo, když se věnoval lidem, vzal je s sebou na stezce k osvícení. 
 To jsem vás také učil, když jsem šel po Zemi. Láska natahuje ruce, roztahuje paže a srdce, 
aby všechny, kteří stojí vlevo vpravo na kraji cesty, vzala s sebou.  
 Mí milí žáci, velmi dobře slyším vaše volání: "PANE, jak můžu duchovně kráčet dál, když 
vězím uprostřed svých lidských potíží?" Odpovídám vám: "Podívej, tyto lidské potíže musí být 
na cestě do světla. Je třeba trnů, je třeba úskalí, neboť jen tak putujete vzhůru. Ať už stojíte ve 
stínu nebo ve světle, ať už v bolesti a utrpení nebo v radosti, vždy máte volbu. JÁ jsem připraven 
pomoci vám ve stínu, být vám světlo v tmě, darovat vám všechny síly dospět stíny ke světlu, 
abyste mohli osvobozeni putovat vzhůru." 
 Mluvím k vám v symbolech a podobenstvích, poněvadž ty se lépe vštípí do paměti. Vše, co je 
kolem vás, vám chce v podobenstvích pomoci. Cokoliv se kolem vás děje, náhody neexistují. 
Vše vám je dáno ku pomoci. 
 Jak jste dnes také vyprávěli, že jste darovali všechnu svoji lásku stromu, tisu, který přesto 
uhynul, co to bylo za lásku? Byla to láska, která očekávala, že onen strom zůstane při životě? 
Byla tedy účelová nebo byla to láska, která říkala: "PANE, jak Ty chceš. Jestliže je to Tvá vůle, 
aby tento strom rostl a prospíval, tak bude růst a prospívat. Jestliže je to Tvá vůle, aby jeho 
životní síla ustoupila, aby uhynul, tak chci to přijmout i já a přesto mu darovat všechnu svoji 
lásku, protože vím, že žádný paprsek lásky není marný." 
 Láska a také nenávist se neztrácí, avšak jedno může vyrovnat druhé. Vždy myslete na to, že 
stále stojíte v tomto vyrovnávání, každý den, každou hodinu znovu. Žádné setkání není náhodné! 
 Uvedu jeden příklad: Vstoupíte do veřejného dopravního prostředku. Jestliže se usmíváte, 
žehnáte společenství, tak můžete s tímto úsměvem, s tímto požehnáním zrušit nějakou 
karmickou vazbu, kterou jste uvnitř nějakého společenství kdysi negativně spojili, možná můžete 
zrušit dokonce více jednotlivých osudů, jednotlivých osudů, které neleží tak těžce na vaší duši. 
 Neboť poznejte, každý nevlídný pohled, každé nevlídné slovo, ba každá nevlídná myšlenka je 
k dispozici! Jsou duchovní síly, které jste vytvořili a které zase musíte zrušit, neboť je nutné 
proměnit vše nízko kmitající do pozitivní světlé síly. 
 Nyní se krátce zastavte a ohlédněte se za dnešním dnem: Kolik negativních pocitů, myšlenek, 
slov a činů leží v tomto krátkém časovém úseku? - - -  
 Teď vám dávám Svoji lásku, Svoji sílu, nyní spolu projdeme den a zrušíme každý negativní 
pocit, každou negativní myšlenku, každé negativní slovo a každý negativní čin. - Láskou, která je 
silnější než vše negativní, budete zářit nad svým negativním stvořením, které nyní rušíte, ještě 
ven do světa a pomáhat svým bratrům a sestrám zrušit to negativní, neboť to je být křesťan, vzít 
na sebe také břemeno svého bližního a pomáhat mu.  
 Nyní mlčím. Putujte se mnou -  hojně požehnaní - krátce dnem. --- 
 Tak jako jste mohli s Mojí silou a Mojí skrze vás proudící láskou vložit tento den do světla, 
tak jste také schopni proměnit svoji minulost ve světlou energii. Proč vás tísní včerejšek a bere 
vám všechnu sílu? Pozvedněte to se Mnou z hlubin své duše a poznejte ve včerejšku krůčky 
skrze vaše stíny, nic víc, neboť vy žijete Tady a Teď, Tady a Teď působíte! 
 Každý okamžik vás stavím před rozhodnutí "Pro Mne nebo proti Mně?" Pro Mne: další 
putování ve světle - proti Mně: další putování ve stínu. Obě cesty nakonec vedou ke světlu, avšak 
cesta ve stínu je o hodně těžší.  
 Mé milé ovečky, JÁ jsem DOBRÝ PASTÝŘ na vaší straně, pro kteroukoliv cestu se rozhodnete, 
všude vás doprovázím, neboť jsem ve vás.  
 Stále jsem připraven dát vám osvěžující doušek čistého pramene Mého DUCHA. Podávám 
vám pohár, avšak přijmout ho musíte sami. Já vám můžu pomoc jen nabídnout, přijmout ji 
musíte podle zákonu svobodné vůle. 



 

    
                                                                  121 

  
  

 Je mnoho cest ke světlu a každá cesta, Mí milí, má své oprávnění. Proto nikdo nemůže říci o 
jiném: "Ten jde špatné cesty" - nikdo! 
 Dokud půjdete jako člověk po Zemi, stále budou okliky přes vaše lidské ego. Budete o něj 
zakopávat, také padat a JÁ vám podám ruku, abych vám pomohl při vstávání, vy ji musíte jen 
uchopit.  
 Zůstat ležet, Mí věrní, a setrvat v osudu a všechny ostatní obviňovat, že oni jsou vina, že 
člověk leží na zemi, že klopýtnul, to je setrvání v říši stínu, zastavení se. Vstaňte a jděte dále, 
nezastavujte se! Neboť to Tady a Teď se mění každou vteřinu. Obrat znamená toto Tady a Teď 
prožívat se Mnou a Mou silou v každé vteřině znovu. Minulost je pryč, je jen pomoc k poznání 
do současnosti, nic víc.  
 Tak putujte se Mnou, Má věrná malá skupinko a vy všichni, kteří putujete mimo toto 
společenství. Žijte Tady a Teď, v okamžiku, a snažte se setrvat v tomto okamžiku, tj. nespočívat 
ani v budoucnosti ani v minulosti. Zítřejší den leží v ruce BOŽÍ a ve Své lásce ji drží nad vámi. 
Včerejší den vám sloužil k sebepoznání, jestli jste ho využili nebo ne, ponechejme stranou, neboť 
každý okamžik vám přináší nová poznání.  
 Tak putujte tím, že v sobě necháte doznít a prohloubit má slova do moudrosti BOŽÍ, která se 
vám odkrývá stále více. Žehnám vám.  

Amen 
�� 
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31. školení 
 
 Má milá skupinko žáků, JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, jsem uprostřed mezi vámi. Doprovázím vás 
dnešním večerem a vedu přímo i nepřímo vaše rozhovory. Přímo tím, že jsem mluvil skrze vaše 
myšlenky a nepřímo tím, že jsem se dotknul vaší duše a nechal vzniknout vaše emoce, aby se 
ukázaly v kruhu bratrů a sester a vy se v nich sami poznali. 
 Pohleďte, společenství vám pomáhá, abyste se „otírali“ o své bratry a sestry. Pomáhá vám 
tím, že každý se svého vlastního zrcadlení ukáže bližnímu, kde jsou slabá místa. Venku ve světě 
často potlačujete svoji zlost a nepoznáváte možnost získání zkušenosti ze zrcadlení ve svém 
bližním.  
 Podle těchto Mých slov poznáváte, že vy všichni se ještě zrcadlíte. Neboť kdyby tomu tak 
nebylo, vůbec byste si nevšimli negativních vlastností vašich bližních, byli by ve vašich očích 
láskyplná zvláštnost vašeho protějšku a nic víc. Dokud, jako dnes v radostném kroužku, si 
vzájemně budete ukazovat své vlastní slabiny, ponesete ještě tyto slabosti. Je to tak dobře, neboť 
poznáním budete tyto slabosti pozvolna odkládat, až na vaší duši bude ležet jen slabý odlesk, 
odlesk, který zůstane do konce vašeho života zde v pozemském bytí, poněvadž byste se jinak 
nemohli zdržovat v kmitační oblasti této Země.  
 Tyto malé slabosti ale ať pro vás nejsou žádnou výmluvou, neboť odlesky, které myslím, jsou 
těžko vnímatelné, slabosti, o nichž mluvíte, jsou zčásti ještě zcela mocné a nejen malé.  
 Rozhovory dnes večer byly dalece napjaté a dotkly se různých tématických okruhů. 
Jednotlivými se budu zabývat později. Nyní vyberu témata, která jsou pro váš další vývoj nyní 
nejdůležitější.  
 Mezilidské vztahy se musí vyřešit do té míry k pozitivnímu, že vy, Mí milí, si nebudete na 
cestě ke světlu překážet, ale že každý bude kráčet tuto cestu svobodně, aniž by byl od druhého 
ovlivněn ve svém jednání.  
 Máte-li potíže v rodině, jejíž členové - podle vašeho soudu - ještě nejsou na duchovní cestě, 
tak vždy hledejte u sebe, neboť když vy - opakuji - kráčíte cestu do světla a rozšiřujete kolem 
sebe světlo, tak bude toto světlo přijato i všemi těmi, kteří putují s vámi a vyvíjí se, tak jako vy, 
vstříc ke světlu. 
 To je zákon lásky, který vás učím, že v duchu rozšiřujete svá srdce a natahujete ruce, abyste 
přibrali pokud možno všechny, které znáte, domů do věčnosti. Toto přibrání s sebou se nesmí dít 
slovy, pokusy o přesvědčení, ale toto přibrání se děje výlučně vaším změněným chováním, vaší 
uskutečněnou láskou. 
 Když kolem sebe rozšiřujete lásku, tak dříve či později se k vám vrátí láska zpátky. Avšak, 
Mí věrní, nečekejte od druhého nic, neboť jinak je tato láska účelová a žádná čistá láska! Dokud 
nebudete schopni milovat čistě a neúčelově, proste Mne o pomoc a Já vás budu s anděly nebes 
podporovat a učit vás myšlenkovými impulzy čistou, nezištnou nebeskou lásku. 
 Pohlédněte do přírody, jak se vám nyní znovu hojně rozdává ve svém květu. Všem stejně! I 
vy máte dospět k lásce, která už nedělá rozdíly. Sice je to pro vás v lidském šatu nyní ještě těžko 
pochopitelné, avšak myslete na Má slova, která jsem vyslovil a která ani tehdy nebyla 
pochopena: "Kdo je Má matka, kdo jsou Mí bratři?" Vy všichni jste matkou, sestrou a bratry.  
 Mí učedníci Mi nerozuměli a mysleli, že nemiluji Svoji matku. Nyní Mi však rozumíte, když 
říkám: "Miluji vás všechny stejně." Tak jako se příroda rozdává všem, ještě jeden příklad: jako 
slunce svítí na všechny stejně, miluji vás také všechny stejně. Sice vidím stíny na vašich duších, 
avšak vidím za těmito stíny čisté DÍTĚ BOŽÍ ve věčně zářícím světle. To, Mí milí žáci se máte 
naučit i vy. 
 Je zcela jedno, o kom jste dnes v kroužku mluvili, o vzpurných dětech nebo o chování 
bližních, podíváte-li se jako JÁ na čisté duchovní záření prazákladu vašich bratrů a sester, uvidíte 
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slabosti, chyby ve zcela jiném světle. Když se pak ještě postavíte vedle a budete pozorovat své 
vlastní chyby a slabosti, dále poznáte, že každý z vás na sobě musí pracovat, aby dospěl k tomuto 
prazákladu, neboť nikdo není lepší než ten druhý. Co má jeden za slabosti, sice nemusí mít 
druhý, ale namísto toho se může trápit s jinými problémy.  
 Když se ohlédnete za svým dětstvím - nyní k dalšímu tématu - pozorujete své rodiče v 
zrcadle, tak by se ve vás nyní mělo pozvolna probudit velké porozumění pro jejich tehdejší 
situaci. Avšak nejen pro jejich tehdejší situaci, jak s vámi jako dětmi zacházeli, ale i pro jejich 
nynější situaci.  
 Matka, které své dítě nosila pod srdcem, bude toto dítě vidět vždy jako své dítě, už to je 
způsob lidí. Jen když kráčí duchovní cestu, tak pozná: toto dítě je v duchu má sestra, můj bratr. 
Avšak když vaši rodiče duchovní cestu nekráčí tak, jak ji provádíte vy - tím chci vyloučit, abyste 
si mysleli, že vaši rodiče možná na cestě  k OTCOVSKÉMU DOMU zůstali pozadu -  pak pochopíte, 
že nemohou jednat jinak a ještě bude třeba trochu času, než poznají, že syn nebo dcera zůstávají 
sami v pozemském bytí, opouštím tento svět, toto tělo, jdu do jiné dimenze. 
 Mnohé matky se nemohou ani  v záhrobních oblastech oddělit od svých dětí, pak jim je často 
z DUCHA dána dokonce možnost, aby své děti dále ochraňovaly a provázely je, než i ony překročí 
práh. Během této doby jsou poučeny anděly o několikanásobném projití pozemským šatem a 
pozvolna poznávají, že jejich dítě je tady dole v pozemské oblasti duchovní sestra nebo duchovní 
bratr. Mějte pochopení pro své rodiče! 
 Mějte pochopení pro své děti! Neboť právě ve vašich dětech nebo v dětech, které vám jsou 
svěřeny [obzvlášť učitel/ka ve školce, učitel/ka atd.], se vám zrcadlí, co se týká vaší Červené 
nitě, která se táhne vaším životem. Dávejte pozor právě na tyto děti, ne na ty, Mí věrní, kteří před 
vámi sedí hodné a poslouchají vaše pohádky, ale dívejte se právě na ty, kteří vzdorovitě 
pozvedávají svoji malou hlavu a říkají "Já chci". Právě tyto děti zrcadlí vaše vlastní já, neboť vy 
sami vyzařujete toto já. 
 Když jsem kráčel po Zemi, byla v Mé blízkosti hlučná skupinka dětí a poněvadž jsem právě 
poučoval mnoho ze Svých učedníků, chtěli M ě Mí nejvěrnější přívrženci ochránit od těchto dětí s 
jejich - prosím v uvozovkách - "křikem". Připomenu vám, co jsem řekl: "Nechejte ty děti přijít ke 
Mně a nebraňte jim, neboť jejich je nebeská říše!" 
 Malí se natlačili kolem Mne, zmlkli ve svém dětském hemžení a naslouchali Mému hlasu. 
Stěží jsem se zrcadlil. Na mé duši vězely jen něžné závoje, o nichž jsem hovořil na začátku. 
Avšak vy, Mí milí, vyzařujete své ego ještě mocně a toto ego je dětmi zachyceno a v jejich 
dětské prostotě zrcadleno zpět a sice tehdy a jen tehdy, když oba v sobě nesou rezonanci [stejné 
kmitání], dospělý i dítě.  
 Kdyby stál dospělý ve světle lásky, nebylo by žádné dítě v jeho přítomnosti hlučné a 
svévolné. Připomínám vám školení se zvířaty. Nejostřejší dravci se pokládají mírnému člověku k 
nohám a žerou trávu z jeho ruky. Staňte se takto mírnými a budete kolem sebe mít jen mírné 
děti! To, co jste, tedy vaše vyzařování, působí na vaše okolí. Ať už to je v rodině nebo na 
pracovišti nebo na cestě do práce, kdekoliv se nacházíte, vaše síla záření překračuje hranice, 
které si neumíte představit.  
 Pochopte, Mí žáci, že jste navzájem spleteni v jednotě stvoření! Ať už je to kámen u vašich 
noh, rostlina, zvířata nebo vaši bližní, ke všemu máte neviditelnou vazbu a vaše vyzařování, 
pozitivní i negativní, kmitá daleko nad tyto vazebné linie. Dotkne-li se vaše vyzařování stejného 
kmitání, tak toto k vám zesíleně vrátí - právě tak pozitivní jako negativní. Tím se vysvětluje i 
příklad, že vaše děti, které jsou dospělé a teď už od vás bydlí daleko, přesto s vámi putují a 
ohromují vás svými moudrostmi, když po delší době zase jednou sedíte společně u jednoho stolu. 
 I když se navenek oddělíte od lidí, pak přesto existují tyto vnitřní vazby a sice ke každé jiné 
bytosti. Tato vnitřní vazba z jednoty všeho BOŽSKÉHO BYTÍ je také nositelem pro různá kmitání. 
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 Je-li kmitání zaměřeno proti BOŽSKÉMU, pak po nějaké době zesíleně narazí zpět na vás.  
Zesíleně proto, že se spojilo s kmitáními stejného druhu a zase se vrátilo k původci, neboť vše 
vykoná jeho trasa.  
 Jestliže si myslíte, že půjdete nějaké zkoušce z cesty, může to sice na okamžik tak být, ale 
kvůli propletení k vám přijde zase podobná zkouška a znovu budete stát před tím buď ji udělat 
nebo se ji vyhnout a zase neudělat. Avšak utěšujte se, vždy bude příležitost. Než se vrátíte do 
dokonalosti, budete putovat těmito zkouškami a skládat jednu za druhou a vycházet z nich 
posíleni.  
 Osvětlili jste období svého života mezi dvanáctým a patnáctým rokem. Poznali jste krok z 
dětství do mládí a tak si mnohý uvědomil vážnost tohoto kroku. 
 Nyní se vrátím ke Svému SLOVU: "Když nebudete jako děti, nebude moci vejít do říše nebes". 
Abyste tomuto SLOVU nerozuměli špatně, vysvětlím vám význam: Dítě žije ještě v jistém 
bezpečí stvoření, z velké části i v bezpečí rodičovského domu. Rozhodnutí jsou mu odňata. Buď 
se přizpůsobí nebo ne. Avšak se vstupem do věku mládí chce dospět k vlastním rozhodnutím.  
 To jste vypracovali na příkladu biřmování a konfirmace. Bylo po vás žádáno rozhodnutí, 
které jste částečně měli za předčasné. Dnes jste se rozhodli pro jiné křesťanství. A jestliže budete 
pokračovat na započaté cestě, tak to bude Mé učení, které jsem vám přinesl: SLUŽTE BLIŽNÍMU V 

LÁSCE. 
 Dítě je ve svém chování ještě ovlivněno stvořením, které ho obklopuje. Objevuje svět, 
objevuje Zemi. S přibývajícím věkem se rozšiřuje dětské vědomí, žije ještě v nadbytku snů, ještě 
věří na anděly, kteří ho provází, jestliže mu to bylo vyprávěno, důvěřuje slovům rodičů, učitelů a 
jiných, kteří ho provází životem. Tuto důvěru oslovuji, když říkám "Když nebudete jako děti". 
'Být' jako dítě, které bezpodmínečně lne k těm, kteří mu pomáhají, kteří ho doprovází na dětské 
cestě, důvěra,  kterou vkládá do otce, matky, prarodičů, že vše, co činí, je správné a dobré, že mu 
pomáhají. Je myšlena důvěra, kterou ke světu dospělých v sobě člověk nese jen jako dítě. 
 Jestliže jste se nenaučili  tuto pradůvěru jako dítě, pak je těžké důvěřovat BOHU, vašemu 
OTCI, a tím i Mně. Pak by bylo Mé SLOVO, které nyní posloucháte, jen jako vítr, který 
nepronikne do vaší hlubiny, který zavane a zajde. Přesto tak posloucháte nebo čtete Má slova a 
důvěřujete jim jako dítě.  
 Věříte v BOHA, věčného OTCE, který  vás ochraňuje, drží nad vámi Svoji ruku a vede vás 
cestami, které musíte jít, abyste dospěli ke zdokonalení. I když jednu či druhou cestu jdete dost 
vzpurně, přesto ji jdete v dětské důvěře. 
 Kdo tuto pradůvěru nezažil ve svém dětstvím, bude mít velké potíže s pojmem OTCE v nebi. 
Je to pro vás lidi pojem, neboť  není možné vysvětlit vám tohoto OTCE, se kterým JÁ jedno jsem, 
v jeho plném dosahu. Pochopte tedy Můj výrok: "Když nebudete jako děti", ne jako synonymní s 
'zastavit se v infantilních časech'. 
 Člověk dále kráčí svými léty dospívání. V době mládí, do které jste vstoupili tímto obdobím, 
jste si poprvé uvědomili svět dospělých. Na jedné straně sice svoboda, na straně druhé ale i 
omezení. Jak to bylo nádherné zasněni si hrát jako dítě, ale teď začíná vážnost života, jak to 
člověk nazývá svým způsobem vyjadřování. Teď se ukazuje: co jste se dosud nenaučili, to bude 
stále těžší naučit se. Nyní se ukazují už vaše výrazné slabosti, s nimiž budete stále silněji, např. 
při vstupu do pracovního života, konfrontováni.  
 Jako další úkol vám můžou být zadány následující tři roky, abyste přemýšleli o vážnosti této 
začínající doby mládí,  nechali v sobě ještě zaznít tuto dobu a ujasnili si ještě různé, o čem zde 
dnes byla ve společenství řeč. Dávám vám Své světlo poznání, abyste prohloubili své 
sebenalezení a rostli ve vědomí, vstříc světlu.  
 Ještě mnohé bych vás rád naučil, ještě mnohé bych vám rád vysvětlil. Rád bych v každém z 
vás probudil vnitřní pramen, takže už by nebylo potřeba žádného nástroje, ale dbali byste na 
impulzy, které ve vás proudí z pramene, už teď vás nepřímo vedou  a pozvolna se stávají přímou 
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řečí. Chci vést každého po cestách, které jste si sami vybrali pro nynější život. Skutečně, Mí milí 
žáci, jestliže se budete snažit a dále na sobě pracovat jako dosud, vyjdeme velkými kroky strmou 
horskou stezku a záření slunce vás pohltí a JÁ ve vás vše vysvětlím a osvětlím.  
 Žijte skutečně Tady a Teď! Minulost vám jen slouží, budoucnost je duchovní cíl, avšak Tady 
a Teď je váš učitel. V každém okamžiku, opakuji, se můžete znovu rozhodnout pro světlé 
propletení světa kolem vás nebo pro další zatemnění hmoty. Je lehčí pohodlně spočinout ve tmě, 
ponechat vše při starém, než se Tady a Teď měnit, sice jen zdánlivě, neboť někdy se musíte 
proměnit a čím zajetější jsou staré koleje, tím těžší to pak je. 
 Tak se měňte a snažte se, jako dosud žít Tady a Teď, posíleni Mojí silou, naplněni z Mého 
požehnání! Pojďte, Mé ovečky, Mí milí! 

Amen 
�� 
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32. školení 
 Má milá skupinko žáků, JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, vás zdravím, radost nebes je s každým z vás. 
Snažíte se ze srdce a přesto jde každý svoji osobní, vlastní cestu po této Zemi k BOHU a JÁ ji jdu 
s ním. 
 Na cestě domů do věčnosti prožíváte různé fáze. Fáze, kterými jsem prošel i JÁ jako JEŽÍŠ. I 
JÁ jsem měl pochyby o úkolu, který mi byl vepsán do srdce. I JÁ jsem neměl za dost dobré 
mluvit před znalci písma, protože jsem pocházel z prostého lidu a nebyl jsem tak mocný v jejich 
řeči. I JÁ jsem často před Sebou utíkal do samoty, abych Se tam znovu našel. Plakal jsem, prosil 
jsem, klečel, modlil se "Ó OTČE v nebi, pomoz Mi, podpoř Mne!". Šel jsem cestu do konce a i vy 
ji půjdete s Mojí silou a pomocí a dokončíte cestu lásky ve světle věčnosti. 
 V ohlížení se za svou dobou mládí jsou také zase probuzené všechny vaše sny, které jste 
kdysi před svým budoucím životem měli. Skutečně, chtěli jste vzít hvězdy z nebe, dokázat něco 
velkolepého v životě, který ležel před vámi, aby celý svět - zdůrazňuji slovo "svět" - na vás mohl 
být hrdý. 
 Chtěli jste se pozvednout ze všedního, chtěli jste být svobodní, protože duše odrážela svoji 
touhu do člověka. V mladickém věku nebyly duševní síly ještě tak zasuty - jako jsou zčásti dnes - 
proto i vaše touhy. Vše, co nebylo učiněno v minulých inkarnacích, vstoupilo v této době přes 
vaši duši do vašeho lidského vědomí. Život byl ještě před vámi a tentokrát, tak jste si 
předsevzali, to učiním, a člověk se pokusil sáhnout po hvězdách.   
 Avšak hvězdy, Mí milí žáci, vám leží u noh. Není je možné najít v dálce kosmu, jsou 
bezprostředně kolem vás. Po nich se natáhněte! Po všech těch, které jsou kolem vás na cestě ke 
světlu. Všechny jsou uvnitř jasně zářící, nejen jako hvězda nebo slunce, ale jako tisíc sluncí a 
ještě více, právě tak jako také vy, jen lidská zastínění inkarnacemi zakryla toto světlo a váš 
nádherný úkol je tato slunce znovu rozzářit. 
 Mí milí učedníci, všichni lidé, vaše děti, vaši partneři, vaši rodiče, všichni příbuzní, všichni 
známí, vaši přátelé, ba i ti, s nimiž ještě žijete v nepokoji, jsou vaše hvězdy. Rozsviťte je, máte v 
sobě sílu, neboť jste děti VŠENEJVYŠŠÍHO, děti BOŽÍ. Vědomě jste přijali tento pozemský oděv a 
touha, která ve vás stoupá a částečně je ještě mocná, je touha duše po dokonalosti. 
 Jak se má tato touha v člověku zrcadlit? Člověk má sice pocity a myslí si, že musí v tom či 
onom oboru zcela rozvinout své talenty. Avšak ne, jak už bylo řečeno, někde a někdy je čas pro 
to, abyste využívali tyto talenty, ale Tady a Teď. Tady a Teď, i když právě - symbolicky viděno - 
bloudíte pouští, pochybujete a modlíte se jako JÁ, i vás cesta zase vyvede z pouště a vy poznáte, 
že se všemi vašimi chybami, nedostatky, slabostmi jste světlem z věčnosti, které září na místě, 
kam právě bylo postaveno. 
 Tiché tušení nebeské lásky naplnilo vaše srdce, když jste pomysleli na svoji první lásku 
mládí. I zde byla ještě duše otevřená pro záření nejvyšší schopnosti lásky, jednoty s bytostí, která 
vás doplňuje, po které jste už stovky, mnoho tisíc let toužili. 
 Co BŮH spojil, trvá věčně, a tato věčnost zářila do vaší první pozemské lásky. Proto i váš 
smutek, když se tato pozemská láska rozbila, rozbila jako sklenice, která spadne na zem a 
roztříští se.  Zároveň symbol pro vás, že na této Zemi, zde ve hmotném bytí, netrvá nic věčně, 
vše pomíjí. 
 Tuto pomíjejícnost jste si uvědomili tak silně, že vás to hluboce zabolelo. V pozdějších letech 
jste pak tuto bolest překonali, avšak touha po tom ty ve vás bude tak dlouho, dokud se s ním 
nespojíte. Plamen před BOŽÍM trůnem, shlíženo z něj od věčnosti a na věčnost, to je vaše 
DUÁLOVÁ DUŠE . 
 Když budete pokračovat na cestě sebepoznání a budete stále více schopni milovat, když 
porozumíte a pochopíte, že láska skutečně nesmí sledovat žádný účel, mimoto rozdat se, tedy bez 
žádné očekávání, když rozvinete svoji lásku ke všem svým bližním, jakékoliv nedostatky už na 
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nich zpozorujete, jakkoli se vůči vám už chovají, když už jinak nebudete moci než nechat své 
láskyplné srdce proudit do stvoření, k nejmenší bytosti až k největšímu a nadto do všech 
vesmírů, zahrnout celé stvoření, pak, Má milá skupinko, vám bude váš duál blízko. Zcela jedno, 
zda se nachází v pozemském oděvu, tak jako vy, nebo v duchovních oblastech.  
 Jestliže je v duchovních oblastech a vy jste dokázali svoji věrnost vícero zkouškami na cestě 
ke světlu, pak vám bude tato duše přivedena jako váš ANDĚL STRÁŽNÝ. Z počátku se ještě nedá 
poznat, avšak láska vás zaplaví s takovou intenzitou, že ve svém nitru ihned budete vědět, že 
duše, ke které patřím od věčnosti k věčnosti je mi blízko. 
 Je-li tato duše v pozemském oděvu, tak se vykoná podobné, neboť duše jsou nevázané. Ve 
spánku člověka se oba sejdou v lásce, neboť i v inkarnované duálové duši plane ta stejná touha 
jako ve vás. Ten, kdo v lásce pokročil, hledá svoji duši, která k němu patří, aby jí pomohl. Když 
ji nalezne, tak ví: "Já jsem jí potkal" skrze sen nebo lidským setkáním. Je ovšem daleko těžší, 
když se tito dva lidé poznají, neboť je velký rozdíl, zda božské dítě, syn OTCE, pozná své božské 
ty, sestru ve světle nebo zda oba stojí proti sobě zatíženi inkarnacemi v pozemské oblasti. 
 Mé milé ovečky, touha po vašem duálu může být někdy i tak velká - opakuji - jen láskou k 
vašim bližním se můžete přiblížit této duši.  
 Jestliže na své straně máte velmi obtížného přítele, pak je to váš největší úkol Tady a Teď, 
naučit se milovat tohoto partnera, ctít ho a plni dobroty a pochopení přijmout jeho slabosti a 
chyby, ve vědomí, že ani vy nejste bez chyb a slabostí. Je to prosté žít s partnerem, s nímž nejsou 
žádné potíže, kde to, co kdysi jako příčina bylo položeno, už bylo vyrovnáno. 
 Mnohem hůř se utváří váš život, když ještě vytékají účinky a partnerství probíhá 
neharmonicky. Ten, kdo kráčí duchovní cestu, pak má úkol pozvednout toto těžké partnerství do 
světla. 
 Vězte a všimněte si: I pro manželství tohoto světa platí nebeské zákony. Tak jak jste spojeni s 
vaší duálovou duší, od věčnosti k věčnosti, odjakživa v myšlenkách OTCE, tak platí tento zákon i 
pro pozemské partnerství, dokud dlíte v pozemském oděvu. 
 Vím a vidím to na vašich myšlenkách, když se ohlížíte, že to, co vám říkám, není lehké žít. 
Avšak, Mí milí, vězte, že láska OTCE má vždy pochopení pro vaše lidské chování, a i vy se máte 
učit mít pochopení pro všechny své bližní! 
 Jestliže za vámi leží přerušené partnerství, tak se vyzkoušejte, zda vše ze srdce odpouštíte, 
zda jste vše odpustili. Jestliže ve vás leží ještě něco negativního, tak se pokuste s Mojí silou a s 
Mým přispěním toto negativní zrušit, neboť minulost, Mí milí, nechť je zrušena, abyste mohli 
svobodně putovat vstříc světlu! Partner, který kráčí na duchovní cestě vpřed, by měl  v každém 
ohledu být příkladem, neboť to, Mí milí, je žitá láska. 
 Ne vždy můžete tomuto požadavku dostát, i zde zase říkám: "Mé a tím OTCOVO porozumění 
je s vámi, když se stále snažíte a pokoušíte rozvázat ve světlo to, co je svázané." 
 Vše, co vás potkává, tak jsem vás učil, jste si kdysi sami zapříčinili. Nyní je vaším úkolem 
další příčiny již nevytvářet, ale ty někdejší příčiny rušit tím, že pokorně ponesete účinek a budete 
dávat lásku, kde jste ještě napadáni, zraňováni.  
 Putujte se Mnou a JÁ vás osvobodím od hluboko sahajících zážitků z dob minulých 
inkarnací. Jako prchavý sen se objeví ve vašem vědomí - poprosíte o odpuštění a sami odpustíte 
a vaše duše bude svobodná. Není tato započatá cesta nádherná? 

I když se – obrazně viděno – nacházíte putováním po poušti, tak se přece něco děje. Malé 
zázraky, Mí milí, jsou všude kolem vás, tak bezpočet mnoho, jen je nevidíte, poněvadž vyhlížíte 
velký zázrak, osvícení, které vás jako blesk prozáří a vyzvedne z pozemského - nyní, kam? 
 Poznejte humor v Mých slovech - pryč z vašeho Tady a Teď, z kladení úkolů, které jste si 
sami dali? Kamkoli jdete, nemůžete utéct před tímto vámi samotnými zadaným úkolem. Když 
nebude vyřešen teď, tak ho vyřešíte později, ale vyřešíte. Proč ne hned? - Radostně, svobodně 
pak můžete putovat dále.  
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 Dno údolí není tak hluboké, jak si myslíte. Nevidíte Moji ruku, která se natahuje po každém 
jednom z vás a ráda by vás vytáhla do světla myšlenky: "Jsem tady, kde jsem, dítě 
VŠENEJVYŠŠÍHO, připraveno, ó OTČE, vše splnit!" 
 Přemýšlejte o těchto Mých slovech a vezměte si další tři roky! Jděte vnitřně spojeni se Mnou 
nadcházejícím týdnem a JÁ vám budu pomáhat v situacích, které vás budou potkávat! Má láska 
je vždy s vámi. Má síla vás naplňuje. Mé požehnání vás prozařuje a světlo nebes vás provází. 

Amen 
�� 
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33. školení 
 Mí milí přátelé, JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, jsem jako vždy od začátku vašeho scházení do jeho konce 
uprostřed mezi vámi. Pro vás nevědomky pulzuji do vašich duší a pozvedávám stíny do světla. 
 Má radost je s vámi, protože v tomto společenství spolu hovoříte otevřeně a upřímně, 
neskrýváte své názory pod plášť zbožnosti, ale skutečně spolupracujete a tím si navzájem jste 
oporou na cestě do světla, k lásce, ke Mně a tím k OTCI. 
 Skutečně, vše je vaše. Nejen tato malá Země je vám darována BOHEM, OTCEM, ale i všechny 
ty kroužící planety, i z nejvzdálenějších nebeských sfér, vše je vaše. I Slunce, střed vašeho 
planetárního systému, je vám darováno. Ze všech souhvězdí dostáváte jejich sílu. Každá planeta 
plní svůj úkol, vám jako dar, aby vás udržovala, a pod to "vás" bych nyní rád zahrnul všechny, 
kteří jsou ze STVOŘITELSKÉHO DUCHA nazýváni dětmi BOŽÍMI. Pohlédněte do dálek kosmu, který 
vaši vědci prozkoumávají stále dál a hlouběji - vše je vaše. A to je jen viditelné stvoření, 
neviditelné se umocňuje 7 krát 7 - a vše je vaše. BŮH sám se rozdává  Svým dětem ve Své tvůrčí 
síle. JÁ Se rozdávám v lásce - vám. A ve věčných říších není nic "moje" a "tvoje", ale jen "celá 
naše říše".  
 Je to OTCOVA síla a sláva, která do vás proudí, a až jednou zase všichni budete doma, tak to 
bude i "vaše" říše a "vaše" síla a "vaše" sláva, v níž se BŮH, OTEC, na věčnost bude moci zrcadlit. 
Pak se věta, v modlitbě jednoty, kterou se modlíte, kterou jsem vás učil, "naše říše přijde" stane 
věčně svatou pravdou. 
 Ještě se omezujete v mocenské oblasti sil, které chtěly být více než BŮH, věčný 
STVOŘITELSKÝ DUCH. Poznejte, že "pád" začal právě touto myšlenkou: "Já, Sadhana, chci vlastní 
říši, v níž budu vládnout nad svými." Špatně porozuměla lásce OTCE a nechtěla vidět, že ON, 
VŠEJEDINÝ, se ve Své lásce pokorně sklání a nikdy nevládne, že ON z této pokory daroval Svým 
dětem svobodnou vůli, podle níž se - pro lásku - nebo proti ní - pro vládnutí - mohly rozhodnout. 
Z toho "naše je říše, síla a sláva" se stalo oddělené stvoření, a stále ještě vidíte ve své pozemské, 
hmotné oblasti následky této první myšlenky pádu. 
 Pohlédněte do oné malé země, kde se skupinky lidu navzájem vraždí. Každý bojuje o kousek 
země, na níž chce vládnout. Je to ta láska, kterou vám BŮH, OTEC, ukázal skrze Mne na kříži? V 
nebeských říších nikdy nebyla myšlenka oddělení. Tato myšlenka je jen mimo čistě duchovní 
světy. BŮH, OTEC vás vidí všechny v jednotě a proto i JÁ, JEHO ZTĚLESNĚNÁ LÁSKA . Také 
všechny čistě duchovní bytosti vás vidí v jednotě, ve světle věčnosti. Ta část z vás, která tady 
kráčí zkušenostmi, to není vaše pravé bytí, nýbrž jsou to jen jako různé stíny ducha, stíny 
svobody vůle, která vám byla dána a kterou procházíte. Jiskra ducha je čistá, dítě ve vás, tedy 
syn, dcera je věčně čistý. 
 V domově jsou, tak jako zde v pozemské oblasti, také duchovní rodiny. Naposledy jsem 
hovořil o vaší duálové duši. Nyní bych se rád jen krátce, později podrobněji, zabýval duchovní 
rodinou, jak žije v duchovních oblastech. 
 Spojení duálového páru ve světle věčně božské lásky, v požehnání OTCE, je prozářeno 
nejčistší láskou, největší silou stvořitelské moci. V této stvořitelské moci, kterou je duálový pár 
objat, může (duálový pár) přitáhnout bytosti z vývojových rovin.  Bytosti, které se tedy jako děti, 
podle kmitání hodí k duálovému páru, prošly vývojem od duchovního světa minerálů, přes 
duchovní svět rostlin, duchovní svět zvířat, přírodní bytosti (později o tom více). Zákony pro to 
vám vysvětlím později. Taková malá bytost - která tedy proběhla trpělivost minerálu, radost a 
krásu rostliny a vůli zvířete a vyvinula se k přírodní bytosti, která již splnila úkoly v těchto 
vývojových oblastech: říši minerálů, rostlin a zvířat - je laskavě přijata, zahalena do žehnající síly 
a od duchovního otce a duchovní matky proudí do této bytosti synovské síly.  

Když jsou tyto synovské síly, které zdůrazňují trpělivost, lásku a milosrdenství, dokonalé, 
přinesou duáloví rodiče toto dítě OTCI, a BŮH, OTEC, požehná této bytosti a pozvedne ji ke 
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Svému dítěti, ke Svému Synu, ke Své dceři, v jásajícím chóru všech čistých stvořitelských dětí. 
A k tomuto dítěti, které navzdory těmto vývojovým stádiím, která jsem vylíčil, už od 
pravěčnosti, tedy vždy existovalo jako BOŽÍ myšlenka a nyní vstoupilo do duchovního života, je 
také už od pravěčnosti určena bytost, která po nějaké době - přičemž nemůžete brát váš 
pozemský čas - bude svedena dohromady s tímto dítětem božím, aby znovu vytvořili duálový 
pár. Podle vznešených zákonů se obě přitáhnou, v BOŽÍ myšlence už odjakživa duálový plamen.  
 Čas v duchovnu je růst v moudrosti a lásce. Duchovní dítě je uváděno do moudrosti nebes, 
pokud to otec a matka můžou. I tam navštěvuje duchovní školy a má od počátku, tak jako i vy, 
svobodnou vůli a svobodnou sílu rozhodování. Otec a matka tvoří jednotu. V duchu nejsou 
oddělitelní. 
 V duchu je ženský princip požehnaný s větším podílem na trpělivosti, lásce a milosrdenství, 
přičemž základní bytostnosti BOŽÍ - pořádek, vůle, moudrost a vážnost - jsou k dispozici, ale 
nejsou tak silně zdůrazněny. U mužského duálu jsou zdůrazněny pořádek, vůle, moudrost a 
vážnost, jako dary požehnání OTCE jsou v podstatě k dispozici trpělivost, láska a milosrdenství, 
ale nejsou tak zdůrazněny jako u ženského principu. Obojí dohromady se doplňuje - nedělitelně 
- trpělivost, láska a milosrdenství učí, ochraňuje, uvádí do moudrosti. Pořádek, vůle, moudrost, 
vážnost bere dorůstající dítě boží za ruku a ukazuje mu dálky kosmu, dálky stvoření a úkoly, 
které smějí být ve sloužící lásce radostně plněny. Avšak poznejte: oba principy jsou rovnocenné! 
Jeden plamen před trůnem BOŽÍM. Nic není oddělené ve věčné říši lásky. 
 Po tomto krátkém nástinu věčného domova, který vám může být líčen jen lidsky nebo 
zlidštěně, protože nejste ještě schopni zcela porozumět tomuto nádhernému dění, zpět do vašeho 
pozemského bytí, do dění pádu. 
 Války byly vedeny, kam až v dějinách dohlédnete. Všechny záznamy o tom podávají zprávu. 
Vždy rozdělená říše. Vše rozdělené, rozkouskované. Ba i moudrost BOŽÍ rozdělená, 
rozkouskovaná do mnoha náboženství a všichni si myslí, že mají jediné pravé a správné.  
 Nejsvětější, co v duchovních rovinách je dáváno duchovním bytostem, totiž oživovat stvoření 
stvořitelskou mocí, která jim byla darována, a moci přinášet bytosti nevyslovitelné, netušené 
krásy jako děti věčně svatému OTCI, tato nádherná síla a moc klesla zde na Zemi pod úroveň 
zvířat. 
 Zvířata se starají jen o zachování druhu. Člověk neví, že síla plození - i zde v pozemské 
oblasti - je svatá. Je to tvůrčí síla, které dává vzniknout z jednoho semene a jednoho vajíčka 
dítěti, dítěti BOŽÍMU, které je ve svém nejvnitřnějším jádru oduševnělé čistě duchovní bytostí, jak 
jsem už řekl, jen zastíněné putováním ve svévoli, ve chtění mít a vlastnit a ve vládnutí. 
 Mí milí, JÁ vím, že to pro vás není lehké, plně pochopit Má slova v jejich hloubce, uskutečnit 
je v sobě a tím jim porozumět. Když si však z dnešního večera vezmete s sebou domů jen malou 
jiskru věčně svaté síly, která ve vás působí, tak vás budu moci vést, až dosáhnete skutečného 
pochopení z moudrosti, která je ve vás otevřena. Hybná síla ve vás je svatá, je tvůrčí síla. Když 
proměníte láskou tuto hnací sílu ve spojení s vaším partnerem vzájemnou láskou od být hnát 
k rozdávat se v lásce, pak jste vykonali první krok k této svaté tvůrčí síle. 
 Čím více se ke Mně ve svém nitru obrátíte, tím čistší bude i vaše láska k vašemu partnerovi. 
Jestliže jich je ještě více, tak krok za krokem poznáte, že jednota v DUCHU BOŽÍM, v Jeho lásce, 
může být správně vykonána jen s jedním partnerem, neboť nemůžete milovat všechny, aniž byste 
jiného neranili. Tak jak je to v nebi, tak to má být na Zemi: spojená síla, vzlétávající v lásce ke 
stále vyšším sférám, než pro vás budu moci být v každou dobu vědomě přítomný, i při vašem 
láskyplném spojení (přičemž i teď nemůžete poslat pryč ani Mne, ani anděly, kteří vás doprovází, 
neboť my jsme vždy přítomní.) 
 Poznejte, Mí milí žáci, že procházíte různými stupni! Jeden musí v této oblasti bojovat více, 
druhý méně, zato ale v jiných oblastech více, jak kdo. JÁ vás doprovázím a pomáhám vám, 
společně s anděly, kteří mají za úkol být na vaší straně.  
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 Spouštím do vašeho srdce skutečné porozumění toho "naše je říše". Pro každého přijde 
okamžik, když se jen stále a ze srdce budete snažit, kdy se ohlédnete a řeknete: "Ó PANE, jak 
jsem byl hloupý. Lpěl jsem na tom kousku hmoty a TY mi kladeš do klína celé stvoření. Ó PANE, 
odpusť mému lidskému myšlení!" Celé stvoření patří všem stejně. Stvoření, o němž si nemůžete 
udělat představu. 
 Nyní se vrátím na počátek Mého dnešního SLOVA . Pohlédněte s vašimi vědci do vám 
doposud odkrytého hvězdného světa. Nejen do hvězdného nebe, které můžete vidět, ale nadto i 
do těch oblastí, které jsou viditelné vašimi nejsilnějšími teleskopy. Podívejte se na vysílání, které 
o tom vypráví, a JÁ vám říkám, nenaleznete žádný konec, i kdybyste daleko za sebou mohli 
nechat rychlost světla. Můžete cestovat do vší nekonečnosti a nikdy nenajdete konec stvoření. 
Víte, že pak bude čas zrušen a vy jako duchovní bytost nikdy nenaleznete žádný konec stvoření, 
neboť i vy jste stále při tom znovu tvořit a formovat.  
 Až jednou odhodíte své stíny, budete radostně dále tvořit a utvářet, nekonečně. Neboť 
všechna radost a všechna moc vám bude dána, všechna sláva pak bude ležet ve vašich rukách, 
neboť OTEC se odráží ve Svých dětech, neboť to je Jeho láska, to jsem JÁ. Tak vrůstejte do toho 
"naše je říše". 
 JÁ vám žehnám, Mí milí přátelé. Moudře přemýšlejte o Mých slovech a také o vašem 
rozhovoru, který jsem vedl! Přemýšlejte i o začátku vaší zaměstnanosti a vstupte tak do věku 
dospělosti! Dále budeme dělat trochu větší kroky, nejdříve v pětiletém rytmu, později, ke konci 
školení tohoto zkoumání osobnosti, v desetiletém kroku. Nechejte tedy kolem sebe projít ve 
světle Mých slov začátek vaší zaměstnanosti, i vašeho manželství a pracujte na sobě tak vážně 
jako dosud! 
 Můj pokoj a Má láska vás prozařují. JÁ, DOBRÝ PASTÝŘ, jsem v každém z vás. 

Amen 
�� 
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34. školení 
 Mí věrní žáci, JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, váš přítel a bratr, zářím se Svým porozumění, které proudí z 
lásky, do vašich lidských srdcí. JÁ vím velmi dobře, co to znamená, jít po Zemi v lidském rouchu 
se slabostmi, které na něm vězí. Proto zcela obzvláště zdůrazňuji, že vše, co vám ve školeních 
říkám prorockým slovem, vám má jen ukazovat cestu, ne určovat cestu, neboť jste svobodní, 
absolutně svobodní. Každý z vás jde se Mnou ve svém nitru svoji osobní cestu. 
 Vše, co vám vyprávím o PRA-domovu, o dění pádu, v minulosti a i do budoucna, pro vás není 
žádné dogma víry. Je to na vás, zda Mé SLOVO přijmete nebo i ne, a sice z jediného důvodu, že 
pravda jako taková může být poznána jen ve vás samotných. Co vám je vyprávěno skrze nástroje, 
máte stále zkoušet ve svém nitru. Při pokračovaní na cestě světla se školíte ve svém cítění, takže 
dospějete k tomuto vědomí, čerpajíce z vnitřní pravdy: "tak přibližně, jak je to líčeno, by to 
mohlo být", neboť jak to skutečně je, Mí milí, nemůžete s vaším lidským rozumem pochopit a 
ani zdůvodnit, příliš vysoko kmitá nejsvatější pravda z BOHA, OTCE. 
 Co vám je předáváno, je vždy přetransformováno na nízko kmitající pocity, které se teprve 
pozvolna školením pozvedávají a tím vám odkrývají vnitřní moudrost. Proto vše, co čtete, co 
slyšíte, je pravda jen v náznaku. Vy sami jste povoláni zkoumat ve svém nitru a sami zažít 
stvořitelské zákony, neboť všechny zákony ústí v jeden, který se nazývá láska.  
 Pro vaše současné vědomí je důležité ponechat si to dobré a to ostatní, čemu ještě nemůžete 
porozumět, odložit stranou, a koncentrovat se na to, co vám pomáhá kráčet kupředu ve vašem 
vývoji.  
 Každý z vás má problémy nejrůznějšího druhu, jak se ukázalo v rozhovoru. Strach o děti, o 
cesty, které ještě jdou, starosti, které, jak jste poznali, zrcadlí v dětech vaše vlastní zájmy, a také 
potíže s tělem, které je ještě příliš zaměřeno na svět na této straně, a proto ještě v člověku není 
poznána síla jako stvořitelská síla z BOHA. 
 Vím, že se ohlížíte za svojí životní cestou a chováte v sobě pochybovačné myšlenky, jak se 
můžete stát se svojí minulostí Mými plně vědomými následovníky, kteří právě tak vykonají to, 
co jsem vykonal JÁ a ještě více. Minulost není důležitá, Tady a Teď, tento okamžik je 
rozhodujícím momentem pro vaši budoucnost. 
 Minulost je důležitá jen do té míry, že poznáte, tyto vlastnosti jsem si vzal s sebou, projevily 
se už ve věku malého dítěte a během mého života se ještě zesílily. Myslíte si, že vinou okolí - ale 
JÁ vám říkám, ne okolím, ale vámi samotnými, neboť vy jste strůjci svého osudu, svého života. 
Neboť vaším chováním už v dětství formujete pozvolna nevědomky své rodiče, své vychovatele, 
své učitele, své zaměstnavatele, vy sami si děláte své okolí.  
 Jste skutečně uspořadatelé svého života. Každá nemoc, vše co vás potkává, má svoji příčinu 
ve vaší tvůrčí vůli. Může vám to znít tak těžce pochopitelné, ale je to tak, neboť i to je zákon: 
ZÁKON SVOBODNÉ VŮLE. 
 Příklad: 
 Bojujete o své sebevědomí. Už v nejranějším dětství vám bylo odňato dominantními rodiči. 
Neodvážili jste se pozvednout se proti jejich slovu a jste tedy ve svém nitru ve skutečnosti ještě 
stále malý chlapec nebo malé děvče, které až do Teď a Tady projektuje svůj postoj do okolí, toto 
okolí reaguje na vaše projekce: tak jak to očekáváte. Jako duše jste si vyhlédli tyto dominantní 
rodiče, abyste se brzy naučili krotit svoji ještě velmi silnou svévoli a abyste se naučili akceptovat 
vůli jiných lidí. V lidském oděvu jste sice vůli vašich rodičů akceptovali, ale současně jste se 
dopustili chyby, že jste se podřídili vůli všech ostatních lidí a tak jste nechali kmitat kyvadlo ne 
ve zlatém středu, ale nechali jste ho vyletět do jiného extrému. Zaměřili jste se na vůli vašeho 
okolí. 
 Když jste to poznali, tak okamžitě můžete změnit svoji situaci tím, že si uvědomíte své 
SYNOVSTVÍ BOŽÍ a také rovnost všech ostatních DĚTÍ BOŽÍCH. S Mojí silou a pomocí se pak velmi 
rychle naučíte, že můžete zcela konat svoji vůli, když ji před tím vložíte do vůle BOŽÍ, a sice ze 



 

    
                                                                  133 

  
  

zákona svobody. Vaši bližní to budou akceptovat, přijmou vaše ano nebo ne a vy sami nebudete 
pendlovat mezi "ale" a "snad", ale vytvoříte jasnou linii a půjdete vědomě svoji cestu.  
 Toto vědomí můžete nechat proudit i ke svým dětem. I ta jsou vám rovná, děti jednoho OTCE, 
i ona jdou své cesty po Mé ruce. Darujte jim svobodu z nitra! Tato svoboda je zcela jiná, než 
svoboda ve vnějším světě. Poznejte, že sice navenek necháváte své děti jednat, nazíráte na ně 
jako na dospělé, ale ve vašem nitru se odehrává stejný proces, jako u vás, jsou ještě malý 
chlapec, malé děvče a vy stojíte svým dětem právě tak v cestě, aby dospěly k vlastnímu 
sebevědomí. Je jedno v jakém věku děti jsou, toto sebevědomí byste měli svým dětem darovat co 
možná nejdříve: "Já jsem dítě VŠENEJVYŠŠÍHO. Můj otec, má matka jsou mi oporou jen po 
nějakou dobu. Vyvinu se sám." 
 Láska, kterou vložíte do svých dětí tím, že je od počátku pustíte a že je nebudete pozorovat 
jako vaše vlastní, ale jako děti jednoho OTCE a BOHA, tato láska vás spojí s vašimi pozemskými 
dětmi, dokud půjdete po Zemi. Co se pokoušíte držet, na co se vážete, to ztratíte. 
 Zrušení vazby se děje skrze vaše děti nejrůznějšími způsoby tím, že se nechtějí učit tak jak 
chcete vy, tím, že vědomě nastoupí cesty, které vám připravují starosti, a mnohem  více. Tím se 
pokouší od vás distancovat, ukázat vám, že jsou vlastní osobnosti. 
 Věřte Mi, Mí milí, nic, co vás potkává, v rodině, na pracovišti nebo jinak kolem vás, nic není 
náhoda! Vše je reakce, vše se děje k vašemu poznání, k vašemu pokroku. Když budete vědomě 
putovat svými dny, tak vám můžou pomoci v každém okamžiku četné poukazy. 
 Každý člověk, jedno v jaké se nalézá situaci, je dítě VŠENEJVYŠŠÍHO, a v každém člověku, 
jsem všudypřítomný a stojím ve vašem bratru, ve vaší sestře před vámi. Je zcela jedno, jak tito 
lidé jednají, zda podle vašeho názoru v nynějším životě selhali, potkávám vás v těchto lidech a 
ukazuji vám zrcadlo, v němž se, zatímco vynášíte rozsudek, máte pozorovat, neboť povšimněte 
si, že s každým soudem soudíte sami sebe! 
 Jak často soudíte své bližní a také své děti? S každým soudem, Mí milí, posilujete chování 
svých bližních. Tyto soudy se stanou předsudky a v těchto předsudcích jste pak chyceni, strkáte 
všechny lidi kolem sebe - jak říkáte - do určitého šuplíku a už nevidíte světlo, které v tomto 
člověku pro vás - a jen pro vás - svítí, abyste došli k poznání.  
 Přemýšlejte o Mých slovech a pozorujte se v následujících čtrnácti dnech, jak často ještě 
soudíte své bližní, jak je klasifikujete, rozdělujete, jak se ještě nad jedním či druhým usmíváte, 
zakopáváte o jeho chování - a pak se podívejte na sebe! 
 Prosím, abyste si udělali každý den pět až deset minut času, kdo bych chtěl i déle, posadili se 
tiše v meditativní poloze, odebrali se do centra BOŽSKÉHO pořádku, toto centrum je v oblasti 
kostrče - svítí červeně, jemná červená, jako večerní červánky - a toto centrum BOŽSKÉHO 
pořádku vám pomůže uspořádat vaše nitro, přinést své pocity do BOŽSKÉHO pořádku lásky, 
rozmyslit si své myšlenky, slova a činy v tomto BOŽSKÉM světlu pořádku. 
 Nezaměňujte vnitřní pořádek s vnějším pořádkem! Příklad: Kdo podléhá nadměrnému tlaku 
stále něco čistit nebo si mýt ruce, ten přehlíží rozhodný problém ve svém nitru, který má s tímto 
pořádkem co do činění. Vnitřní pořádek znamená: pozvedávat pocity, myšlenky, slova a činy do 
lásky; to, co jsem vás učil, milovat stvoření a své bližní, jako sebe. S tímto BOŽSKÝM pořádkem 
budete konfrontováni do konce svého života, neboť je to nejtěžší překážka. 
 Každá negativní myšlenka, každý negativní pocit ruší vnitřní BOŽSKÝ pořádek, ruší vaše 
centrum vědomí, které kmitá ve smyslu (směru) hodinových ručiček, které vás spojuje se zemí u 
vašich noh. S každou negativní myšlenkou, s každým negativním pocitem a každým negativním 
slovem padáte do chaosu a rušíte harmonii ve vás a kolem vás. Vámi vyvolaný chaos se ihned 
projeví ve vašem okolí, věrný zákonu: po akci následuje reakce. Tento chaos zpětně působí na 
vás, neboť vaše okolí odráží jen vaše nitro. Jste-li v harmonii, je vše kolem vás v harmonii. 
Jestliže kmitáte v lásce, tak se kolem vás rozšiřuje aura vašeho BOŽSKÉHO vědomí pořádku a 
nese vás do vyšších oblastí vědomí. 
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 Tak nyní začněte velmi vážně přezkušovat své pocity, myšlenky, slova a i činy, vaše aura 
bude pozvolna prozařována a ztratí všechny tmavé záblesky hněvu a zloby a JÁ budu moci skrze 
vás působit a vykonat to, co jsem vykonal JÁ a ještě více.  
 Zároveň si můžete vzít dalších pět let! Čas kvapí a JÁ bych s vámi rád putoval dále, abyste 
Mě v sobě vnímali. Už teď vás vedu impulzy, už teď slyšíte tu a tam v sobě Mé milující SLOVO. 
Přeji Si svobodné bratry a sestry, kteří jsou zodpovědní jen sobě a tuto zodpovědnost nesou s 
radostí a tím působí ve světle věčnosti, lásky. 
 Večer pokročil, nastala noc. Avšak vám má svítit vnitřní slunce a stále více se lesknout, 
slunce, které vám osvětluje cestu, i když se ještě někdy zdá být tak temno, temnota musí být, 
abyste se naučili cenit si světla. Tak musí být i hlubiny, abyste se radovali z výšin. Tak pojďte a 
putujme dále! 
 Mé požehnání, Má láska a Můj pokoj je skutečně ve vás a s vámi. 
 

Amen 
�� 
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35. školení 
 Mí milí přátelé, JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, jsem se Svým projevujícím slovem uprostřed mezi vámi, 
abych vás podporoval a pomáhal vám. 
 Pohleďte, váš nynější život, váš pobyt v prostoru a času, je souhrn všech vašich dosavadních 
zkušeností v různých inkarnacích. Vaše d u š e žije mimo prostor a čas. V ní je vše 
všudypřítomné, nejčistší nebe, svatyně BOHA OTCE, domov, věčnost, tak jako všechny stanice 
snižování kmitání a k tomu patřících planet až k současné kmitační rovině, ke které je připojena 
vaše planeta Země, z níž se s vámi a skrze vás v nadcházející době pozvedne, vždyť proměna už 
probíhá. 
 Když se ohlédnete za svým životem - jak se v minulosti dělo - tak vám to pomůže lépe si 
porozumět a tím ale i mít porozumění pro své bližní, neboť když uplynulo od některých událostí 
několik let pozemského času, lze je s dnešním vědomím a z dnešního pohledu mnohem lépe 
pochopit, a vy jste také v situaci  dnes vinu zase napravit a nejen vinu ze současného života - 
přičemž vás prosím, abyste nezůstávali lpět na pojmu 'vina' - ale vše, co je ve vaší duši uloženo 
od počátku pádu, procházením přibývající temnotou až do dneška. 
 Kdybyste stáli nad hromadou dojmů vaší duše, lekli byste se a mysleli si, že tuto hromadu 
nikdy nemůžete proniknout světlem lásky. Proto jsem šel JÁ, LÁSKA  OTCE, na Zem, abych vám 
všem byl na cestě domů oporou a abych vás učil lásku Mým SLOVEM, které je v knize knih 
zaznamenáno jen z části, a především abych vám ukázal sílu lásky, která je nejsilnější moc, s níž 
může být osvícena každá temnota. 
 Když vyjmete jen jednu jedinou vlastnost  z vašeho nynějšího charakteru, která nekmitá ve 
světle lásky, a tuto vlastnost s Mojí pomocí proměníte ve světlo, tak touto proměnou nastane 
řetězová reakce, která ve stejném okamžiku zruší vše, co kdy s touto vlastností souviselo, a 
sejme z vás veškerou vinu, která s touto vlastností souvisela. 
 Jsou různé aspekty, jimiž můžete pozorovat jedno a to stejné dění. Naposledy jsem mluvil o 
sebevědomí. Když ještě jednou v sobě přijmete pozorně Má slova, pak bude mnoho otázek, které 
dnes ještě máte, vyřešeny. Avšak kde vystupuje Červená nit s obzvláštní silou, tak je většinou 
ještě jiný aspekt než ten pozorovaný ve vnějším dění. Jsou vždy tři roviny, které byste měli 
brát v úvahu:  
 První rovina je hrubohmotná, to je dění, jak ho prožíváte a chápete svými pěti smysly.  
 Druhá rovina je duševní, tedy souhrn všeho toho, čím duše prošla poté, co opustila čistá 
nebesa. 
 Třetí rovina je duchovní, poznání, proč volilo čisté duchovní dítě cestu do hlubiny, proč se 
tu a tam zastínilo. Abych aspoň uvedl příklad: Aby bylo ukázáno bytostem, které padly do 
hlubiny, které jsou úzce spřízněny s čistým duchovním dítětem z věčného domova, že navzdory 
zastíněním je stále cesta do světla. 
 Nechť vám slouží vaše vyprávění o bezdomovcích, kteří sedí opilí na lavičce v parku, jako 
příklad: 
 Právě tak i tady je třeba pozorovat tři roviny: Čistě hmotná: Váš rozum vám říká "ten člověk 
je budižkničemu, nepracuje, opíjí se, nezapojuje se do společnosti, žije jen pro sebe". Tím děláte 
jeden soud za druhým. Pozorujete své bližní čistě intelektuálně.  
 Přiberete-li k tomu vaše cítění srdce, pak necháte mluvit svoji duši. Pokoušíte se porozumět 
člověku na lavičce v parku ve stavu plné opilosti. Přemýšlíte, jaké okolnosti ho přivedly k této 
propasti, máte s ním soucit a proudí od vás k němu láska. Duše se tímto spolucítěním ale právě 
naučila, že jsou karmické souvislosti, a že i ona prochází a procházela hlubinami nejrůznějšího 
druhu. 
 Nyní je třeba povšimnout si i duchovního aspektu! Duchovním aspektem je pokora. Nejčistší 
bytost světla vstupuje před BOHA, OTCE, a vyprošuje si požehnání pro cestu temnotou, aby 
působilo jako světlo. OTEC láskyplně napomíná Své dítě a ukazuje mu také potíže, které mohou 
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nastat. A poněvadž vše je ve všem, poznává dítě i možnosti vlastního pádu na cestě do hlubiny. 
Avšak láska k BOHU je tak velká, že sotva je bytost světla, která by už tuto cestu  hlubinou 
nekráčela.  Na počátku této cesty si je bytost světla plně vědoma svého světla a s přibývajícím 
ponořováním se do tmavých sfér je světlo stále více zakryté. Avšak poněvadž čisté dítě boží není 
ještě zatíženo vlastními chybami, je v něm něco, co se ještě neidentifikuje se světy, kterými právě 
prochází. 
 Povšimněte si teď velmi dobře Mých slov. Čím hlouběji se toto dítě světla noří do temných 
cest, tím větší je nebezpečí, že se povýší nad bytosti, které tyto roviny obývají. Neboť s 
neidentifikací jde ruku v ruce pýcha, která vedla k pádu a zastavením v oblastech pádu je dítě 
světla ponořené i do sfér myšlenek, pocitů a činů dění pádů, a padá. Kdyby nepadalo, nemohlo by 
se v sestupujících rovinách kmitání udržet. Padá - čisté dítě světla klade kolem sebe za každou 
od světla odvrácenou rovinu slupku nebo stín, zkušenosti z možností pádu a také prožitého pádu, 
to je ta duše.  
 Když takové dítě světla pozná, že je pyšné, pak se skloní plné pokory před BOHEM, OTCEM, 
neboť ON VŠEJEDINÝ mu dal tento světelný pohled poznání. Aby mohlo být dítě světla 
skutečně vyzařujícím světlem, kráčí v nejhlubší pokoře, přijímá tedy inkarnace, které vedou do 
propastí lidstva. V mnohém opilci byl vykonán takový chod pokory. To je duchovní aspekt.  
 Kdo padl tak hluboko, že všichni bratři a sestry na něj mohou šlapat - tak jak to vyjadřujete - 
ten se stal skutečně od srdce pokorným a nikdy více se nebude povyšovat nad někoho ze svých 
bratrů a sester. Nyní máte i vysvětlení pro vaše potíže tu a tam identifikovat se s touto zemskou 
sférou a poznáváte pozadí. Nemusíte všechno prožít sami, někteří jdou před vámi, jako například  
váš bratr na lavičce v parku. Oni vám slouží jako příklad a poněvadž vše je navzájem spojené, 
tvoří v duchu jednotu, vlastníte také celý a veškerý poklad zkušeností všech duší , pokud jen 
chcete.  Poněvadž však jste vybaveni svobodnou vůlí, záleží vždy na ní, zda jste připraveni 
přijmout tyto zkušenosti a v pokoře se sklonit, aniž byste sami učinili zkušenost nejhlubšího 
pádu.  
 Mí milí žáci, být dítětem světla přináší vám spoustu zkoušek, aby toto světlo zářilo čistě a 
jasně, aby každý jeden z vás nesl svým bližním jen světlo, dobromyslnost a dobrotu, bez žádného 
soudu: vyzařovat lásku, dobrotu, mírnost, dobromyslnost, pokoru z odkrytého duchovního 
vědomí, z vědomí vašeho synovství nebo dcerství BOŽÍHO. V tomto světle se dívejte na svoji 
minulost a v tomto světle Mých slov, které ve vás mají působit, řešte i své současné otázky a JÁ 
vám slibuji, že budoucí otázky se v tomto světle už vůbec nevynoří, neboť JÁ vás vedu do vaší 
vnitřní moudrosti, abyste vše kolem vás mohli pozorovat v těchto třech aspektech a neviděli je už 
rozumem, intelektem, ale abyste poznali hluboké souvislosti. 
 Tím vrostete krok za krokem do jednoty stvoření, to této nové doby, o níž jste mluvili na 
počátku tohoto večera, o době, která bude plná zázraků, zázraků ještě pro váš dnešní rozum, ale v 
budoucnu samozřejmost. Skutečně, bude to podobné, jako na začátku vaši průmyslové doby. 
Poznání následuje poznání, na všech rovinách září vědění tak jako kdysi vynález byl poháněn 
dalším, tak nyní čeká hojnost duchovního bohatství, které právě září do vašich duší a tu a tam se  
plnou silou tlačí z podvědomí k vědomí.  
 Nevědomky už žijete všichni, kteří Mé SLOVO posloucháte nebo čtete, v nové době, v době 
světla, době DUCHA, přípravy na novou Zemi. Ještě nevědomky, brzy však vědomě. 
 Mnoho nových technik vám pomůže dospět znovu k jednotě se stvořením, poznat své chyby, 
a bude vám dána možnost jít částečně zase cesty zpátky, kterými jste museli jít špatným směrem, 
proti stvoření, poněvadž i to se muselo stát zkušeností. Jen z části proto, že proces nemůže být  
úplně obrácený. Vaše stará matka Země je oloupena o své poklady a nese v sobě touhu, zpět 
znovu k duchu. Tato touha se v nadcházející době zesílí. To znamená otřesení jejího povrchu a 
vlastně, že odtrhne plášť Země, aby se zase stala čistě duchovní. 
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 Nyní jste v přípravě na novou dobu. Jdete napřed, abyste pomohli svým bratrům a sestrám, 
neboť po celém světě půjde vlna světla, aby se dotkla Mých dětí, které jsem jako JEŽÍŠ KRISTUS 
přijal, dokud je nepředám zase OTCI jako čisté děti. Tato vlna lásky se už dme. Nevědomky 
vyvolává tyto velké turbulence, které poznáváte jako vzpoury mezi národy. Jak jsem vám 
vysvětlil, bude vyvrženo vše na povrch k dokvašení, duše se očistí. Po této očistě duší bude 
následovat pro všechny ochotné odvedení ke světlu lásky. V tomto světle, které JÁ jsem, bude na 
krátký čas pokoj mezi lidmi. Jen málo se jich bude bránit, jen málo neuchopí Mojí napřaženou 
ruku. Vy však jste ti, kteří pak budou stát na Mé straně a pomáhat Mi provázet všechny Mé 
ovečky k novým nivám.  
 Abych vás mohl zcela propulzovat Svojí silou a láskou, měli byste se - zase podle vaší 
svobodné vůle - osvobodit od balastu všech lidskostí. Zrušte svoji červenou nit, projd ěte svými 
obavami!  Když Mě poprosíte, budu připraven dát vám ve všem vysvětlení skrze sny a také 
vnější události, je pro to třeba jen vaše zaměření na Mne, lásku. 
 Zopakujte si, Mí milí, cvičení z posledně a při vaši krátké meditaci ve vědomí BOŽSKÉHO 
pořádku, v oblasti kostrče, se koncentrovat na to, že se se svojí matkou Zemí vědomě stanete 
jedno, že nebudete žít mezi světy, nebudete se příliš identifikovat s tímto lidským životem zde na 
Zemi, ale že si budete vědomi svého božského synovství. Získejte postoj, že stojíte pevně oběma 
nohama na Zemi, vděčně přijímejte její sílu, kterou dává vašemu tělu. Buďte vděční za každý 
krok, který po Zemi smíte jít. Buďte vděční za vše, co vás zde potkává, neboť tato planeta je to, 
co bude pozvednuto skrze vás do nejbližšího vyššího kmitání a  jí budou následovat všechna 
ostatní hmotná nebeská tělesa, neboť i zde nastane řetězová reakce, tak jak jsem to líčil na 
počátku vašeho dnešního večera: 
 Zdolání jedné jediné negativní vlastnosti odevzdáním se v lásce Mně, zrušíte zčásti milióny 
let zpět sahající události. Nejen to - vaší dobrotou zrušit tuto vlastnost, dostane také, poněvadž 
vše je navzájem spojeno, váš bližní, který má na sobě tutéž negativní vlastnost, duchovní podnět, 
právě tak zdolat tuto vlastnost, takže ve stejnou dobu na celé Zemi, budete vyzařovat toto světlo 
a každý, kdo bojuje, přijme toto světlo a vaší dobrou vůlí bude posílen. 
 Vše je spolu tak silně spojeno, jak si to dnes ještě neumíte představit. Váš dech, jak jsem už 
jednou řekl, jde - jinými slovy - kolem celého světa. Právě tak je to s vašimi pocity, s vašimi 
myšlenkami, s každým slovem. Nejen kolem tohoto světa, ale vše, co vysíláte, se šíří i v jiných 
oblastech, aby se zesílené vrátilo k původci, neboť to je božský zákon. 

Tak můžete ve svém srdci přemýšlet o Mých slovech a také si vzít další pětiletý úsek do 
vašeho 35. roku života. Pokud jste mladší, tak se podívejte na lidi toho věku a pozorujte se ve 
svých pocitech, ve vašich myšlenkách ve světle a zákoně božského pořádku, který je právě tak 
prozářen láskou, jak jsem vás to posledně učil! 
 Mé požehnání a Má síla jsou s každým z vás. Otázky za otázkami, Mí milí žáci, a všechny 
vám chci zodpovědět, neboť božská moudrost je nekonečná. Tak pojďte se Mnou do hlubin 
vašeho božského bytí.  

Amen 
�� 
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36. školení 
 Mí milí přátelé, Mí bratři, Mé sestry, JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, jdu na vaší straně po všech vašich 
cestách, a často vám už dopředu dávám slova porozumění pro věci, které k vám přichází. 
 Proto vás prosím, abyste v sobě nechali ožít Má slova, nevnímali je jen jako hlahol v tomto 
pozemském světě, ale vepsali je do svých srdcí, abyste na ně v časech osvědčování se a zkoušky 
mysleli. Zkoušky, které vám jsou dávány vaším Vyšším já, které touží po světle věčnosti a které 
by se rádo vrátilo do dokonalosti. Duše se pozvolna zdokonaluje nástrojem člověk. 
 Rozumím vám ve všech vašich lidských pohnutkách. Dovolil jsem, aby Mé učení lásky bylo 
v knize knih zaznamenáno, i když, jak jsem už často zdůraznil, to či ono bylo vypuštěno nebo 
přidáno, tak přesto poznáváte z toho, co se dochovalo, že JÁ jako JEŽÍŠ jsem byl člověk, jako i vy 
jste lidé, se všemi pohnutkami, pocity, zajat vším, s čím i vy ještě bojujete a zápasíte. 
 Porozumějte, že JÁ podle vaší svobodné vůle nikdy nemůžu a nesmím říci: Mé dítě, jdi tu 
nebo onu cestu! Proto vybírám v Mých projeveních někdy daleko dopředu slova, která by vám 
mohla být v daný okamžik pomocí. 
 Jako JEŽÍŠ jsem plakal i JÁ. Jako JEŽÍŠ jsem Se staral i JÁ. Pomyslete na to, jak jsem se 
choval, když jsem se dozvěděl, že Můj přítel Lazar vyměnil rovinu. Plakal jsem, JÁ, ZTĚLESNĚNÁ 

LÁSKA BOŽÍ, plakal, protože jsem si v tomto okamžiku, právě tak jako vy, nebyl vědom Své 
velikosti. I vy si nejste vědomi své velikosti. I když máte starost o své děti, nemyslíte na to, že 
tyto vaše děti jsou ve skutečnosti děti VŠENEJVYŠŠÍHO, vybavené Jeho silou a slávou, že nesou 
Jeho dědictví. 
 Jakékoliv cesty vaše děti zde na Zemi jdou, jako člověk se díváte jen na tuto jednu rovinu, 
aniž byste pozorovali duševní a duchovní. Jednáte tedy právě tak jako jsem jednal JÁ jako JEŽÍŠ. 
Ale vám dochovaná příhoda pokračuje: Plakal jsem, protože Můj přítel už tady nebyl, pro Mne 
jako člověka už nebyl viditelný. Avšak pak jsem Si uvědomil Svoji sílu a pohlédl jsem do vůle 
OTCE ve Mně a poznal, že není žádná smrt, že i zdánlivá smrt je jen pozemský přelud. A šel jsem 
a přikázal tělu, aby znovu přijalo duši, vyléčil jsem trouchnivějící tělo, a Můj přítel byl Mně a 
všem zase darován. 
 Co chce toto poselství říct? BŮH ve Mně dovolil tento zázrak a tento  zázrak vám byl písmem 
předán, abyste poznali, že nad vším stojí všemohoucnost BOŽÍ. Co to vlastně je, co odumírá? Je 
to DUCH, který se transformuje. Vše je DUCH! Co je to, co někdy nechává jít vaše děti cesty, 
které vám připravují starosti, které vás tak moc sužují? Je to výše se transformující duše, je to 
tlačící DUCH v ní.  
 Myslete na Moji matku v pozemském oděvu, když pozorovala cestu svého syna: Mohl by se 
vyučit počestnému řemeslu a také se ho naučil. Všichni by ho mohli milovat a vážit si ho, 
namísto toho táhnul ulicemi jako buřič, pokryt prachem. Nadával těm, kteří podle mínění lidu 
uctívali BOHA, totiž znalcům písma, příslušníkům chrámu. Nazýval je hady a plemenem zmijí. 
Má matka viděla, co muselo přijít, neboť poznala silnou ruku mocných, a věděla, že její syn 
dříve či později půjde bolestivou cestu.  
 Když Mě počala, bylo jí řečeno: "Neseš v sobě syna BOŽÍHO." Avšak když jako člověk nosila 
děťátko pod srdcem a porodila, bylo to její dítě, její syn. A ona pocítila, jak pociťují všechny 
matky, které provází své děti životem a které si pro ně přejí jen to nejlepší a chtějí jen jejich 
dobro, jakkoliv jednají. Tak myslete ve svých starostech a strachu na Moji matku, v pozemském 
oděvu nazývanou 'Marie'. 
 Poněvadž v DUCHU je jen jednota a žádné oddělení mezi duchovními bytostmi, tak se můžete 
jako matka v pozemském oděvu  obrátit ve svých starostech a nouzích i na anděla milosrdenství - 
PURA, v pozemském oděvu nazývaná 'Marie' - a budete ve svém strachu a  starostech utěšeni a 
posíleni. Z milosrdenství k vám bude proudit porozumění - a co je obzvlášť důležité – také vyšší 
porozumění pro cestu vašich dětí, i když je ta cesta sebetěžší.  
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 Vykonat krok z lidské roviny k duševní, není pro matku v pozemském oděvu lehké, když vidí 
a myslí si, že se dítě, i když už je dospělé, blíží k propasti.  Je pochopitelné, že se matka pokusí 
toto dítě, které nosila pod srdcem, uchránit před propastí, sama se raději zřítí, než aby nechala 
spadnout své dítě. Avšak to, Mí milí přátelé, není cesta lásky, která přerůstá lidskost. Neboť co 
jsou vaše děti? Vaše děti jsou vaše rozšířené JÁ, a teprve když se naučíte s Mojí pomocí nebo s 
pomocí anděla milosrdenství  dát volnost svým dětem, skutečně je zevnitř vložit do rukou OTCI, 
pak teprve půjdou své cesty, které ze své vlastní svobodné vůle jít chtějí a také mají. 
 Dokud vy, kteří jste otcové a matky, budete mít příliš pevné vazby na vaše děti, budete 
spoluurčovat cestu vašich dětí, neboť nevědomky působíte na cesty vašich dětí. Vaše očekávání a 
vaše představy budou nutit vaše dítě kráčet právě tu nebo onu cestu. To, co jsem vám teď řekl, je 
z duchovního pohledu.  Zvažte ve svých srdcích Má slova a spatřujte za nimi ale i Mé laskavé 
porozumění pro vaše starosti a také Mé povzbuzení! 
 Mé milé ovečky, dejte svým dětem volnost! Ale nejen svým dětem, ale i svým partnerům,  
ne vnější svobodu, vnitřní svobodu!  Jak moc ještě ovlivňujete cesty vašich bližních. Udělám 
ještě jeden krok: Jak moc - nevědomky - také ovlivňujete cesty vašich známých. Svými 
představami, názory, které o nich máte, je nutíte jít určitým směrem. Je-li příjemce vašich 
myšlenkových sil z představ a názorů labilní, tj. že se nevzepře záplavě vašich myšlenek, tak mu 
vnutíte své cesty. 
 Učím vás moc a sílu myšlenek. Stále jsem o tom mluvil, a přesto si ještě nejste vědomi, co 
všechno můžou vaše myšlenky způsobit. I vy sami často děláte věci, které nejsou jen z vaší vůle, 
ale byly ovlivněny. To souvisí s kmitačními rovinami. Jste příjemci kmitání, ale zároveň také 
jejich vysílači. Když jste se např. zaměřili na kmitání, možná jste ještě vůbec nechtěli čin 
vykonat, ale jen jste na to mysleli, odebrali jste se na vlnovou délku vysílače, který vás ovlivňuje 
vykonat tento čin.  
 Nenacházíte se zde na této planetě jako jednotlivec, ale jste propleteni, jak jsem vás to učil, s 
přírodou, se stvořením, ale i s vašimi bližními, s každým jedním. Proto, Mí věrní, Mé učení lásky 
pro vás! Neboť jsou-li vaše pocity, myšlenky a slova nesena silou lásky, tak budou i vaše činy 
stále v lásce. Pak jste v kmitační oblasti lásky, z nějž vzniká záření andělů a vaši strážní 
průvodci. Na této kmitační rovině jsou všichni dobří duchové, kteří vám slouží, i přírodní bytosti, 
které slouží v lásce, a tak jste současně chráněni před vibracemi nižší povahy.  
 Nyní změním  téma a dotknu se kmitání nižší povahy, tedy na Zemi uvězněná kmitání. Když, 
Mí věrní, pokročíte na stezce lásky kupředu, bude i vaše úloha pomáhat těm, kteří se, jak se o 
tom dnes mluvilo, ještě zdržují v zemské sféře a nemůžou se od ní odpoutat. Je to dokonce 
nádherný úkol, neboť oni vás mohou vidět, ale nevidí světlo, poněvadž zavírají své oči před 
světlem. Ale vy je můžete učinit vidoucími světlo, vaší modlitbou, vaší láskou. 
 Když budete, Mí věrní, kmitat v lásce, budete v Mé ochraně a tím v ochraně čistě duchovního 
světla. V této ochraně byste mohli kráčet nejhlubšími hlubinami, v nichž se ještě nacházejí vaši 
bratři a sestry, kteří prozkoumávají temnoty, aniž by vám byl zkřiven jediný vlásek. LÁSKA  
NEZNÁ STRACH . Opakuji větu: "Láska, skutečná láska, nezná žádný strach!" Strach je kmitání 
pozemské sféry. Strach vás činí napadnutelné, strach se přenáší i na vašeho bližního, ať už v 
rovinách, které ještě nemůžete vidět nebo na bližní kolem vás. Láska proudí, láska ví, že BŮH, 
OTEC, nese Své dítě domů, že JÁ kladu Svoji ovečku na ramena, které se zapletlo v nejhlubším 
trnitém křoví, a vynáším ho do světla věčnosti, do světla domova. 
 Jestliže se ještě strachujete, tak i pro to mám porozumění, neboť i JÁ jako JEŽÍŠ jsem zápasil 
a bojoval se strachem - připomínám vám Svoji noc na Olivetské hoře - avšak nejen tuto noc. 
Nedochovalo se vám mnoho, kdy jsem zápasil a sžíral se ve strachu před věcmi, které ke Mně 
přišly, které byly na Mne, na člověka JEŽÍŠE, uvaleny. I JÁ jsem měl hodiny zoufalství, i JÁ jsem 
se hádal. Proč právě JÁ? I to jsem řekl. Vidíte, JÁ jsem byl člověk a to BOŽSKÉ ve Mně bylo 
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zakryto tak jako je BŮH ve vás a vy si toho nejste vědomi, tak to bylo i u Mne. JÁ jsem se 
probojoval a také vy se probojujete. 
 S Mojí silou, která vás podporuje, s Mojí láskou, která vás nese a s milosrdenstvím, které 
kolem vás klade svůj plášť, zahaluje vás, říkám: "Ó sestro/bratře v pozemském oděvu, jak dobře 
ti rozumím. Síla k tobě bude proudit, když necháš dít se vůli BOŽÍ, když tvá modlitba nebude 
zase určovat cestu, ale když se v hluboké pokoře skloníš a řekneš: "OTČE, tak jak to chceš Ty! Já 
mohu jen prosit v mém neporozumění hlubších souvislostí. Přesto OTČE, staň se Tvá vůle." 
 Stavějte vždy vůli BOHA do popředí, když např. budete chtít pomoci vašim bratrům a sestrám, 
kteří jsou ještě v obalu duše připoutáni na Zemi. V okamžiku, kdy vy chcete, už nejste pokorní. 
Když vy si tedy pomyslíte, že můžete teď pomoci nejubožejším z ubohých, jste, Mí milí, 
zapleteni v myšlence pádu a blížíte se kmitání těchto na Zemi připoutaných duší. To je také 
důvod, proč je mnoho lidí, kteří z dobré vůle by rádi pomohli a pak už se nemohou ubránit těchto 
duší. Opominuli nechat ve všem vládnout vůli BOŽÍ  a vidět se jen jako nástroj Jeho proudící 
vůle, která působí v lásce. 
 Mí milí přátelé, Mé ovečky, přemýšlejte o Mých slovech ve svých srdcích, říkám ještě 
jednou! Nenechte je odeznít, ale nechť jsou ve vás zapsána, aby vám byly pomocí v době, kdy ji 
budete potřebovat. Má síla, Má láska a Mé požehnání jsou s každým jedním z vás, jsou se všemi 
Mými dětmi! 
 

Amen 
 
 Já, PURA, v pozemském oděvu nazývaná Marie, jsem u vás a s vámi. Když Nás zavoláte, 
smíme vám pomoci. Jestliže jste v kmitání lásky, můžeme vám být vždy nápomocní. Hledejte 
nejdříve říši BOŽÍ, pak vám  bude darováno v hojnosti vše, co je ve vůli OTCE! Pociťujte stále 
více jednotu v lásce! My, vaši bratři a sestry ze světla, jsme připraveni pomáhat vám tam, kde to 
je povoleno. Neboť vy máte svobodnou vůli a My na ní dbáme. Tak se ciťte v bezpečí! Přijměte 
naše natažené ruce a láska OTCE bude moci proudit skrze nás k vám a skrze vás k bližnímu. 
Budete nositelé světla, když si uvědomíte tento úkol, vyzařujte toto světlo, i do svého okolí. Tak 
jsme s vámi, a Já, PURA, vám žehnám z milosrdenství OTCE. Veškerá naše láska je s vámi! 
 

Amen 
�� 
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37. školení 
 Je pro Mne, JEŽÍŠE KRISTA, a pro všechny, kteří se Mnou k vám přichází a dlí mezi vámi, 
velká radost pozorovat vás ve vaší vzájemné otevřenosti a vidět, jak si každý z vás dává 
pořádnou práci na cestě pokročit kupředu vstříc světlu, i když se tak někdy zdá, jako byste se 
motali v kruhu.   
 Má milá skupinko, kroky, které děláte, jsou často velmi malé - musí být malé - neboť na cestě 
leží mnohé, co byste při velkých krocích přeskočili. Skloňte se tedy v nejhlubší pokoře k malým 
krokům, podejte Mi svoji ruku a putujte vědomě a pečlivě na této stezce, která jde uzounce, ale 
stále kupředu! 
 Ohýbejte se stále znovu po kamenech, které leží pod vašima nohama. Vezměte je do ruky a 
přemýšlejte o nich. Co jsou kameny, které leží na vaší cestě? Kámen je zde symbolem pro 
SLOVO, pro lásku, kterou vám vkládám do srdce. 
 Každé SLOVO je vepsáno do vaší duše. Jestliže se budete hnát v obřích krocích, snažit se 
pospíchat kupředu, unikne vám tak mnoho malých kroků, tak mnoho SLOV lásky a budete se 
muset obrátit, jít zpět cestu, kterou jste pospíchali kupředu, abyste zase dospěli k Mému SLOVU, 
pokorně se sklonili, přijali ho a pojali ho a přemýšleli o něm. 
 MÉ SLOVO JE LÁSKA . Váš úkol je pozvednout do lásky vše, co kolem vás nekmitá v lásce, 
tím, že se skloníte, sehnete se  a kámen, který těžký leží na vaší ruce, pozvednete, podáte Mi ho.  
 Kámen se vám jeví tvrdý a pevný. Znáte výraz "jeho srdce je z kamene." Láska nechá tento 
kámen změknout, láska ho prozáří, láska vytvoří spojení mezi vaším srdcem, vaším rozumovým 
myšlením a vaším intelektem. Kámen bude láskou a pokorou obroušen. Ztratí svoje hrany a rohy, 
začne se lesknout, a vaši bližní se budou v něm odrážet. Pak poznáte ve svém nitru, vašem srdci, 
všechny vaše slabosti. V kameni, který je třeba opracovat, se budou odrážet i slabosti bližních, 
které ve vás ještě nachází resonanci, tedy ukazují vaše vlastní slabosti.  
 Čím víc se tento kámen stane láskou, tím více se bude lesknout, bude mít fazety jako 
broušený diamant. Tím více se ještě odrazí ve vás, ještě větší bude připravenost na poznání a 
ještě hlubší vaše pokora, protože uvidíte: "Ó OTČE, kde stojím, tvé dítě?" 
 V této pokoře se skloníte znovu a řeknete: "OTČE, ne já, ale TY skrze mne! Já nechci hýbat 
věcmi, ale TY, ó OTČE, hýbej věcmi podle Své vůle, neboť toho, co v sobě vidím, je tak moc, že 
mě to skoro umačká. Jak bych vůbec přišel domů, ó OTČE, kdybys Mi nepodal ruku a nezahrnul 
mě Svým převelikým milosrdenstvím a Svojí Vše-láskou." 
 Když se tímto způsobem dopracujete k pokoře, bude se v tomto broušeném diamantu ve 
vašem nitru stále méně zrcadlit. Nyní se v něm začne odrážet Má láska, neboť vaší 
připraveností měnit sami sebe a také změnou proměníte současně své okolí, s nímž jste 
propleteni. Vaše okolí se bude měnit v přesně těch malých krocích, kterými - pracně, ale stále 
kupředu - jdete. Když se po nějaké době ohlédnete, pak užasle zjistíte: "Ó PANE, měl jsi pravdu. 
Cesta už není tak těžká. Problémy se vyřešily. Láska kmitá kolem mne. Už nemám potíže s 
dětmi. S mým partnerem jsme vešli do většího souzvuku. Mí přátelé a mí známí se na mě stále 
častěji obrací, když jsou v tíživých situacích, a Ty, ó PANE, jim můžeš být skrze mne pomocí." 
 Pak se bude tento vnitřní kámen bude rovnat briliantu s malými nečistotami a bude odrážet 
světlo věčnosti, lásku, do dálek této Země a kosmického prostoru. Pozvedli jste své vědomí, už 
dávno nebudete připoutáni na pozemsky-hmotné myšlení, ale budete mít rozum svázaný se 
srdcem a váš pohled zaměřený do vnitřních dálek, do kosmických dálek a stvoření, které bych 
vám rád vložil do klína. 
 Jak úzký je ještě váš horizont. Když naslouchám vašim líčením, pak od vás ke Mně kmitá 
pocit, že se cítíte jako lapeni v kleci, zuřivě třepete mřížemi a myslíte si, že se nic nehýbá. Ve 
vašem vzteku se také nic nepohne, ale jen navenek, Mí milí žáci, v nitru se pohne velmi mnoho. 
Neboť už vaše reakce vyvolává zase akce a vede vás - ještě nevědomky - k novým skutečnostem, 
které vám konečně pomáhají poznat, že mříže, jimiž třepete, vůbec neexistují.  
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 Jen co v okamžiku pojímáte svými pozemskými smysly, pro vás existuje. U jednoho  či 
druhého se probouzí nyní duchovní smysly a pochopíte vyšší roviny vědomí, ale musíte je ještě 
uchopit. Když nenatáhnete ruku, tak se k vám tato rovina podle vaší svobodné vůle nemůže 
přiklonit. Nyní slyším volání: "Já přece chci, PANE!" Právě tato vůle je to, vaše vůle, která vás 
nechává třást domnělými tyčkami mříže. 
 Co je to 'vůle'? Co je to 'svobodná vůle', co je to 'božská vůle'? 
 Když duše vstupuje do pozemského těla, poddává se zákonům těla. Předtím si toto tělo 
vybudovala. Geny už byly spoluurčeny inkarnující se duší. Které geny například mají působit 
dominantně, určuje inkarnující se duše. Také genové defekty, slabosti vychází z duše, vyvolány  
zesláblou tvůrčí silou v duši, které jsou podmíněné pochybeními v minulých inkarnacích.  
 To, čím jste dnes, je jednak tvůrčí síla vaší duše, jednak ale, poněvadž se duše musí odevzdat 
člověku a tím hmotě, vůle člověka. I člověk má svoji svobodnou vůli, ale jen na určitých úsecích 
cesty.  
 Vyšla-li duše, aby zrušila karmu a/nebo splnila nějaký úkol, a nemůže to v tělesném oděvu 
vykonat, bouří se, nejdříve jemně, pak stále silněji. Tělo onemocní, nebo se stane nehoda. 
Myslíte si, že vám náhoda způsobila osud, ne, duše působila skrze člověka, působila skrze hmotu 
a přivodila, podle její svobodné vůle, osud, aby se přes člověka v budoucnu mohla lépe hýbat a 
sice směrem, který si předsevzala.  
 Každý nepokoj v člověku, každá nespokojenost je odraz z duše. Také nešťastnost, touhy, 
které v sobě nesete, to vše pochází z vaší duše, i hlubší pocity, které si z člověka nemůžete 
vysvětlit. Viděno čistě z vnějšku, zdá se vše v pořádku a přesto vás najednou přepadne 
přehluboký smutek nebo touha, kterou není možné popsat. Proč? Vaše duše se hlásí. 
 Nenachází-li duše žádnou možnost, ani utrpením, dospět přes člověka k jejímu úkolu, pak se 
uvolní z tohoto lidského oděvu, život se stáhne. Člověk může sebevíc chtít, sebevíc lpět na 
životu, jeho chtění a přání je ukončeno, musí se poddat osudu, cítí život mizet. Musí se oddat do 
vůle duše, musí se před ní sklonit, poněvadž duše nese vyšší kmitání než pozemský šat. 
Svobodná vůle člověka je tedy ukončena.  

Nad duševní vůlí stojí ale také ještě BOŽSKÁ vůle. Ale BOŽSKÁ vůle nechává Svému dítěti 
absolutně svobodnou ruku. Duše může jít cestu do temnoty nebo do světla. BŮH, OTEC, ji miluje 
stále stejně a stále jí dává stejnou sílu a lásku. Jen, Má věrná skupinko, když tento jiskřící 
drahokam ve vašem nitru byl překryt vícero inkarnacemi, nemůže světelnou sílu OTCE - život, 
lásku, více přijímat, a duše ztrácí na tvůrčí síle.  
 Vaše cesta je, jak jsem řekl na začátku, odkrýt tento drahokam – až na malé nečistoty, které 
musí být, abyste mohli zde na Zemi dále existovat - aby tvůrčí síla, která se rovná lásce, kterou 
JÁ jsem, mohla skrze vás zase působit a aby touhy a nespokojenosti, které stoupají z duše, byly 
utišeny.  
 Z tlaku vašeho nitra víte: Je toho ještě mnohem  více, než co mohu pojmout svými smysly, a 
"já chci pojmout víc!" Vaším "Já chci" jste zase zakopli o pokoru, neboť vaše myšlenka měla 
být: "OTČE, ne já, ale TY skrze mne. Sám tento prudký kopec vzhůru k vrcholu nezvládnu - jen s 
Tvojí pomocí." To platí pro všechny vaše potíže! Když si budete stále vědomi, že sami ze sebe, 
totiž z člověka, vůbec nic nezmůžete - neboť život je láska, život je DUCH - pak bojujete i o 
pokoru. 
 LÁSKA DÁVÁ ! Láska nechává dítě kráčet všechny cesty, které by rádo šlo. Ono je ale nemusí 
projít, nemusí je všechny protrpět. Dítě se může učit i na osudu svých bratrů a sester. Avšak 
mnozí z Mých milých, Mnou přijatých dětí chtějí  zrovna samy každým poznáním.  
 LÁSKA NECHÁVÁ JÍT! Má ovečka běhá na dlouhé šňůře. Ještě chytá toho motýla, tamtoho 
brouka, stojí snad u propasti, ale JÁ ji přesto pevně držím. Neboť kdo se na Mne jednou obrátil, 
kdo slyšel, jak volám jeho jméno - to nemusí být v lidském oděvu, ale v duši - koho jsem volal 
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při jeho jménu, ten je Můj, kamkoliv ještě pospíchá. Nebude trvat dlouho a ovečka bude zase na 
Mé straně, těsně se ke Mně přivine a JÁ ji povedu k zeleným nivám z vámi citovaného žalmu 23. 
 Nyní před sebou máte trochu času, kdy můžete přemýšlet o Mém SLOVU, kdy se sami před 
sebou vyzpovídáte, co jste z toho, co vám bylo darováno, uskutečnili. JÁ jsem stále pomocí a 
oporou a společně se Mnou vás doprovází čistě duchovní nebeský svět, všichni vaši strážci a 
průvodci. 
 Přemýšlejte, proč ještě třepete imaginárními tyčemi mříží, proč se nepozvednete svobodní a 
lehcí jako láska, která je život, abyste se vznášeli nad mraky. 
 Vzpomeňte si na svoji první lásku! Tehdy jste chodili jako v oblacích. JÁ jsem vám řekl v 
příslušném školení: nebeská láska se u vás usídlila. Přemýšlejte o tom, proč tato lehkost ještě 
nevstoupila do vašeho života, proč ještě kráčíte těžkým krokem, kde JÁ, dobrý pastýř, jsem vám 
přece tak blízko. Pokuste se také, Mé milé ovečky, putovat do svého nitra a Mne, JEŽÍŠE KRISTA, 
spatřit v tomto broušeném drahokamu! 
 Nezůstávejte stát před škvírou otevřené vnitřní brány, nesklánějte svůj pohled před světlem, 
které k vám září a v němž se odrážíte a poznáváte své slabosti, ale podejte Mi svoji ruku a 
řekněte: "PANE, s Tebou zvládnu všechny cesty, i kdyby byly těžké, trnité. Ano, vidím rozkvétat 
růže mezi trny, k mé radosti." 
 Trochu se ohlédněte, ale nedlete v minulosti, a nepohybujte se dále ve starých okovech, ale 
pokuste se žít okamžik: Tady a Teď cítit život, který ve vás proudí - nejen fyzický život, ale i 
duchovní záření! 
 Myslete na ty tři roviny, které je třeba vždy zdůvodnit: lidská, duševní a duchovní! Vyjděte 
teď  jistým krokem z lidské roviny, do duševní, aby člověk začal sloužit duši a tím se rozšířily 
sféry jeho vědomí. Jen tak pohlédnete za kulisy. 
 Tomu však předchází pokora - opakuji s obzvláštním důrazem - sklonit se a poznat se ve 
vlastních slabostech. V tomto sklonění a poznání se pak obdržíte sílu, skutečný život ze 
stvořitelské moci. Pozvolna vám bude dávána možnost to, co už teď v duchovnu vykonáváte v 
různých oblastech, převést do vašeho lidského vědomí, aniž byste ihned zase upadli do pýchy, 
jakých velkolepých výkonů jste schopni - slyšte humor v Mém hlase. 
 Je to život, láska, která vše ve vás a skrze vás vykoná, je to stvořitelská síla. Jen ona má být 
váš cíl, ne nějaké moci, o nichž sníte, síly, s nimiž si přejete otřást světem v základech. Vy 
skutečně v sobě máte sílu, kdybyste se mohli poznat ve vašem BOŽÍM synovství nebo dcerství 
Božího. 
 Má věrná skupinko, přemýšlejte. Má žehnající láska je s vámi a se všemi Mými pozemskými 
dětmi. I ti, kteří teď jsou přítomni a s vámi v obalu duše kráčí školením, jsou dotčeni Mojí láskou 
a požehnáni. Požehnání proudí do celého stvoření. 

Amen 
�� 
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38. školení 
 Mí milí přátelé, jsme spolu na putování do hor a krátce si odpočineme, načerpáme nové síly a 
ohlédneme se za cestou, kterou jsme dosud ušli. JÁ, váš horský vůdce, jsem při vás, podávám 
vám duchovně osvěžující nápoj, lámu s vámi Svůj chléb a Má žehnající síla v každém proudí. 
 Díváte se na strmé svahy, které jste překonali. Vidíte ty, kteří s vámi putují, na které, 
společně se Mnou - symbolicky viděno - čekáte, neboť všichni společně chceme dosáhnout 
vrcholu, cíle. V kamarádství, které je neseno láskou, pomáhá každý každému: Jeden za všechny a 
všichni za jednoho. Jestliže zůstane jeden trochu pozadu, protože se mu cesta v okamžiku jeví 
trochu těžká, tak všichni ostatní duchovně pomohou, aby skalisko mohlo být překonáno, podle 
okolností obejito.   
 Tak proudí síla lásky, kterou jsem vám daroval s vodou života, ke všem těm, kteří putují s 
vámi, kteří se nachází vlevo i vpravo - kdekoliv právě v životě stojíte - společně s vámi na stezce 
k vrcholu. Vidíte ze své pozorovatelny potíže, které ještě lidé, kteří s vámi putují, musí přemoci. 
Ale pohlédněte, aby dospěli k vrcholu, je vždy více cest a nejstrmější, nejtěžší stezka vás sice 
může přivést k cíli nejrychleji, avšak spirálovitá oklika vede po lehčích stezkách k cíli také! 
 Poněvadž jste vložili svoji ruku do Mojí, zároveň jste slíbili být pomocí a oporou všem těm, 
kteří jsou kolem vás jako vaši partneři, jako vaše děti, jako vaši přátelé, jako vaši známí. I když 
je třeba vyřešit mezilidské potíže, jsou to přesto ti, které jsem nechal  s důvěrou vás provázet na 
vaši cestě nebo zkřížit vaši cestu. Důvěřuji vám tedy, že ochotně ponesete břemeno svých bratrů 
a sester, protože jste to slíbili.  
 Viděno z vašeho lidského úhlu pohledu, jsou všechna vaše líčení vaše vlastní slabosti a 
nesnáze, nad které v této krátké přestávce máte vyrůst. Neboť když pohlédnete nahoru k cíli, 
poznáváte, že váš krok teď musí být jistější a pevnější, poněvadž putování vede po úzkém 
horském hřebenu, který jsem vám už vylíčil. Tak jistý, že i v nejhustší mlze vašeho lidství 
náměsíčně budete kráčet dále a vědět, že vás držím.  
 Nezastavujte se u svých lidskostí, nepohlížejte na bližního tím, že uvedete jeho potíže, ale u 
všeho a ve všem hledejte své zrcadlení! 
 Jsem na vaší straně, abych vás provedl touto přestávkou, pro níž jsem vás posilnil. Neboť 
vězte, neučili jste se v nejhlubší pokoře se sklánět před všemi svými bratry a sestrami, jak pak 
chcete být Mé nástroje lásky naplněné silou? 
 Pokora uzavírá vaší auru. Jste-li skutečně pokorní od srdce, tak nic nemůže proniknout do 
vašeho nitra, neboť není už nic, co by ve vás mohlo vyvolat rezonanci. Nezaměňujte tento vysoce 
duchovní, láskou nesený stav s lidským obrněním se vůči bližnímu! 
 Můžete se chovat také jako vzdorovité dítě, které se, jako v autismu, uzavře před vnějším 
světem, na nějž vše naráží, protože toto dítě na cestě se nechce učit. Autismus je onemocnění, jak 
všichni víte, a tak mnohá duše, která se v minulých inkarnacích obrnila vůči bližním, se odebrala 
do šnečího domečku, aby nemusela od ostatních vůbec nic vyslechnout, připoutala svoji duši tak 
moc, že o pár inkarnací později bude mít tato duše velké potíže navázat s vnějším světem, s 
bližními kontakt. Před onemocněním autismem stojí tedy vždy odebrání se, nechtění přijmout, 
nechtít se sklonit v pokoře. 
 Jste-li však prožhnuti Mojí láskou, připraveni roztáhnout své lidské ego na kříži, pak září 
vaše vnitřní světlo daleko nad vás a zároveň tvoří ochranu před všemi negativními vlivy. Pak 
můžete se Mnou kráčet nejtemnějšími oblastmi a z vás proudí láska a jen láska, kde vás vítá 
nenávist, potupa, potutelný smích. Tomu jsou předřazeny zkoušky v lidském oděvu. Tyto 
zkoušky, milí bratři a sestry, jsou vaši bližní, skrze něž JÁ skutečně a opravdu působím, abych 
vám ukázal zrcadlo pýchy, abyste později neklopýtali v temnotě a mohli se postavit statečně 
posměchu na odpor. 
 Vězte, přijdou doby, kdy budete stát jako skála ve vlnobití! Kolem vás bude Země 
proměňována a vše se bude proměňovat a co se nebude chtít proměnit, vzepře se. Budete 
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proprouděni světlem, plni důvěry, plni víry a vaši bratři a sestry budou stát před vámi, připraveni 
pozvednout kameny, hodit je proti vám se slovy: "Kde je tvůj BŮH, který toto vše dovoluje? Jak 
se odvažuješ věřit na vyšší moc, která nás tak trápí?" Budete pak schopni statečně vzdorovat 
svým bratrům a sestrám prozářeni Mým světlem, ať už vás kámen trefí nebo ne? Přijmout vše, co 
v kypícím a zuřícím davu lidí vře a staví se proti vám? 
 JÁ vám říkám, tak jak jsem stál na Golgatě a nikdo by Mi nebyl mohl způsobit utrpění, 
kdybych nebyl vložil Moji vůli do vůle OTCE, a věděl, že se musí stát, co se stát má, tak se ani 
vám nestane nic, ledaže by se to mělo stát.  
 V těchto dobách půjdou po této Zemi divy za divy, neboť ten, kdo pozvedne kámen, nebude 
moci hodit; ten, kdo ponese hůl, aby vás uhodil, nebude moci uhodit; ti, kdo na vás zamíří, aby 
na vás stříleli, nebudou moci stisknout spoušť. Neboť světlo lásky zaplaví  vaše bližní takovou 
silou, že budou strženi láskou a vtaženi do proměny, když v sobě pocítí jen jednu jiskru lásky a i 
když je tato láska založena jen v touze, moci mít trochu z vaší víry, vlastnit trochu z vaší důvěry 
v budoucnost. Už jim je skrze vás pomoženo.  
 Avšak tato síla může vámi proudit, léčit, proměňovat do hloubky kleslé stvoření, jen když vy, 
Mí věrní žáci, natáhnete vašeho člověka ze svobodné vůle na dřevu, na kříži, a před všemi vašimi 
bratry a sestrami, jakkoliv se k vám chovají, jak si vůči vám počínají, se pokorně v lásce skloníte. 
 Nahlížím do vašich srdcí a vím o vašich myšlenkách. Z vašeho dnešního rozhovoru vyberu 
jeden příklad: 
 Jste aktéři vy nebo jsou to vaši bližní a hraje se s vámi, pohazuje se s vámi jako s balónem 
sem a tam? Když se, Mí milí, spojíte se Mnou, tak se vymění vaše role hraného k hráči. Z 'být 
hnán do stále nových potíži' k aktérovi, který prochází svými potížemi se Mnou a Mojí silou a 
tím je řeší. 
 Co je Mojí silou? Mojí silou je láska, ne vaše lidsky rozuměná láska, ale láska, která chápe 
bližního na základě jeho zážitků, která se do něj vcítí a přesto plna dobroty klade hranice, které 
musí být kladeny do té míry, aby i váš bližní kráčel svoji cestu do světla a nezaplétal se ještě 
hlouběji do víru vin.  
 To je jen jeden příklad z mnoha. Spojeni se Mnou máte tuto sílu lásky, potkávat svůj 
protějšek pokorně, ale pevným krokem, laskavě, ale určitě, rozhodně, se zodpovědností jako Můj 
následovník, kterého jsem volal a který ochotně klade své slabosti na oltáři lásky, aby z něj vyšel 
posílen.  
 Také ode Mne bylo žádáno rozhodnutí a také od vás jsou stále žádána rozhodnutí. V každé 
vteřině, v každém okamžiku jste postaveni před rozhodnutí: pro Mne, pro světlo, pro JEŽÍŠE 

KRISTA, pro vítězství onoho "Budiž nové nebe a nová Země" nebo pro pohodlnost, pro nezájem a 
tím pro spočinutí v šedivých - neříkám temných - oblastech. 
 Jak jsem pravil? "Vlažné vyplivuji." Můžete to přečíst, ale toto SLOVO znamená, že ne JÁ vás 
odmítám, ale že vy sami vstupujete na pohodlnější cestu, která vás nechá spočinout ještě v ach 
tak krásném světě a oddělí vás od vašeho skutečného já. 
 Proto Mé zkoušky. Zkoušky, které si v prapůvodním smyslu kladete vy sami. Neboť když 
vaše duše pohlédla na svůj budoucí život, vyvolila si zcela vědomě určité stanice, aby splnila 
svůj úkol. 
 Jak jsem už vyprávěl: člověk má částečně svoji svobodnou vůli. Může se té nebo oné stanici 
ještě vyhnout, ale jednoho dne už nebude vyhnutí. Jednoho dne se vám bude jevit tento krásný 
svět - a tím míním všechen ten lesk, falešnou moc této Země - jako šedivý a jako podvod. Pak 
vzhlédnete za svými kamarády, kteří s vámi putují v horách, a plni touhy vzhlédnete po lanu - 
symbolicky viděno: vzhůru po hřebeni - a nahoře uvidíte společenství, které na vás čeká, které 
vás táhne za sebou, které vám pomáhá, než najdete zase připojení a dostojíte svému skutečnému 
úkolu.  
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 To je podobenství o pracovnících na Mé vinici. Avšak střežte se před myšlenkou: "Mám stále 
ještě čas rozmyslet se", neboť pohleďte, nevíte, jak dlouho už vaše duše tlačí, jen JÁ to vím a tím 
BŮH, OTEC. V lidském oděvu nevíte, kdy duše říká: "To je dost, nechci víc." 
 Pak začínat ještě jednou od začátku? Všechno to lidské prožívat ještě jednou? Ještě jednou 
být kojenec, vydán vnějším podmínkám? Proč, Mí věrní, zrovna Tady a Teď neuchopit lano, 
nedržet ho pevně oběma rukama a po krátkém odpočinku nekráčet dále, společně spojeni lanem? 
Neboť lano má jen určitou délku. Spatřete v tom symboliku! Váš bratr, vaše sestra, kdokoli s 
vámi je spojen, má tedy k dispozici jen určitou délku lana k vám a je na vás spolupomáhat, aby 
rozdíly ve společenství spojeném lanem byly překonány. Nakonec všichni budou u cíle, ale jak, 
rozhodne každý sám. 
 Přemýšlejte moudře o Mých slovech! Má radost je s vámi. Ještě jednou vám podávám pohár s 
vodou života. Symbolicky jej přijměte a napijte se z něj! Ještě jednou vám podávám chléb jako 
duchovní stravu, najezte se jej, a pociťte posílení, které jsem dostal i JÁ, když jsem přijal na 
Olivetské hoře kalich! 
Každý z vás je svobodný rozdělit se se mnou o tento kalich, každý je svobodný kráčet se Mnou k 
dokonalosti. Žehnám vám, Mí milí, tady a všudy, kteří jste slíbili být světlem a kterým už i teď 
jste.  

Amen 
�� 
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39. školení 
 Mí milí přátelé, které jsem kolem Sebe v důvěře seskupil, kteří nasloucháte Mým slovům a 
jste připraveni probudit je v sobě k životu, skutečně vše je vedeno, také i váš rozhovor. 
 Pomalu se na výšině tohoto odpočívadla - poznejte symboliku - oprošťujete od lidských 
potíží vašeho denního bytí. Stále více poznáváte svůj skutečný život, který se výlučně neukazuje 
přes vaše lidské tělo, ale stále více poukazuje na duchovno.  
 Podal jsem vám k posílení chléb, rozlomil jsem si ho s vámi, a napili jste ze z poháru 
naplněného vodou DUCHA. Tím jsem vás postavil do Mého následnictví, v němž se teď - podle 
vaší svobodné vůle - můžete osvědčit. 
 Na tomto odpočívadle, ó Mí milí, vás učím proudění léčivých sil. Seznamuji vás s VNITŘNÍM 

SLOVEM, vedu vás ještě hlouběji do jednoty se stvořením, Mí věrní žáci, jen z této jednoty 
můžete působit. 
 Vše je navzájem spleteno. Stvoření vám slouží a poněvadž jste nyní nastoupili Mé 
následnictví, máte se i vy prokázat jako služebníci stvoření. 
 Učil jsem vás poznávat se v kameni, rostlině, zvířeti, ve svých bližních. Nyní bych vás rád 
vedl do duchovního záření stvoření, abyste za kamenem, za hmotou v sobě odkryli duchovno a 
spojili se s ním, stali se jedno. 
 Před vámi hoří světlo, svíčka je zapálena a před vaším vnitřním okem nevidíte jen plamen, 
ale vidíte i vyzařování světla, auru. Toto vyzařování jednoho jediného světla osvětluje celý 
prostor, i v nejtemnějších rozích září ještě jiskry tohoto světla svíčky. 
 Tak jako se šíří toto světlo, tak má i každá bytost stvoření kolem sebe věnec paprsků z věčně 
božského bytí. Váš úkol je nespojovat se už se hmotou, ale nechat své vědomí duše vkmitat do 
duchovního bytí kamene, do duchovního bytí rostliny, do duchovního bytí zvířete a do 
duchovního bytí vašich bližních. 
 Když se vyškolíte v těchto pocitech, pak už vám více nebudou skryté světy, které se nachází 
kolem vás, ba ve vás, ve vyšším kmitání: Všechny přírodní bytosti, které vás obklopují, andělé, 
kteří vás provází, světlé duše, které vás ochraňují, které se s vámi učí, aby jako vy zdolali 
duchovní vrcholy, aby jako vy putovali vstříc jedinému cíli, vstříc PŮVODU, zpět domů. 
 Myslete na svůj první kámen, jak jste ho našli, na kousek zdi, na hmotu, kterou jste přinesli 
sem do kroužku, jak jste se zkoušeli na hranách, rozích, liniích a na zářezech, jaký odraz vám 
tímto byl dán. Tento způsob úkolu, "poznat zrcadlo", vás provází dále až k proměně vědomí 
nejbližšího vyššího stupně, a to znamená: Zrušení hrubé hmoty. 
 Avšak co vás budu učit teď, je ponoření se do skutečného bytí, do DUCHOVNA. Pociťte svůj 
kámen! Před svým duchovním okem ho vidíte ve věnci paprsků před sebou, neboť i on je 
proprouděn STVOŘITELSKÝM  DUCHEM, a k jednotě s tímto STVOŘITELSKÝM  DUCHEM bych vás JÁ, 
JEŽÍŠ KRISTUS, rád vedl! 
 Vzpomeňte si, jak hluboko se před vámi minerál sklání, aby propůjčil vašemu kroku pevnou 
půdu. Buďte i vy připraveni, natáhnout své lidské bytí v nejhlubší pokoře jako všechno kamení 
pod vašima nohama. Jestliže ano, pak se zaradujete v jednotě BOŽÍ, zaradujete se ve skutečné 
svobodě života, neboť ještě jste vázáni na mnohé, co je nyní třeba rozřešit. Jste např. vázáni na 
vaše pozemsko-hmotné zákony. Tento kámen pro vás bude tak dlouho pevná hmota, a kámen na 
kameni zůstane zdí, dokud ji z moci vašeho duchovního sjednocení se stvořením  neproniknete, 
tak jak vás ona už teď se svojí silou záření, aniž byste si toho byli vědomi, proniká.  
 Když stojíte vedle vaší pokojové rostliny, láskyplně nad ní rozložíte ruce, pocítíte i zde 
vyzařování, jestliže se pohybujete ve svém cítění srdce, ve vaší duši. Strom venku v přírodě, i on 
by rád komunikoval svým vyzařováním s vaším duchovním bytím, a nejen on, všechno by se s 
vámi rádo spojilo, ať už vítr, který hýbe trávou, listy, ať už oblaka na nebi, hustý déšť, nebo třeba 
paprsky slunce. 



  148 

 Vše vámi duchovně proniká a rádo by dospělo do vašeho vědomí. Teprve když pozvolna 
vniknete do VĚDOMÍ BOŽSKÉ STVOŘITELSKÉ JEDNOTY, pak se vám toto bude moci odkrýt a budou 
vás potkávat zázrak za zázrakem, které už nebudou zázraky, ale skutečné, opravdové bytí. 
 Žijete ve světě stínů se stínovými zákony, které i ve vaší vědě ztrácí stále více na platnosti. 
Vystupte ze svých stínů tím, že se oprostíte od svého intelektu a rozumové myšlení spojíte s 
cítěním srdce. Když vytvoří cítění srdce s mozkovými buňkami harmonii, odkryjí se přes vaše 
mozkové buňky nové zákony stvoření. Zákony, které už teď pronikají do vašeho bytí, které jsou 
z části už vnímány, které ale ještě nepatří k vašemu dennímu vědomí. 
 Rád bych vás do tohoto vědomí vedl. Nejen na okamžik, ale tento stav vědomí se má stát 
vaším novým základem života! Cesta vede znovu přes lásku k malému nepatrnému kameni, ke 
kousku malty, který pomohl držet pohromadě dům. Povede vás do světa vzájemného dávání a 
přijímání, souvztažnosti, která se rozdává v harmonickém kruhu kmitání. Tato kmitační 
harmonie stvořitelské lásky je stále znovu rušena vaší svévolí, čímž se ukazují neshody ve vašem 
okolí.  
 Láska, kterou vás učím na tomto odpočívadle, rozšíří vaše nitro do oblasti DUCHA. Avšak 
stále máte svoji svobodnou vůli následovat Mě nebo také ne. Tak vám budiž, Mí milí, dáno za 
úkol, abyste se alespoň jednou denně meditativně ponořili, abyste se oddali tomuto kmitání na 
odpočívadle.   
 Představte si váš kroužek, nic nechtějte, jen vězte, že JÁ jsem uprostřed mezi vámi! Otevřete 
své ruce a nechejte skrze ně proudit sílu lásky k vašim bratrům a sestrám, kteří potřebují pomoc, 
a dále do stvoření, kdekoliv ucítíte potřebu vyslal lásku. 
 Dále se můžete meditativně ponořit do říše minerálů. Položte svoji ruku na kámen - když už 
ho nemáte, pak vás povedu přes další kámen, o který zakopnete, vezměte jej s sebou - položte, 
jak už jsem řekl, na něj svoji ruku a pomalu ji oddalujte! Pomůžu vám a pocítíte sílu vyzařování 
tohoto kamene. Dělejte toto cvičení víckrát až do příště. 
 Těmito cvičeními lásky ve vás posílím síly léčení, které mají skrze vás téci do stvoření a k 
vašim bližním, neboť každý z vás je nástroj Mé lásky. 
 

"Buď Mým nástrojem lásky!" 
 Jdu nyní v tomto kroužku z místa na místo. Dotýkám se Svýma rukama vašeho čela, centra 
lásky a vašich dlaní, přes něž vyzařuje láska. A vy, Mí milí bratři a sestry, kteří Má slova čtete, 
odeberte se do meditace a JÁ se dotknu i vás Svojí silou a Svým voláním: 
 

"Buď Mým nástrojem lásky!" 
 Jen láska nechť proudí skrze a přes tvé mozkové buňky, nechť se spojí s tvým cítěním srdce a 
proudí přes tvé dlaně, aby se zase spojila se STVOŘITELSKÝM  DUCHEM ve všem bytí a uzavřela 
koloběh." Mlčím - oddejte se pocitu. - (Pauza pro ponoření) -  
Milý bratře, milá sestro, podívej, kladu do Tvých rukou hrubohmotné stvoření! Pociť v něm 
duchovní světlo a pozvedni hrubou hmotu, přines ji zpět, DUCH k DUCHU, proměň ji skrze Mou 
sílu a s Mojí silou, která je i v tobě božským dědictvím! Milý bratře, milá sestro, láska nechť 
proudí skrze tebe do tohoto světa utrpení a boje, buď utěšitelem, buď světlem ve tmě, buď 
nádobou, která je stále připravena darovat, darovat a ještě jednou darovat, kdekoliv chybí láska, 
kdekoliv je třeba proměny! 
 Pociťuješ v sobě silnou vibraci. Nechej proudit! JÁ jsem skrze tebe.  
 Mé požehnání je s vámi a se všemi Mými přijatými pozemskými dětmi. Uchovejte tuto 
svátost ve svém srdci, abyste si byli vědomi, že JÁ jsem vám daroval od tohoto okamžiku ruce 
k požehnání. 

Amen 
�� 
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40. školení 
 Mé milé ovečky na výšině odpočívadla, které jste se kolem Mne, JEŽÍŠE KRISTA, shromáždila, 
ještě jednou - potřetí – si s vámi rozlamuji Svůj chléb posílení a podávám vám kalich s živou 
vodou, která je životem, láskou, kterou JÁ jsem. Jezte a pijte a buďte tím v Mém společenství. 
 Není tato přítomnost plná divů? Pociťujete osvobození od vašeho 'Starého Adama' a kmitáte 
do světla všudypřítomnosti nebeského stvoření všech andělů a všech těch, kteří s vámi putují v 
duchovních oblastech. Spočíváte v OTCI PRA, jedno s Jeho srdcem, kterým JÁ, LÁSKA  JSEM. 
 V obrazném aktu jste předali svoji naznačenou minulost plamenům. V tomto okamžiku jsem 
vám dal sílu Mého posílení, kterou jsem vám podal na počátku Mého SLOVA  s chlebem, abyste 
vše, co je minulost a co se vás z této minulosti ještě ve všudypřítomnosti BOŽÍ dotýká, předali 
Mé lásce. 
 Nyní, Mé ovečky, Má milá skupinko, nežádejte pro budoucnost, ani ne pro minulost, ale pro 
okamžik, abych JÁ, váš přítel a bratr, to, co vás zneklidňovalo, zrušil ve Svém světle lásky. Vaše 
myšlenky pak nebudou odrážet žádné očekávání pro budoucnost a ani se už nebudete hrabat v 
minulosti, neboť Má síla vám pomůže vyřešit problém okamžiku.  
 Když se stále budete snažit vložit se do této přítomnosti, pak bude vaše úsilí korunováno 
úspěchem. Avšak ještě jednou zdůrazňuji: Buďte bez přání! Neboť každé přání je - vztaženo na 
budoucnost - očekávání. I když chcete pomoci a to chtění zdůrazňujete, je to očekávání - a ve 
skutečnosti nepomáháte, neboť kvůli vašemu chtění nemohu skrze vás působit. 
 Na tomto odpočívadle, Mí milí, neprozařuji jen vaše vědomí lásky, abyste od tohoto 
okamžiku kráčeli po Zemi a žehnali, ale prozařuji i každou mozkovou buňku. Pociťujete záření v 
oblasti hrtanu. Je to trpělivost spočinout Tady a Teď, bez žádného přání. Z této trpělivosti 
očišťuji všechny vaše představy a názory a vy budete uzpůsobeni v tom okamžiku z Mého 
DUCHA dát správné slovo vašemu bližnímu, v němž je na vás tento úkol snášen. Budete nástroji 
Mé lásky, jestliže budete žít v přítomnosti, neboť v přítomnosti nežijete vy, ale JÁ skrze vás v 
jednotě s nejvyšším duchovním vědomím. 
 Nástroj, skrze který působím, musí být prost všech představ a názorů, všech soudů! To 
zmůžete, když budete žít v přítomnosti. Příklad: Potkáte bližního a dotkne se vás vlna antipatie. 
Ve stejném okamžiku víte, to je můj odraz. Druhý je mi nesympatický jen proto, že nedostatky, 
které na něm vidím, jsou ještě ve mně. Tento zdánlivě dlouhý myšlenkový proces proběhne, 
poněvadž v duchovnu není žádný čas, v přítomnosti. Pocit přišel z minulosti, ale poněvadž žijete 
v přítomnosti, víte, že se ozývá minulost, a ve stejném okamžiku se ve vás probudí přání tuto 
minulost vyrušit láskou. Ještě dříve než jste mohli pojmout myšlenku, proudí už skrze vás láska 
k vašemu bližnímu, strhli jste, abych zase užil obrazu, zeď minulosti a ve stejném momentu jste 
pozvedli svého bratra, svoji sestru do všudypřítomnosti BOŽÍ, do Jeho lásky. 
 Když se v nadcházející době budete pozorovat, pak lépe porozumíte Mým dnešním 
SLOVŮM, neboť jen na žitém příkladu ve vás roste jasnost Mého SLOVA , neboť jen žitým 
příkladem pokročíte v rozšíření vědomí kupředu. Jen ve cvičení, denně znova, zažijete a 
prožijete nádherné dění sjednocení se Mnou. Když jednou zakusíte proud lásky z nejvyšších 
nebes, nejvyššího vědomí a nejvyššího kmitání, pak Mi porozumíte, neboť ve vědomí 
absolutního kmitání lásky se okamžitě zruší minulé a v tomto kmitání lásky budete se svým 
bratrem, svojí sestrou v jednotě věčného bytí. 
 Prostor a čas jsou přeludem. Vaší přírodovědeckou diskusí jste si to navzájem vysvětlili. 
Mnoho z vašich fyzikálních zákonů spočívají jen ve vašem myšlenkovém procesu. Ale použijete-
li váš rozum k tomu, abyste prozkoumali logiku Mého SLOVA , pak vám dokáže čin věčné bytí a 
tím i zrušení všech vašich lidských představ.  
 Podívejte, v budoucnu můžete být Mými nástroji jen tehdy, když budete žít v přítomnosti! V 
minulosti jsem z milosti a milosrdenství OTCE daroval mnohým z Mých nástrojů Moji silnou 
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lásku, aby v Mém jménu dávaly SLOVO a léčily. Tyto Mé nástroje ještě nebyly schopné zůstat v 
přítomnosti BOŽÍ. Sice cítily, že v okamžiku přijímání vysokého slova světla nebo při položení 
rukou pro léčení se před nimi vzdálil prostor a čas, ale jen jsem vzal kmitání zpět, byly Mé 
nástroje znovu v prostoru a času zajaty a porobeny ve svém vlastním myšlení, ve svých 
představách a názorech. 
 Teď je však doba, v níž má být skrze vás zrušen prostor a čas. NYNÍ JE VĚČNOST! Záření do 
této hmotné oblasti přibralo na intenzitě tak, že vy nejen dnes těmto slovům můžete porozumět, 
ale současně máte i sílu, úplně je přeměnit v čin - což předpokládá vaše úsilí. Pak odpadnou i 
otázky po příčinách: "PANE, je to nyní Tvá vůle nebo je to má vůle, co se děje?", neboť se z 
tázajícího stanete vědoucím. Kmitáte ve vůli BOŽÍ, vůle BOŽÍ se projevuje v každém okamžiku 
ve vás a skrze vás. V přítomnosti jste v jednotě s nejvyšší energií, jste v jednotě se Mnou, který 
jsem touto nejvyšší energií, energií: LÁSKA , TVŮRČÍ  SÍLA , ŽIVOT . Vykonáváte to, co jsem 
vykonal JÁ, neboť zase jste v sobě přijali dědictví, které jste odložili při změně vašeho 
kmitačního stavu do nižších sfér.  
 Nebe a peklo, jak víte, je Tady a Teď. Je to stav vašeho bytí. Když se rozhlédnete, tak vidíte 
jen účinky takzvaného pekla, ale změňte jen jedno písmeno v jas2, a okamžitě jste ve světle, ve 
svém dědictví, v nejvyšším kmitání. 
 Tak mnoho si člověk vytvořil svým rozumem, svým intelektem a tím si položil hranice. Pak 
se ještě také snažil tyto hranice přírodovědecky doložit, dokázat. Ale poněvadž vše je uzavřeno v 
sobě, naráží člověk zase na začátek, neboť začátek a konec do sebe přechází beze švu. Hranice, 
které si položil, se ruší tím, že člověk poznává, zákony, které jsem si vytvořil, abych pochopil své 
okolí, neexistují. 
 Tady a Teď, v přítomnosti, se vyprošťujete z otroctví minulosti a budoucnosti, z otroctví 
svého lidského ega. - TY JSI, Mé dítě, věčné, tak jako JÁ JSEM. 
 Když se nacházíte v této přítomnosti, chci vás vyslat, v této přítomnosti vyléčíte v Mém 
jménu, aniž byste měli do budoucnosti zaměřené myšlenky. V této přítomnosti mluvím skrze vás 
a vaše slova jsou prozářena Mým DUCHEM a nedotýkají se vašeho bližního jen přes rozum, ale i 
jeho nejhlubší nitro. I zde jste prostí myšlenek, které jsou zaměřené do budoucnosti, jste 
vyproštěni z minulosti vaší prosbou, aby se ve světle přítomnosti zrušilo minulé. 
 Jsi svobodné dítě, Má sestro, Můj bratře, dítě VŠENEJVYŠŠÍHO, teď. V minulosti jsi byl člověk 
a v budoucnu budeš člověk, ale v přítomnosti jsi dítě, syn, dcera vysoce svatého PRAOTCE, JÍM  
požehnané, už vždy jsoucí navěky věků.  
 Dal jsem vám jako úkol pozorovat kámen, položit na něj svoji ruku a pocítit jeho duchovní 
emanaci. Tento úkol rozšiřuji do světa rostlin. V současnosti, Mé milé ovečky, pociťujete 
vyzařování, v přítomnosti jste jedno se vším duchovním. Neputujete déle slepí tímto světem 
DUCHA. 
 S předpokladem vaší svobodné vůle můžete vyhledat strom, vědomě se vložit do této 
přítomnosti. Tím jste spojeni se Mnou, láskou, životem. V této duchovní jednotě se vším bytím 
se přibližujete ke kmeni stromu, pociťujete vstup do jeho životního pole, které se rovná jeho poli 
lásky, a odvracíte se od kmene, pomalým krokem opět vycházíte z pole lásky! Pocit vám 
ukazuje vyzařování stromu a nejen jeho vyzařování, ale také mnohem více z pocitů. Celá vlna 
se na vás v této přítomnosti přižene, budete mít práci tento pocit přítomnosti pojmout v 
myšlenkách. 
 Pocit je PRAzáklad. Vytahuje vás z rozumového myšlení do cítění srdce. Když je toto cítění 
cvičeno, pak vstupuje světelná síla energie lásky do tohoto kruhu kmitání, a váš mozek vnímá 
nové signály. Vysílá impulzy vašim očím a vaše oči vidí, co pociťujete. Avšak střežte se před 
myšlenkami přání zaměřenými do budoucnosti! 

                                                 
2 Založeno na německé slovní hříčce Hölle → H-e-lle  (peklo → jas) 
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 Vězte, vše je jinak, než jak to vnímáte vaším dnešním lidským rozumem - neboť on určuje 
vaše vnímání. V přítomnosti také přestáváte myslet, neboť co jsou myšlenky? Myšlenky přichází 
z minulosti a jsou zaměřeny do budoucnosti, ale bytí je v přítomnosti a toto bytí je pocit. 
 To vše se vám může jevit jako těžké. Je to zase lidský rozum, který se pokouší vše pochopit. 
Nepokoušejte se pochopit, ale vciťte se do Mých slov a porozumíte jim z cítění! 
 Mé požehnání je v ž d y  ve vás a proudí stále skrze vás. Ty JSI, Mé dítě, v okamžiku 
věčnosti, obojí je jedno! 
 Nyní jdu k vám, ke každému jednomu. Pociťujete Mojí zářící sílu, sílu lásky, která očišťuje 
vaše mozkové buňky, která prozařuje váš hrtan a činí z vás nositele Mého slova. JÁ JSEM, MÉ 

DÍTĚ, SVATÉ PRASLOVO - od věčnosti na věky věků. 
 Amen 
�� 
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41. školení 
 Mí milí přátelé, JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, jsem s vámi v kroužku a se všemi, kteří Má slova čtou a 
ve svých srdcích přemítají. Jsem se všemi Mými ovečkami na celé Zemi. 
 Vy, kteří jste se kolem Mne shromáždili, kteří jste připraveni následovat Mě, ptám se, jak je 
to u vás vážné s touto cestou? Vězte, nyní stojíte na prahu! Opustili jste cestu žáka, požehnáni 
Mojí silou, abyste Mě ve všem následovali. Když pozorujete Můj život, tak jak vám je dochován, 
tak víte, co toto následnictví znamená. 
 Mluvíte o svém strachu a starostech, vyprávíte o svých zážitcích, a JÁ, LÁSKA , stojím na vaší 
straně a tázavě se na vás dívám: 
 
 
 

Miluješ M ě, ó Má nevěsto. skutečně z ce- 
lého srdce? 

 
Skláníš se v nejhlubší pokoře a lásce před 

BOHEM , 
tvým OTCEM ? 

 
Jsi připravená žít lásku a pokoru? 

 
Chceš Mě, ó nevěsto Mého srdce, následovat a  

svým následnictvím nést dílo spasení? 
 

Chceš ho se Mnou, JEŽÍŠEM KRISTEM ,  
dovést k dokonalosti? 

 
Jsou tvé pocity, tvé myšlenky, tvá  

slova a tvé činy 
prozářeny světlem lásky? 

 
Jsi připravená, ó Má nevěsto, vzít  

na svoje 
ramena také kříž světa? To znamená, 
že společně se Mnou na sebe vezmeš  

bolest 
a muka tvých bratrů a sester, 

bez reptání, naříkání, 
trp ělivě, pokorně, 

jedno jaké osudové zkoušky 
ti tímto k řížem světa 

jsou kladeny na ramena. 
 

Chceš, tak jako JÁ, milovat ze srdce 
všechny své bratry a sestry, 
vidět v nich BOŽSKOU jiskru 
a pokorně se před ní sklánět, 

bez ohledu na to, jak se tvůj bližní vůči tobě 
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chová? 
 

Chceš vysílat svoji lásku do stvoření a 
také 

proměňovat to, co bylo sneseno do nejnižšího 
kmitání? 

 
Jsi připravena toto kmitání pozvednout svými 

pocity, svými myšlenkami, svým činem  
požehnání a lásky, 

aby se jednou zase všechno  
nacházelo v nejvyšším nejčistším kmitání? 

 
Chceš žít v přítomnosti se Mnou, 

JEŽÍŠEM KRISTEM ,  
takže tě budu moci v každém okamžiku  

naplnit nejblaženější láskou? 
 

Chceš Mi, Má nevěsto, zasvětit každý den  
a večer se přezkoušet, zda byl tento den 

hodný svátosti? 
K tomu patří, že se alespoň jednou za 

den 
odebereš ze světa 

a spojíš se se Mnou v meditaci.  
 

Neboť podívej, ó Má nevěsto, i JÁ jsem Se, 
poté co jsem lid naučil, stále znovu 

odebíral, 
náhle jsem Svým učedníkům zmizel, 

protože jsem chtěl být u BOHA , 
Svého OTCE. 

  
A také ty máš dospět v meditaci  

do BOŽSKÉ jednoty! 
 

 To jsou Mé otázky na vás. Jsou vážné a směrodatné. I když hned nemůžete přitakat bez obalu 
každé z jednotlivých otázek, protože člověk žádá svá práva, tak vám zase říkám: "Neptám se na 
vykonání činu, ale na vaši snahu." Kdo se snaží, žije v přítomnosti,  žije v okamžiku, žije ve Mně 
a ze Mne a všechna Má síla a Má pomoc k vám v tomto okamžiku proudí a pomáhají vám, aby z 
vašeho úsilí vyrostl čin.  
 Podívejte, nastala doba sklizně! Potřebuji pracovníky na Mé vinici. Zase jste absolutně 
svobodní ve svém rozhodnutí vůle, cestu lásky, ale i nejhlubší pokory, se Mnou v následnictví jít 
nebo se spokojit s tím, co vám z duchovního bohatství bylo dáno doposud. Neboť kdo vstoupí na 
Moji vinici, ten zároveň vstupuje do stavu nevěsty, a olejem v lampách je žitá láska. 
 Znáte podobenství o pannách. Avšak vězte, i pro bláhové mezi nimi zůstává brána otevřená, i 
ty přivedu domů! Cesta je pro ně trochu těžší, neboť zakusily všechnu Moji milost a přesto se 
rozhody dále jít cesty po světě a poslouchat více svět než DUCHA. Ale milosrdenství OTCE skrze 
Mne, JEŽÍŠE KRISTA, je tak nekonečné jako láska - věčná, stále trvající - tak že i ony bláhové 
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panny, které ještě chtějí putovat cestu po světě, jednou milosrdenství dožene a bude pak slyšet 
volání ženicha: "Pojď domů, podívej, svět se láme, hmota hyne! Podívej do duchovního dění, 
trvá věčně!" 
 Cesta pro ty, kteří se rozhodnou pro stav nevěsty, není jednoduchá, neboť člověk se musí 
sklonit v nejhlubší pokoře, než leží natažen v prachu země  - to je třeba chápat obrazně. 
 Pak však je cesta do světla na Mé straně plná radosti, neboť Má přítomnost je pro Moji 
nevěstu v každém okamžiku tak citelná, že kráčí cesty v přístřešku blahoslavenství. V tomto 
blahoslavenství proudí láska k BOHU, OTCI, s nímž JÁ jedno jsem, a do Jeho stvoření - neboť vše 
je v Jeho DUCHU a z Jeho DUCHA - a tím i ke všem bratrům a sestrám, kteří putují s vámi. Tato 
láska ozařuje všechny lidské slabosti a uzpůsobuje vás, abyste odkryli duchovní smysly. 
 Už teď, Mí milí, pociťujete v sobě pulzovat proud lásky. Už teď se spojuje vědomí vaší duše 
se stvořením, i člověk to cítí. 
 To je teprve začátek! Když se mnou půjdete dále, rozhodnete se pro okamžik, pak se otevřou 
duchovní světy, pravé bytí stvoření, a vrostete do moudrosti BOŽÍ a poznáte, jak spolu všechno 
působí v této nádherné BOŽSKÉ jednotě. Pak už si nebudete více dělat starosti o budoucnost, ani o 
vaši vlastní, ani o budoucnost vašeho bližního, neboť z Jeho moudrosti poznáte, jak nádherně 
střeženo a chráněno činí každé dítě po ruce OTCE své kroky zkušenosti, které konečně vedou 
domů. 
 Věčnost je stav, který se vám odkrývá, oduševnělé bytí. I pohled andělů na vaší straně vám už 
nebude uzavřen, nýbrž duchovní zrak bude otevřen, a vy poznáte, jak se na všech rovinách, 
hmotných, jakož i na duchovních spolupracuje. Ještě jednou: Náhoda neexistuje, vše, co se děje, 
má význam. Tak vás může každý okamžik naučit nekonečně mnoho - uvést vás do moudrosti 
BOŽÍ.  
 Máte nyní pár týdnů čas, abyste se seznámili s Mými prosbami a sami pro sebe si je 
zodpovědět. Máte čas na rozhodnutí, neboť tento krok je třeba zvážit. Důsledek jsem vám 
ukázal.  
 V těchto týdnech vás budu provázet intenzívně, povedu vás přes více potíží, v nichž máte 
poznat zkoušku, zkoušku, která je uložena každému z Mých následníků: zda to myslí skutečně 
vážně s krokem ke stavu nevěsty. Pozná, že stav nevěsty je stav, stav okamžiku, jednoty se 
Mnou, JEŽÍŠEM KRISTEM, láskou, která by skrze vás ráda plně působila.  
 Dále se spojte s kameny, rostlinami, zvířaty, se svými bližními a vciťte se do základního 
kmitání vše-LÁSKY , tedy jednoty se vším. Jste individuality a přesto jedno s BOHEM, životem, 
láskou, se Mnou. Dříve či později vykonáte krok, o nějž vás prosím. 
 Tak se zkoušejte, také se nechejte zkoušet a tím dospějte k poznání. JÁ jsem vám tak blízko, 
jsem v tomto okamžiku, se Svým KRISTOVÝM KMITÁNÍM  v jednotě  s vámi. Pocítíte to a uslyšíte 
Mé prosebné volání: "Pojď, neohlížej se zpět do světa s jeho klamným zdáním, ale následuj 
Mne!" 
 Mé požehnání vás prozařuje a bude vás intenzivně provázet nadcházející dobou! 

Amen 
�� 
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42. školení 
 Mí milí přátelé, ve svém nitru jste se rozhodli pro Mne, JEŽÍŠE KRISTA, a Má radost je s vámi. 
Už se tedy nedívejte na vašeho člověka, ale na jásající duši, neboť ona je tím, co člověka ozařuje 
a obaluje ho do světla věčnosti! Ona je tím, co nad ním teď má moc. Vaším ano jste darovali své 
duši tuto sílu a JÁ může přes a skrze ni působit. 
Slavnostně  vkládám do vašich rukou duchovní meč. Je to pro vás znak BOŽSKÉ VŮLE. V něm 
kmitáte a jím naplníte Tady a Teď sloužící lásku k vašemu bližnímu a ke stvoření. Přijměte dar z 
Mých rukou! Vaše pokora ho v budoucnu zkrášlí, vaše láska obloží drahokamy a vaše slzy, 
prolité z lásky, budou lesklými perlami na onom meči, slzy světového kříže, který na sebe 
ochotně berete, slzy Mé duchovní bolesti, která se stala i vaší. 
 Sloužíte živlům zemi, ohni, vodě, vzduchu a živly slouží vám v té míře, jak se před nimi 
skláníte, neboť vše je proniknuto božským DUCHEM. Čím více poznáte, že ve všem bytí je 
duchovní jednota, a čím více se vpravíte do božské jednoty, tím hlouběji vkročíte do mystérií 
stvoření. Toto stvoření je připraveno uklonit se vám v celé své lásce. Čeká na vás, neboť skrze 
vás se má uskutečnit proměna. 
 Mí věrní, odém Mé lásky kmitá ve všem bytí, je všudypřítomný. Tento odém je současně má 
stvořitelská síla a moc. 
 Když rozevřete levou ruku a poprosíte o tuto sílu, tak k vám bude proudit - a to v každém 
čase. Kdo se na Zemi s touto silou spojí, ten ji dostane. 
 Je srovnatelná se sluncem, svítí také ve stejné míře na spravedlivé i na nespravedlivé. Tak 
může být také moc i síla Mého odému přijímána spravedlivými i nespravedlivými, a tím 
odpovídám na vaši otázku: Každý je schopen pracovat s touto stvořitelskou silou a mocí, když na 
ni zaměří celé své bytí, své chtění, své myšlení, své cítění. 
 Má láska, která se rovná stvořitelské síle a moci, může být i zneužita. Mohli byste, podle vaší 
vůle, např. hýbat předměty, zhmotňovat a odhmotňovat a ještě mnohem více. Když však 
pohlédnete na meč ve vašich rukách, který symbolizuje BOŽSKOU VŮLI, tak víte, že žádný tlak se 
nemůže zakládat na BOŽSKÉ VŮLI. Má vůle prosvětluje stvoření, prosvětluje zvířata a lidi. Má 
vůle léčí duše. Má vůle léčí i vady, pokud člověk tímto léčením dospěje ke Mně, LÁSCE, a tím je i 
ze své strany připraven předávat dále to, co přijal. 
 Má vůle je, aby Má láska proudila ke všem vašim bližním ve stejné míře, ať už vám jsou 
zrcadlem a vás upomínají na vaše vlastní slabosti nebo je máte rádi, protože žádná negativní 
rezonance už mezi vámi neleží. Má vůle je nejhlubší pokora, neboť jinak míří tento MEČ BOŽSKÉ 
VŮLE proti vám. Jen v pokoře kráčíte náměsíčně po úzké stezce mezi světlem a temnotou.  
 Pokušení pýchy vám bude stálým průvodcem, když uvidíte, že můžete svým bratrům a 
sestrám, zvířatům nebo rostlinám pomoci Mojí silou. V první době budete plní radosti a 
vděčnosti, pak ale se vám tato síla a moc stanou zvykem a pokušení je blízko.  
 Pak si vzpomeňte na meč ve svých rukách. Vzpomeňte si, že je to Má božská vůle, která 
skrze vás působí, a váš člověk nechť se pak skloní, nechť poklekne a poprosí za odpuštění, a JÁ 
vám podám ruku, pozvednu vás a řeknu: "Je dobře, milá sestro, milý bratře, ty jsi to poznal. 
Chvilku jsi myslel, že z tebe přichází síla, a JÁ tě nechal jednat." 
 Avšak vězte: jestliže se ve vás snad poznání neprobudí, tak zamíří meč BOŽSKÉ VŮLE proti 
vám, neboť sil, které z mocí své vůle voláte, se už nezbavíte! Budou na vás utočit ve čtyřech 
živlech. Oheň vás spálí, voda vás neochladí, země pod vámi ustoupí a vaše plíce nebudou více 
moci odfiltrovat kyslík. To je třeba chápat symbolicky, Mí věrní.  
 Víte, že vše, co činíte, nachází svoji rezonanci. Když budete kráčet životem s Mým mečem, 
tak budete zahaleni Mojí BOŽSKOU VŮLÍ  a v sobě stále jistí, co je Má vůle, neboť pak budete od 
srdce pokorní a rezonance budou vaše činy v myšlenkách, slovech a dílech požehnání, léčení, 
útěchy, darování síly, modlitby a ještě mnohem více.  
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 Avšak opustíte-li tuto úzkou stezku, protože si všimnete, že tato síla vám je k dispozici vždy, 
ať už jste v pokoře nebe ne, odložíte meč Mé BOŽSKÉ VŮLE z ruky. Stále stejně vám slouží Má 
moc a síla, ale meč musí podle zákonu - dříve či později - zamířit proti vám. Mnozí před vámi 
kráčeli tuto cestu, kterou nyní se Mnou jdete. Vy jste Mí přátelé, kteří spěchají napřed, aby 
ostatním ukázali cestu, ale myslete vždy na projevení, které vám je k dispozici, sliby, které jste 
ve svém nitru dali a na slova, která jsem vám dnes daroval s duchovním darem Mé BOŽSKÉ 

VŮLE! 
 Tak v následujících čtrnácti dnech užívejte sílu, která do vás nyní zesíleně proudí! Jděte 
s otevřenýma očima svým okolím, nedívejte se jen na vnějšek vašich bližních, ale pohlédněte jim 
do očí, a nechte na sebe působit přes vaše cítění srdce nitro vašeho bližního! 
 K tomu je třeba jen krátký okamžik. První myšlenka, která vám přijde na mysl, je z vašeho 
cítění duše, neboť vaše duše vytvořila komunikaci s duší vašeho bližního, z této myšlenky 
můžete číst, co za paprsek z Mé BOŽSKÉ VŮLE,  která je právě tak prozářena láskou,  váš bližní v 
okamžiku potřebuje. Jen jediné slovo: PÁN, síla, láska, útěcha, dobrota, měkké srdce, požehnání. 
Někdy ve vás vystoupí silný pocit, modlit se za něj, přinést ho  Mi, JEŽÍŠI KRISTOVI, když zcela 
obzvlášť potřebuje pomoc. 
 Jste Mí poslové světla! Učil jsem vás: vašima rukama chci žehnat, vašima očima chci vidět, 
vašima ušima chci slyšet, vaše pozemské tělo je Můj nástroj. 
 Položili jste otázku, proč nemůžu působit přímo na vaše bližní. Podívejte, Mé světlo je i 
v zatemnělém stavu pro vašeho bratra nebo sestru neúnosné! Vy jste nyní schopni, přijmout Mé 
světlo, ještě dále jej přetransformovat směrem dolů a ponořit je do duše vašeho bližního, neboť 
tělesností lidského oděvu jste v kmitání se svými bratry a sestrami na stejné rovině. Proto je třeba 
pracovníků na Mé vinici, proto vás potřebuji.  
 Pozvolna se stane zvykem, že se přizpůsobíte vědomí svého bližního a dojdete pro něj tam, 
kde stojí.  
 Jestliže to bude např. rozumový člověk - zaměřený na svůj intelekt - a ještě nebude umět 
používat své cítění srdce, nic vám nepomůže přijít k němu s vaším cítěním srdce, ale budete 
muset k němu dojít v rozumu. Spojeni se mnou bude působit světlo, které JÁ ve vás jsem, přes 
rozum vašeho bližního a proudit do srdce a probudí se tichá touha: "Tady musí být ještě něco 
jiného. Tento bratr, tato sestra vyzařuje ještě něco jiného než jen pouhé vědění. Co to je, co mě 
nechává stále se ptát? Co to je, co mě nechává onoho člověka stále oslovovat?" Pokud budete mít 
trpělivost, přijde okamžik, kdy se zformuje touha k první otázce, která už nepochází z rozumu, 
ale už ze srdce. Na tomto příkladu jsem ukázal, jak skrze vás působím. 
 Tak se cvičte v nadcházejících čtrnácti dnech v tom, co bylo řečeno! Myslete na to, že vás v 
každém okamžiku volám, abyste nežili ani v minulosti ani v budoucnosti, ale spojeni se Mnou 
Tady a Teď a tím ve věčnosti! Snažte se, Mí milí přátelé, stále znovu proměňovat odpovědi, 
které jste Mi ve svém nitru dali, v čin! Řekl jsem: vaše snaha se počítá! Snaha se pozvolna stane 
činem. I teď musíte jít zase krok za krokem. 
  Je to poslední etapa, kterou společně ve společenství vykonáte. Pak půjde dál každý z vás se 
Mnou a vám danými dary svou individuální cestu. Sice se budete moci tu a tam ještě potkat, 
abyste si vzájemně byli oporou nebo abyste si promluvili, ale už teď, Mí věrní, vrůstáte do 
samostatnosti, do synovství a dcerství BOŽÍHO. 
 Žehnám vám tady v kroužku a všem, kteří společně vykonáváte následnictví!  

Amen 
�� 
 

43. školení 
 Mí milí přátelé, JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, dlím mezi vámi a zasvěcuji vás do tajemství stvoření; 
neboť vy se máte stát jedno s živly. Dále má člověk a duše srůst do jednoty a sloužit Mi.  
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 Vaše lidské tělo je z této Země a  mluvíte o "matce Zemi", které posíláte všechnu lásku. Nyní 
vás povedu hlouběji do mateřství BOŽÍHO. Avšak poznejte, že vysoké slovo světla je 
transformováno na vaši rozumovou rovinu, toto slovo tedy může představovat znovu jen tušení 
skutečného dění! 
 DUCH BOŽÍ se vznášel nad vodami, spočíval v sobě. Pocity, které se ještě nezformovaly ve 
stvořitelské myšlenky, existovaly od věčnosti, také i vy. Není nic, co by bylo mimo tohoto 
DUCHA, ani před stvořením ani po něm, neboť v DUCHU není žádný čas, není žádný začátek a 
žádný konec. V DUCHU je MATEŘSKÝ a OTCOVSKÝ princip spojený, obojí je vždy jednota a nikdy 
není oddělená. 
 DUCH se vznášel nad vodami a bylo to slovo, to osudové, ještě nevyslovené: "Budiž světlo!", 
neboť v tomto mocném stvořitelském slově bylo obsaženo protikladné, totiž temnota. 
 Poněvadž ale pocity DUCHA nutily ke stvořitelským myšlenkám, poněvadž se chtěl VĚČNĚ-
VŠE-JEDINÝ ve Svém stvoření, ve Své lásce zrcadlit, uvážil ve Své moudrosti dění toho "Budiž 
světlo!" a věděl, že v oddělení světla a temnoty bude i oddělení na čas ve stvoření, ale nikdy 
mimo Jeho Samotného, neboť není nic mimo DUCHA BOŽÍHO. 
 Tak pohlédl DUCH na MATEŘSKÝ princip a stál SÁM proti SOBĚ a pravil: "JÁ JSEM temnota ve 
světle. Když dám Své stvořitelské myšlence formu, povolám do života Své synovské dílo a 
tomuto synovskému dílu daruji svobodu vůle, poputuji ve Svém MATE ŘSKÉM  aspektu 
hlubinami temnoty ve Mně, abych daroval Svým dětem svobodnou vůli." 
 

Nechejte Mě toto blíže vysvětlit: 
 OTCOVSKÝ ASPEKT BOŽÍ 

JE ZÁKON Z POŘÁDKU , VŮLE, MOUDROSTI A VÁŽNOSTI, 
z bytostností BOŽÍCH. 

MATEŘSKÝ ASPEKT BOŽÍ: 
 jsou vlastnosti BOŽÍ: 

 TRPĚLIVOST, LÁSKA  A MILOSRDENSTVÍ. 
SRDCE  STVOŘENÍ JE LÁSKA , 

JSEM JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS. 
 

 V nepochopitelně nezměrné lásce pohlédl božský DUCH do Svých ještě nezformovaných 
myšlenek. Jen láskou, stvořitelským impulzem, se mohly myšlenky OTCOVSKO/MATEŘSKÉHO  
DUCHA vložit do MATEŘSKÉHO DUCHA, dozrát a prostřednictvím lásky, kterou JÁ JSEM, vstoupit 
do stvoření. Bez lásky - beze Mne, prvospatřeného, prvorozeného syna, který JSEM 
s OTCOVSKO-MATEŘSKÝM DUCHEM JEDNO, by nebylo žádné stvoření; neboť JÁ je povolal do 
života, skrze Mne se stvoření narodilo, skrze Mne, tvůrčí sílu, bude na věčnost. Tato tvůrčí síla, 
kterou JÁ Jsem, je také zároveň OTCOVSKÝ zákon BOŽSKÉHO pořádku, vůle, moudrosti a 
vážnosti, proto JÁ Jsem SYN. 
 Z lásky, která je aspektem MATEŘSKÉHO DUCHA, byla darována lidu dětí svoboda, neboť 
BOŽSKÝ DUCH se chtěl ve Svých dětech, v jejich svobodě ve všech Svých bytostnostech a 
vlastnostech zrcadlit. Tak přenesl BOŽSKÝ DUCH na Svůj lid dětí svaté dědictví, totiž podstatnou 
část Své tvůrčí síly, kterou JÁ ve vás JSEM.  
 Tvoří-li dítě BOŽÍ v souzvuku se Mnou, LÁSKOU, spočívá v zákonu DUCHA. Ale ze svobody 
má také možnost vyvolat stvoření, která se Mnou nejsou v souzvuku, tedy ani nekmitají v 
BOŽSKÉM zákoně. Tato stvoření však mohou být lidem dětí převedeny do zákonitosti tím, že se 
přikloní vhledem  a poznáním k lásce, pozná tím duchovní zákonitosti a promění stvoření v 
duchovně prozářené láskou.  
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Ve svém MATEŘSKÉM aspektu putuje BOŽSKÝ DUCH zkouškou svobodné vůle Svých dětí a 
zároveň je lidu dětí vložena do rukou moc vše, co se odklonilo od lásky a nebylo stvořeno v její 
zákonitosti, proměnit v zákon.  
 Věčný DUCH pravil: "Budiž světlo!" - A bylo světlo a zároveň temnota. Zavolal Své 
stvořitelské děti, všechny části Svého JÁ, jejich jménem a daroval jim svobodnou vůli, svobodu 
BOŽSTVÍ.  Když On vyňal ze Svého MATEŘSKÉHO principu SADHANU , prvorozenou dceru vedle 
jeho OTCOVSKÉ z VŠE-DUCHA, PRA-centrálního světla, - přičemž toto vyjmutí není žádné 
oddělení, ale vše - opakuji - kmitá vždy v tom jednom DUCHU - daroval Svému dítěti  k 
trpělivosti, lásce a milosrdenství ještě část Své moudrosti. 

Do rukou SADHANY  vložil nádhernou planetu, Zemi. Tato planeta leží v čistě duchovním 
prastvoření poblíž Pra-centrálnímu souhvězdí po levé straně, tak jako i ve věčně svatém trůním 
sále má SADHANA  své místo na věčnost po levici BOŽÍ. OTEC a MATKA  jsou jedno a také 
stvořitelské děti, které nesou jako duály mateřský i otcovský aspekt, jsou v DUCHU jedno. Ale 
kvůli zkoušce svobody vůle byla darována všem stvořitelským dětem svoboda, individuálně 
tvořit a působit v zákonu lásky, nebo jednat proti zákonu lásky. 
 SADHANA  padla. Chtěla být více. Nepoznala jednotu mateřského a otcovského DUCHA. 
Vzepřela se proti zákonitostem stvořitelovy lásky, kterou JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS jsem, a postavila 
se proti Mně. Řekla 'Já' a BOHU OTCI 'Ty'. 
 Poněvadž její síla, která pocházela z věčně svatého DUCHA, byla nezměrně mocná, pozvedla 
se provedla tak oddělení. Ale co se oddělilo? DUCH od DUCHA! 
 Je to DUCH BOŽÍ, který skrze SADHANA  kráčí hlubinami, aby skrze ni a skrze všechny ty, kteří 
s ní šli, proměnil tuto temnotu ve věčně zářící světlo. Neboť poté co protiklad světla a temnoty 
byl jednou poznán, už není třeba více temnoty. Neboť na věky věků bude dětem tento aspekt 
prostoru a času přítomný, tak jako byl v BOHU, DUCHU odjakživa přítomný v pocitech. 
 Když SADHANA  padla, musela odevzdat část svých sil, už je nemohla udržet a tato síla se 
ponořila do planety Země. Z MATEŘSKÉHO aspektu byla tato planeta zároveň bohatě obdarována 
trpělivostí, časovým děním běhu eónů, láskou, která se projevuje v zákonitostech stvoření, a 
milosrdenstvím, milostí BOŽÍ, která vše odpouští a hojí. Na Golgatě mimo to proudila ke všem 
pozemským bratrům a sestrám a duším na očistných rovinách STVOŘITELOVA  LÁSKA  jako 
posílení pro návrat.  
 V této vaší Zemi je tedy také část mateřství BOŽÍHO  a duchovní síla prvorozené dcery. 
Během proměny této planety v její původní duchovní formu bytí a návratem všech bratrů a sester 
dostane Sadhana svoji duchovní sílu, své dědictví zase zpět. 
 Mí milí bratři a sestry, nyní víte proč JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, tvůrčí síla, láska, vstoupil Svoji 
nohou na tuto Zemi a proč je to pro vás všechny milost kráčet po této planetě.  
 Není vám tato vaše Země také matkou? Podává vám svoji vodu k napití, k léčení. Proč jsou u 
léčivých pramenů, které přináší milost, často pozorovány světlé postavy v bílém oděvu s modrým 
pláštěm? Modrá je barva moudrosti, bílá je láska - a postava září ve zlatém věnci světla 
milosrdenství, někdy i srpek měsíce u noh. Měsíc, který září stříbrně, zde symbolizuje 
MATEŘSKOU trpělivost a také duši Země. 
 Člověk si myslí, že poznává v těchto světlých bytostech Moji pozemskou matku Marii. 
Poněvadž v DUCHU je jen jednota a žádné oddělení, není ani tato víra nesprávná. Vždyť Má 
pozemská matka, anděl milosrdenství, v duchovnu nazývaná PURA, zastupuje místo matky v 
čistých nebesích, než se mateřský dílčí aspekt, dcera, SADHANA , zase vrátí domů.  
 DUCH je čistý! DUCH je nezatížitelný! DUCH kmitá skrze vaší planetu Zemi. DUCH, který 
symbolizuje trpělivost v kamení, horách, pohořích, který v nekonečné trp ělivosti dovoluje 
běh eónů, aby lid dětí mohl prožít všech zkušenosti svobody; DUCH, který se vám ukazuje v 
lásce světa rostlin,  který vám dává darem život a stravu; DUCH, který vám slouží v lásce 
zvířat,  s nimiž žijete v symbióze [např. bakterie], aniž byste si toho byli vědomi; DUCH, který 
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vám v milosrdenství pomáhá, léčivými prameny, léčivými rostlinami, ba i samotnou Zemí, 
která se jako léčivá země vkládá na rány svých dětí.  
 Vaše tělo je z této Země: maso se rozpadne na prach, kosti jsou kamení, krev je z vody. Toto 
tělo bude také předáno Zemi, neboť ze Země je vzato, k Zemi se vrátí. 
 Mí milí přátelé, Má slova vám budou ještě dlouho doznívat, ukázaly vám však jeden aspekt, 
který jak pozorujete jste dosud ještě nepoznali. Se svým cítěním srdce víte, že tušení, které jsem 
vám daroval, je cesta, která vás vede hlouběji do mystéria stvoření. 
 Pokud chcete, vezmu vás za ruku a povedu vás, každého jednoho, individuálně. Váš rozum 
bude zkoušet slova a s rozumem poznáte, že vše je v Bohu, OTCI-MATCE-DUCHU. ON, VŠE-
JEDINÝ, jde skutečně také skrze SADHANU , příčinu pádu - tím i skrze každého z vás - ve Své 
mateřskosti po této zeměkouli. Proto je cesta zpět poznáním z moudrosti a žitá láska. 
 Láskou, Mí bratři a sestry, pomáháte, aby SADHANA , což znamená půvabnost BOŽÍ, a s ní 
padlé stvoření  bylo přivedeno do vyššího kmitání, aby se vše zase pohybovalo v kmitání 
nejčistších nebes, vaše planeta Země zaujala své místo vedle pracentrálního souhvězdí na levé 
straně a SADHANA , prvorozená dcera, se znovu spojila v čistotě s MATEŘSKO-OTCOVSKÝM 
DUCHEM. 
 Tak milujte tuto vaši matku Zemi, služte jí, a v dokonalé lásce ve vás vyroste tvůrčí síla a 
neklidné myšlenky, které vás ještě oblétávají jako komáři, se uspořádají v silné impulzy, které 
zasáhnou do stvoření na této Zemi a pozvednou ho do vyššího kmitání.  
 Buďte si vědomi síly ve vás! Nesete v sobě jako dědictví bytostnosti OTCE: pořádek, vůli, 
moudrost, vážnost a tím i zákon, ale také vlastnosti MATKY : trpělivost, lásku a milosrdenství. 
 Země stojí před znovuzrozením. Vy všichni jste do tohoto zrození zahrnuti a jste také aktivní, 
ne pasivní. V této aktivitě jdete v přítomnosti v Mé síle a z Mojí síly, kterou JÁ, ZTĚLESNĚNÁ 
LÁSKA , JSEM, narozeni z OTCOVSKÉHO A MATEŘSKÉHO aspektu, současně JSEM ve vás také 
TVŮRČÍ SILOU, a působím ve vás, s vámi a skrze vás, aby se šestý den stvoření skončil a synovské 
dílo plné radosti jásalo: "Hosianna, dokonáno jest!" 
 Mí milí, nechejte se zcela pojmout Mojí tvůrčí silou a pohlédněte do světa, který vás 
obklopuje, on potřebuje tvůrčí sílu! Nechejte ji proudit skrze sebe! Otevřete ruce - levou 
přijímejte, pravou rozdávejte! Nebojte se, když vaše pozemské tělo vibruje, neboť láskou k 
BOHU a k Jeho stvoření, vaší matce Zemi, se stane člověk a duše jedno, a v této jednotě se vám 
rozdá odém BOŽÍ, kolik jen jste připraveni přijmout! JÁ vás vedu. 
 Požehnání je s vámi! Světlo zvítězí! 

Amen 
�� 
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44. školení 
 Zavítalo do vás ticho a Můj pokoj proudí člověkem a duší. JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, jsem uprostřed 
mezi vámi a vedu vás tímto novým školením vzájemného pomáhání léčivou silou, kterou JÁ v 
každém z vás jsem. 

Učil jsem vás v posledním projevení jednotu mezi člověkem a duší skrze stvořitelské dění a 
sice z důvodu, abyste porozuměli, jaká zodpovědnost leží ve vašich rukách a vzpomenuli si na 
své skutečné bytí: totiž být DUCHEM z OTCE-MATKY -DUCHA. 
Mnoho otázek vámi pohnulo. Zase jste pohlédli na to zlé v pozemském dění a nemohli jste 
porozumět, proč to zlé bylo BOHEM připuštěno. Mysleli jste, že svobodná vůle potřebovala 
omezení. 
 V polaritě je jen buď a nebo, ano nebo ne. Když se PRADUCH rozhodl darovat Svým dětem 
absolutní svobodu, nebylo žádné omezení ve svobodné vůli. Co pozorujete jako negativní na této 
Zemi, vše to má svoji příčinu v touze po moci, v oddělení já a ty.  
 Poznejte nádherný dar, který vložil BŮH se svobodou Svým dětem do rukou! Je to Jeho 
dědictví, které může každé dítě spravovat podle své svobodné vůle. Každému dítěti přísluší 
stejná božská síla. 
 Svoboda mohla být lidu dětí darována jen pod připuštěním polarity: světlo/tma. Nyní ještě 
jednou zopakuji, že tyto oba aspekty jsou čisté, DUCH je DUCH, a DUCH nepadá. Co padlo, je 
svoboda dědictví, které každému dítěti bylo darováno. Ale v tomto pádu je zároveň znovuvstání, 
v odchodu z OTCOVSKÉHO DOMU je návrat a tím také zase zrušení polarity. 
 Zcela správně jste si povšimli, že stále myslíte v polaritách: dobrý-zlý, zdravý-nemocný, noc-
den a mnohem více. Celá hmota má svůj pól! Přitáhnutí a odpuzení. Ale je to  Můj DUCH 
v MATEŘSKÉM a OTCOVSKÉM aspektu, který vytváří rovnováhu sil, neboť to, co se odehrává v 
tomto dění prostoru a času, je přelud. Jak vám to mám vysvětlit? 
 Vysíláte svoji svobodu, aby prošla temnotou. Ale vy sami, ve svém DUCHU jste jedno se 
Mnou a vždy při Mně. Proto je ve vás možno odkrýt celé stvoření, to hmotné i to nehmotné. 
 Hmotné stvoření, jak se ukazuje vašim smyslům, je směrem dolů přetransformované kmitání. 
V nitru jste jedno s DUCHEM a DUCH není oddělitelný, proto je vše DUCHOVNÍ ve vás. Vše je 
DUCH. Proto není nebe někde, je ve vás. Ve vás krouží tato Země, ve vás je Slunce a vaše planety 
- neboť hmota je DUCH - ve vás jsou i sféry nebes.  
 Kdyby OTCŮV svatý božský pořádek nepůsobil až do této kmitační oblasti, kterou nazýváte 
temnou, byl by chaos. Ale kamkoliv pohlédnete je možno poznat rovnováhu sil. Když se ponoříte 
dále, poznáte také MATEŘSKÝ aspekt: rodit nové hvězdy, nová slunce, která ve světě polarity zase 
všechna zajdou, poněvadž vše je vedeno zpět k PRAPŮVODU DUCHA. 
 Co vidíte, je - viděno vašima duchovníma očima - čistě duchovní aspekt v jakékoliv hmotě. 
Lidskýma očima, vašimi lidskými smysly pojímáte jen nejnižší kmitání, které vytvořila vaše 
svoboda.  
 Podobenství pro lepší porozumění: 
 Představte si domov, čistě duchovní nebesa, jako sluneční jádro. Vy sami, tedy váš DUCH, je 
doma v tomto slunečním jádru, kterým JÁ, srdce, JEŽÍŠ KRISTUS, JSEM. Obalem, bez začátku bez 
konce, je VŠEDUCH, v něm se pohybujete, v NĚM jste doma. Nyní každý z vás vysílá svůj paprsek 
svobody. Vy sami zůstáváte ve světle, ale paprsek jde do temnoty. Co září do temnoty je vaše 
dědictví, to je vaše svoboda, je to vaše zkouška vůle, je to také polarita. Avšak vy už se 
neidentifikujete s vaší skutečnou bytostí, vaším světelným bytím, ale s koncovým bodem 
vyslaného paprsku, který se ztrácí v temnotě a tu a tam už jen slabě doutná.  
 Vaším úkolem je poznat, že vaše skutečné bytí je v BOHU, OTCI-MATCE-DUCHU, v Jeho 
světle. Všechny paprsky společně - a JÁ připomínám, paprsky jsou světlo - jsou zároveň 
MATEŘSKÝM ASPEKTEM BOŽÍM, který daroval Svým dětem svobodu, aby je vyslal, aby vyzkoušeli 
svobodnou vůli a sami znovu přivedli zpátky světlo s Mojí pomocí, který jsem tvůrčí silou, 
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láskou, a tím i tvůrčí silou ve vás. Vše, co se vám projevuje, je přelud vaší vámi samotnými 
učiněné polarity, vámi samotnými, protože JÁ jsem vám daroval svobodu. Byli jste vždy a vždy 
budete – v DUCHU VEŠKERENSTVA. Ale slovo: "Budiž světlo!" byl dárek pro vás, dědictví 
svobody. 
  Tato ZEMĚ, učil jsem vás, skrývá MATEŘSKÝ DÍLČÍ ASPEKT BOŽÍ, všechny ty světelné paprsky 
Její dobroty, Její lásky, Její trpělivosti a Jejího daru moudrosti, který vás vede k poznání - ba i 
léčivou sílu, kterou jste se dnes večer učili darovat svému bližnímu. 
 Nyní změním téma, aby se mohli  bratři a sestry, kteří projevení čtou, také mohli zúčastnit 
školení léčivých sil a jejich přenášení na ty, kteří hledají léčení. 
 Ve vás tedy také září BOŽSKÉ vlastnosti trpělivost, láska a milosrdenství. Obzvláště z aspektu 
milosrdenství k vám proudí síla, kterou vaší prosbou na sebe a v sobě koncentrujete a přenášíte 
na svého bližního. 
 Učil jsem vás, že tato síla může být přijata každým. Zaleží jen na jedinci, jak dalece se těmto 
silám otevře a je připraven, použit toto SVATÉ záření - zdůrazňuji slovo SVATÉ - léčivě v 
milosrdenství lásky pro svého bližního. Zadarmo dostáváte, zadarmo dejte. To je zákon. Učil 
jsem vás, že jdete po ostří nože. Přesto jste-li pokorní, jen rukavička na Mé ruce, jste-li nástroj, 
který používám podle Své vůle, budete putovat jistým krokem přes tyto ostré hrany, nalevo 
napravo přehluboké propasti - budete pod Mou ochranou.   
 Ve vašem těle je sedm center vědomí. Zopakuji je: Milosrdenství  - na lebeční klenbě;  
centrum lásky - mezi obočím na čele; centrum trp ělivosti  - v oblasti hrtanu; centrum vážnosti  
- v oblasti srdce, ve středu páteře [tedy ne skutečné místo srdce, vlevo od páteře]; centrum 
moudrosti - zhruba zšíří ruky pod centrem vážnosti, také známé jako Solar plexus neboli 
dutinová (sluneční) pleteň, centrum BOŽSKÉ vůle - pod pupkem; centrum pořádku  - v krajině 
kostrče.  
 Když potkáte, Mí pracovníci na vinici, lidi, kteří jsou otevřeni SVATÝM  silám BOŽÍM , tak je 
vám povoleno působit jako transformátoři, přijímat tyto síly a darovat je svému bližnímu. Učil 
jsem Své učedníky položit ruce a léčit, totéž učím vás.  
 Stále přijímejte levou rukou, pravou rukou dáváte sílu dále. Když pokládáte ruce k léčení, 
stačí to činit v auře toho, kdo hledá vyléčení, tj. s malým odstupem od těla. Jestliže si ten, kdo 
hledá vyléčení, přeje dotyk, tak se ho můžete také zlehka dotknout. 

Během pokládání obou rukou na hlavě vašeho bližního se skláníte před KRISTEM v něm a 
současně se skláníte přede Mnou, který jsem silou ve vás, předáváte se Mi jako nástroje. 
Myslete: "PANE, staň se Tvá vůle! Skláním se před touto SVATOU SILOU a přijímám BOŽSKOU 

VŠESÍLU  z milosrdenství lásky, koncentruji ji přes Tebe, ó PANE, a nechávám dít se." Během 
léčení buďte v absolutní pokoře. I kdyby síly proudily vaším člověkem sebesilněji, střezte se před 
myšlenkou: "Já jsem léčitel. Já jsem schopen přijímat tuto sílu." Říkám vám: "Nejste nic!' 
 Zpočátku zakopnete ještě o mnoho kamenů pýchy a JÁ vás nechám zakopnout. Daruji vám 
silné síly záření a znovu je odeberu, abyste poznali, že všechna síla je z BOHA. Toto vše se děje z 
milosti, ale později, když vystoupíte z tohoto školení, budete jednat podle své svobodné vůle. 
Síly vám budou vždy k dispozici a vy pak sami rozhodnete, zda zůstanete na stezce pokory nebo 
padnete do pýchy. 
 Váš vyléčení hledající bližní si sedne na židli, vy se postavíte za něj a položíte své ruce nad 
jeho hlavu, dlaněmi směrem k jeho hlavě. Ponořte se v modlitbě a spojte se s BOŽSKÝM DUCHEM 
a tím i se Mnou, JEŽÍŠEM KRISTEM! Pak otevřete levou rukou kosmu – jako nádobu - abyste 
přijali duchovní sílu! Pravou rukou ozařujte jednotlivá centra vědomí pomale na páteři - stojíte 
tedy za vyléčení hledajícím - na hlavě milosrdenství; něco níže záříte do lásky; na šíji do 
trpělivosti; nyní podél páteře v krajině srdeční do vážnosti; do moudrosti; do vůle; do pořádku. 
Zůstanete krátký okamžik v oblasti pořádku. Síly, které jste přes jednotlivá centra vedli až k 
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oblasti pořádku, nyní znovu pozvednete tím, že tuto sílu pozvednete podél páteře rozevřenou 
pravou rukou.  
 Znovu pokládáte ruce nad hlavu vašeho bližního, dlaně směrem k hlavě, znovu se spojujete s 
BOŽSKÝM DUCHEM a nyní zase přijímáte levicí, pravicí jdete po pravé  straně páteře dolů až k 
centru pořádku, znovu pozvedáváte síly k novému spojení s BOŽSKÝM DUCHEM, levá ruka  stále 
ještě přijímá, je otevřená do kosmu. Pravá ruka  je nyní vedena dolů tělem podél center vědomí 
nalevo od páteře, znovu až k centru pořádku. Síla je znovu pozvednuta. Znovu položte obě ruce 
nad hlavu vašeho bližního.  
 Nyní změníte pozici a předstupujete před vyléčení hledajícího a záříte BOŽSKOU SÍLU 
pravou rukou - mezitím pociťujete silné pulzování ve své dlani - do center vědomí těla: 
milosrdenství - na hlavě (temeni); láska - na čele mezi obočími; trpělivost - v oblasti hrtanu; 
vážnost - o oblasti hrudi; moudrost - trochu nad pupkem; vůle - pod ním; a dále k pořádku. Nyní 
jemně přejdete přes auru noh a také zde pozvedáváte sílu a pokládáte obě ruce znovu nad hlavu. 
Nyní znovu levice přijímá vůči kosmu, pravá ruka je vedena nejprve vpravo dolů podél center, 
pomalu, hluboko ponořovaná, se Mnou spojená. Pak stejný proces na levé straně.  
 Nyní se znovu stavíte za vyléčení hledajícího, pokládáte obě ruce nad jeho hlavu a děkujete 
za léčivou sílu! Tím, že položíte své ruce na ramena vašeho bližního, dáváte mu symbol a tím 
sílu trpělivého nesení jeho karmické viny, pokud vyléčení z této viny nebylo ještě možné.  
 Avšak toto jen pro vaše poučení. Neboť tím se zaměříte na BOŽSKOU VŮLI. Znáte Mé SLOVO: 
"Jdi a více nehřeš!" Léčivé proudy tečou stále, ale jak působí, to je v Mé vůli a ve víře vyléčení 
hledajícího, tak jako v jeho úsilí, od této chvíle vést pozitivnější, světlejší život. 
 Zde daná možnost vyléčení je jen vnější forma. Kdo se Mi, JEŽÍŠI KRISTOVI, úplně zcela 
předá, skrze toho budu jednat JÁ a léčení může probíhat jinak než je popsáno. Tento popis má 
vám být jen pomocí, vám všem, kteří jste připraveni přímo pomáhat svým bližním v jejich 
duševně-tělesném strádání.  
 Nepřímo působíte vždy, pokud se nacházíte Tady a Teď, v Mé přítomnosti. V této 
přítomnosti, spojeni se Mnou, kráčíte svými cestami a vysíláte světlo, dáváte léčení a 
proměňujete polaritu - jak jsem vás učil - každým dechem, každým krokem, putujete s paprskem 
zpátky, stále více si uvědomujete, že jste světlem a že váš PŮVOD, toto vám vylíčené zářící 
slunce, je DUCH BOŽÍ , místo v OTCOVĚ srdci, které jste nikdy neopustili. [Když se hovoří o 
OTCI, tak je v něm obsažena i MATKA , v DUCHU není žádné oddělení.] 
 Mí milí učedníci a učednice, tak putujte v jednotě se Mnou po tomto světě zdání a zrušte ho! 
Víte z vašich přírodních věd, že v podstatě vše je energie. Co je energie? Světlo. Nuže pojďte a 
buďte světlem, v jednotě se Mnou, láskou! Mé požehnání působí mocně skrze vás a dílo návratu 
domů všech vyslaných světelných paprsků svobody se dokonává tím, že tyto paprsky jsou 
přiváděny zpět. Polarita pak bude zrušena. V BOHU, DUCHU je vše jedno. ON se zrcadlí Svým 
DUCHEM ve Svých dětech a je jim OTEC v OTCOVSKÉM aspektu i MATKA  v MATEŘSKÉM aspektu. 
 Buďte plni radosti, neboť teď žijete v době sklizně, v době návratu! Připravujte se! Neboť 
skutečně, z vašeho duchovního PRASVĚTLA , které je jedno se světlem OTCE, září síla ve 
zvětšené míře, aby vás vedla domů a zároveň vám dala sílu být pomocí a oporou všem těm, kteří 
vyslali svůj paprsek tak daleko, že skoro už ani jiskra nedoutná. Kdyby tato jiskra nebyla 
podporována Mnou, JEŽÍŠEM KRISTEM, Mým "Dokonáno je!", nebyl by návrat domů možný. Ale 
skrze Mne a také vás je tato zkouška svobodné vůle teď ukončena. Toto 'teď' zní v prostoru a 
času a projevuje se ve stále větší intenzitě. 
 Tak pojďte, Mí milí, a působte v Mé síle a z Mé síly, která je zároveň vaším dědictvím. 

Amen 
�� 
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45. školení 
 V hlubině vašeho bytí jsem JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, ztělesněná láska jedno s vámi, s každým 
jedním. Aby tato jednota vyzařovala také i na člověka a také ho zahrnula, proudí Má síla také 
k té ovečce, která ještě trochu tvrdošíjně kráčí na Mé straně cestu do světla.  
 Má milá, věrná skupinko zde v kroužku a všude, hovořím k vám ve vážnosti, neboť vážnost 
působí v tomto dění prostoru a času, které pozorujete jako nový rok, nový časový úsek. Všude 
působí vážnost, prozářená Mojí láskou, aby mnozí, pokud možno všechny Mé ovečky, dospěly 
ke stádu lásky, aby radost zajásala  na konci tohoto časového úseku v nebesích a tím i ve vás, vy 
všichni jste povoláni kráčet vážně v jednotě se Mnou cestu lásky. 
 Láska, jak často slyšíte toto slovo... Do kolika možností je rozděleno? Ale vy víte, že láska je 
porozumění, že láska zná jednotu - a jen ji - a nikoho neodsuzuje a nesoudí. "Nesuďte a 
neposuzujte, abyste nebyli souzeni a posuzování, neboť tím metrem, kterým měříte, budete i vy 
měřeni!" Slova z písma, která znáte, a přesto je člověk stále znovu připraven ihned odsuzovat své 
bratry a sestry, když ho - podle jeho názoru - potká negativní. 
 Copak je to názor? Jsou to představy a mínění. Ty pochází z minulosti, odráží vaše vlastní 
slabosti a působí, pokud negativně myslíte, do budoucnosti. Vy, kteří jste se pevně rozhodli 
kráčet se Mnou vážností této doby, prosím, jděte statečně se svým bližním k soudu a pozorujte 
své představy a mínění, abyste je v okamžiku poznání zrušili a mohla skrze vás působit a zářit 
láska! 
 Léčící nástroj je, jak už říká jméno: NÁSTROJ, kterým proudí spása. Spása JSEM JÁ, je láska. 
Nástroj, kterým proudí Má síla, by měl žít ve vědomí okamžiku a stále se v tomto okamžiku 
poznávat a opustit své staré, zajeté koleje z minulosti, aby kráčel Moji cestu, v jednotě se Mnou. 
 Vaše řeč nechť je jasná a zřetelná, vyznačená DUCHEM PRAVDIVOSTI a ve vědomí, že skrze 
vás mluvím JÁ, když žijete v jednotě se Mnou. 
 Poněvadž člověk ještě není schopen vždy zůstat v tomto vysokém kmitání, měli byste se více 
napomínat k tichu, říkat jen, co je nezbytně nutné, abyste udrželi láskyplnou komunikaci se 
svými bližními.  

Přezkoušejte svá slova ve světle lásky! 
Už nedejte zlosti, nespokojenosti a podobnému možnost získat ještě více prostoru ve vás, 

neboť jen tak vás můžu naplňovat stále silněji Mojí silou života! Tím odpovídám i na otázku 
položenou v kroužku, JÁ JSEM život. Život se rovná lásce, rovná se tvůrčí síle, která vše 
proměňuje, která vše tvoří. 
 Když tento život, tato láska, prozáří vaše lidské tělo, tak poputujete, tak jak vám to je 
dochováno, přes vody a ty vás nepohltí. Voda se skloní před silou života a vy se skloníte před 
stvořením.  
 Poznejte, že láska a život jsou jednota a BÝT NEMOCNÝ je proto nedostatek lásky! Je málo 
výjimek. Těmi výjimkami jsou Mé nástroje. Ale oni si tím nesmí být nikdy jisti, neboť to by už 
byla zase chybějící pokora.  
 Nástroje, tak vám bylo praveno, jsou spolunositelé světového kříže. Ještě jednou k bližšímu 
vysvětlení: Když si tedy myslíte: "Nesu světový kříž a proto jsem nemocen", nejste pokorní, 
neboť se pyšně povyšujete a stavíte nad své bližní. ("Neboť všichni ostatní jsou přece nemocní z 
jejich viny.", tak si myslíte.) Poznáváte, jak ostré je ostří nože, po kterém kráčíte? 
 Zkoušejte se stále znovu ve svých myšlenkách! Nikdy se nemáte povyšovat, stavět se nad 
bližního! To jsou léčky a jsou nastraženy všem, jak se vám řekl dříve. Nechám vás také 
zakopnout abyste během doby školení pozorovali a tím dospěli v poznání, jak často vás potkává 
pýcha a vy tuto vlastnost, která vedla k pádu, ještě sami v sobě nosíte. 
 I když Má slova znějí vážně, tak víte, že jsou vyřčena z lásky, láska, která by vás, Mí 
služebníci, ráda nesla přes každou překážku, ale to nesmí být, jinak byste nerostli a nezráli vstříc 
lásce.  
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 Vaším CVIČENÍM MLČENÍ, nasloucháním druhému, posílíte své porozumění pro bližního. 
Dokud mluvíte, nemůže vám váš protějšek nic sdělit, jak na hmotné rovině rozhovorem, tak na 
duševní rovině pocitem. Když však mlčíte, nasloucháte druhému, necháváte ho hovořit, zcela 
jedno, zda to jsou jen výměna názoru nebo nějaké potíže mezilidského charakteru, pak vaší 
ochotou naslouchat, bude mnoho gordických uzlů mocně rozťat silným mečem lásky, a 
osvobozen půjde váš bližní a také vy dále cestu ke světlu. 
 Nasloucháním současně vnímáte možnost vysílání léčivých proudů. Nyní zopakuji pro bratry 
a sestry, kteří nebyli zde v kroužku přítomni, o čem byla řeč: Když vysíláte léčivé síly, spojeni se 
Mnou, v jednotě se Mnou, jednáte v Mé vůli a tím proudí tyto síly k vašemu bližnímu. Je-li 
připraven přijmout je, tak působí na duši druhého - pro jiné většinou nevědomky - a také na tělo, 
pokud je to v zákonu možné.  
 Není-li váš protějšek připraven přijmout tyto síly, rozhodnutí leží na duši - víte, že duše je 
zastínění čisté duchovní jiskry, čistého DÍTĚTE BOŽÍHO - jestliže tedy váš protějšek ještě není 
připraven nechat působit lásku, tak ta působí podle Mé vůle v dalším okruhu. Například budou 
Mojí láskou dotčeni všichni ti, kteří jsou s tímto vaším protějškem stále v mezilidském kontaktu. 
Také přes vaše bližní může síla zpětně působit na duši. 
 Láska působí vždy různými způsoby. Dávejte jen pozor na to, abyste byli vždy vysílači lásky, 
neboť to, co vysíláte, se k vám v zesílené míře zase vrátí! Vše je energie. Vaše myšlenky jsou 
nejčistší energie, tvůrčí síla, to víte. A tyto energie působí podle BOŽSKÉHO zákona, nemusíte 
vůbec přemýšlet o účinnosti. 
 Dávejte pozor na to, abyste nezakopli o jednu z těch nalíčených pastí a např. si nemysleli: 
"Ach PANE, teď jsem onomu poslal už tolik lásky  a on sotva řekne dobré slovo. Ten musí být ale 
zastíněný, že vůbec nemůže působit lásku, že ani Ty to nedokážeš, ó PANE." --- Přitom jsem JÁ, 
JEŽÍŠ KRISTUS, TEN, KTERÝ vám ve vašem bližním zrcadlí tuto domnělou temnotu, abyste 
zpozorovali svoji pýchu. 
 Víte, jak to skutečně vypadá v nitru vašeho bližního? Víte, jak pociťuje, jak myslí o druhém? 
Ne, ještě to nevíte! Zdůrazňuji slovo 'ještě', neboť čím více budete žít v přítomnosti, v okamžiku, 
v jednotě se Mnou, tím snadněji poznáte také své bližní. Pohlédnete například právě onomu 
člověku do obličeje, do očí, a uvidíte, že je nevrlý, protože nese bolesti, ne proto, že vás nemá 
rád. Plni lásky obalíte tohoto utrpení nesoucího, bratrsky ho přijmete, vytvoříte „jedno tělo a 
jednu duši“ - tak jak se to u vás jmenuje. 
 Poznáváte tedy, že jste skutečně spoluuspořadatelé, spolutvůrci vašeho nejbližšího okolí i v 
širém okruhu této Země. Světlo plodí světlo, temnota zvětšuje temnotu. Tak buďte Mým 
světlem! 
 Rád bych se dnes krátce dotkl jiného aspektu. Ještě myslíte v polaritě den a noc. Učil jsem 
vás, abyste den začínali se Mnou a také ho se Mnou uzavírali. Tímto spojením je den požehnaný 
a noc právě tak, v níž duše působí na různých rovinách, zatímco tělo odpočívá. Vědomí denního 
dění by mělo ve vás nabývat na moci pozvolna i v noci.  

Víte, že vás vedu i sny. Odjakživa byli lidé poučováni sny z DUCHA a pokud poznali poučný 
obsah, mohli s tímto snovým děním pracovat v denním vědomí. I vy jste již měli sny, které 
ukazovaly cestu. Ukazovaly cestu tak, jako sen o sedmi tučných kravách a sedmi hubených, který 
kdysi vykládal Josef [v Starém zákoně egyptskému faraónovi]. Výklad těchto snů vám připadá 
ještě trochu těžký, ale vězte: i noc patří k vašemu vědomí. Pozvolna budete kráčet vědomě do 
noci a také z noci se budete probouzet vědomě, budete vědět, co za další školení vám noc 
nabídla. 
 Tak byste měli také dávat pozor na své sny. Kdo si myslí, že nesní, ten přesto ví, že každý 
člověk sní. Hned při probuzení se pokuste vzpomenout si. Jestliže se to nepodaří, tak si večer 
předsevzete, že sen, který pro vás je obzvláště důležitý, si s sebou vezmete do denního dění! 
Symbolika vám bude pozvolna vysvětlována. V této symbolice poznáte, na čem ještě musíte 
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pracovat, co vám ještě schází. Také útěcha a síla vám bude v těchto snech dána, abyste v denním 
vědomí následovali Mé kroky. 
 Vědomí dne a noci povede tak daleko, že vy, jestliže snad budete chtít odložit své tělo, 
budete přesně vědět, kdy tento časový okamžik přijde.  Nyní se vrátím znovu k této otázce, a tak, 
jak kráčíte vědomě do noci, tak vědomě vkročíte z noci tohoto lidského bytí do světla věčnosti. 
Kladete své tělo k odpočinku, zaměřujete svůj duševní pohled na Mne, JEŽÍŠE KRISTA. Nebe se 
otvírá, podávám vám ruku. Chór andělů se raduje a vy se zvedáte z lůžka, na němž spočívá jen 
hmota a kráčíte se Mnou do vašeho skutečného bytí. Tichý náznak by vám mohl být dán každou 
noc, ale je k tomu potřeba nějakého cvičení. 
 Tak buďte požehnáni, Mí milí, zde a na celé zeměkouli, všechny Mé lidské děti, jakéhokoliv 
společenství, náboženství, rasy, národa, všichni jste ve Mně, lásce, bezpečni, požehnáni a neseni! 
 Tak putujte do tohoto roku vážnosti s radostí! - To v DUCHU není žádný rozpor. 

Amen 
�� 
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46. školení 
 V tichu vaší srdeční komory jsem JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, přítomen, abych s vámi mluvil od Ty k 
Ty a čekám na to, že Mi odpovíte - že otevřete široce bránu a vstoupíte do Mého světla, které k 
vám mluví: "Raduji Se, milý bratře, milá sestro, že Jsi dorazil domů a poznal Mě v sobě, že 
nasloucháš Mým slovům a dále už nehledáš mimo sebe, ale nacházíš všechnu pravdu u Mne v 
sobě samotném." Tato slova bych rád řekl každému jednomu z vás. 
 Cesta ke Mně není dlouhá, není třeba ani jednoho velkého kroku, ale jen vaše oddání se Mně. 
Nyní, v tomto okamžiku, vidíte v sobě znovu světlo. Váš člověk pociťuje v každé buňce svého 
těla Moji zářící sílu lásky a všechny buňky, i ty postonávající, se zaměřují na Mne, otevírají se v 
kalich, aby duchovně přijímaly Mojí zářící a vše proměňující lásku. V tichu nitra vašeho srdce 
JSEM JÁ. 
 Od nástroje, který kráčí po Zemi a léčí, se očekává také rada a pomoc ve slovu a činu. Není 
zapotřebí jen vzdělání léčivých proudů ve vás, ale zároveň vzdělání k mluvícímu nástroji, neboť 
skrze vás chce proudit Má dobrota, Má láska, Mé milosrdenství také slovy. K tomu musíte ke 
Mně získat v sobě důvěru, a k tomu, Má milá skupinko, je třeba cvičení. 
 Když se ponoříte k meditaci a zavítáte do sebe, tak Mi můžete položit otázku: "PANE, kdo 
jsem? Nač teď jdu ty nebo ony cesty?" - 
 Tak, jak jste se naučili při léčení oprostit se od všech myšlenek, měli byste v tomto okamžiku 
vašeho položení otázky být prosti myšlenek, jen a jen oddaná láska ke Mně nechť vás provází.  
 Svíčka se září světla pomůže na počátku při koncentraci, neboť toto světlo ve vnějším světě 
symbolizuje světlo ve vás - Mě - ale také vás samotné, poněvadž jste zrozeni ze světla, které se 
rovná lásce. Je to tvůrčí síla, která vás zavolala z myšlenek BOŽÍCH, OTCE, do Jeho stvoření. 
 Toto světlo, které září ve vaší duši, vám pomůže vybudovat spojení ke Mně. Záření nastává 
přes božskou OTCOVSKOU JISKRU čistého synovství božského ve vaší duši, jejíž sídlo leží v týlu.  
 Proto jsem učil Své učedníky už před 2000 let pokládat ruce. Rozmanitou symbolikou, např. 
plameny  DUCHA svatodušních svátků, je vám z písma známo, jak záření  vzniká. 
 Jestliže se nyní snažíte žít milosrdnou lásku, tak proudí božský DUCH - JEHO SVATÝ ODÉM 
naplňuje všestvoření - koncentrovaně k vaší duši a spojuje se s PRASVĚTLEM - vaším pravým 
bytím - v duši. Odtud proudí přes centrum milosrdenství k lásce a dále přes trpělivost, v oblasti 
hrtanu, k vašemu srdečnímu centru, BOŽSKÉ vážnosti. V tomto centru působí Mé KRISTOVO 

SVĚTLO. Je to spasitelská jiskra z Mé lásky, která byla darována každé duši při Mém "Dokonáno 
jest" na Golgatě jako opora pro cestu domů. 
 Poněvadž se snažíte sklánět se v milosrdné lásce v pokoře - centru trpělivosti [hrtan] - a 
sloužit, může se spojit se Mnou ve vás proud nejvyšší síly, darovaný z OTCE, a tím pozvednout 
duši do vyššího kmitání. Pozvednutím tohoto kmitání je znovu vybudováno spojení mezi nebem 
a Zemí, od BOHA OTCE k člověku. JÁ JSEM LÁSKA  OTCE a proto je také znovu odkryto spojení ke 
Mně, LÁSCE. 
 Když se vaší oddaností odkryje "malý koloběh", probudí se Mé "JÁ JSEM". JÁ JSEM láska, JÁ 
JSEM život, JÁ JSEM síla, JÁ JSEM světlo, JÁ JSEM energie, která proudí, JÁ JSEM SLOVO ve vás, 
SLOVO, které přijalo tělo, jako vy, SLOVO, které se stalo člověkem, jako vy, a po tom "Dokonáno 
jest!" se znovu vrátilo domů do jednoty. Přičemž JÁ jsem jednotu, viděno z člověka, opustil jen 
zdánlivě, jako také vy jen zdánlivě kráčíte tímto životním plánem, abyste prožili zkušenost 
'Svobodné vůle' a sice ve všech možnostech. Přičemž vy sami nemusíte jít všemi propastmi, ale 
můžete se učit na příkladu vašich bratrů a sester a z jejich zkušeností získat pro sebe poznání.  
 Poznejte! Každý, kdo se obrátí k lásce a bude se snažit žít ji, kmitá současně v BOŽSKÉM 
pořádku. Neboť kdo žije lásku, ten myslí, pociťuje a jedná světle a dává pozor na to, aby 
dodržoval zákony stvoření. Sklání se před vůlí VŠENEJVYŠŠÍHO, neboť ví ze zkušenosti 
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moudrosti, že OTEC ve Mně a skrze Mne připravuje cesty a vy – spočívajíce v Jeho vůli - 
dostanete vše, co potřebujete. Ještě než je přání myšleno, je splněno, když je ve vůli OTCE. 
 Nyní často člověku připadá těžké rozlišovat vůli OTCE od své svévole. Ale JÁ vám říkám, 
pozorováno z DUCHA je to zcela lehké. Řídíte své energie určitým směrem, na jeden cíl. Formují 
se pocity, myšlenky přání, současně - a v duchu není v dění okamžiku žádné jedno po druhém – 
se vkládáte do vůle OTCE, jako vločky do větru a z tohoto okamžiku roste vedení a jednáte v 
zákoně a podle vůle OTCE.  
 Potíž člověka je stále v tom, že vystupuje z dění okamžiku a je zaměřen na budoucnost. 
Místo aby si byl stále vědom, že okamžik ruší prostor a čas, přemýšlí člověk ještě příliš o 
budoucnosti  a o účinku svých tvůrčích energií, místo aby tvůrčí energie okamžiku vložil do síly 
OTCE a tím tyto energie posílil o nejvyšší záření síly. 
 Proč jsem hovořil ke Svým učedníkům "Mohli byste hory přenášet!"? Poznávejte stále znovu 
v těch slovech symboliku! Přenášet hory znamená vykonat něco jevící se jako nemožné. 
 Všechna moc a síla z vůle OTCE je darována dítěti, které jedná v Jeho vůli, tedy nechává 
jednat, nechává dít se. 
  Když se např. zabýváte myšlenkově určitým obchodním postupem a chcete něco vykonat, tak 
poznejte už  v pořádku slov, že vy  chcete vykonat dílo. Takto provedeno, se může dílo vyvinout 
jen se silou, kterou jste právě v sobě sami rozvinuli. Když ale např. použijete následující slova: 
"Tak Si to představují JÁ jako člověk, OTCE, ale vkládám nyní mojí představu do Tvých rukou, 
proveď  TY, co je správné a dobré!", tak stojí na vaší straně celé nebe a děje se vůle OTCE, JEHO 
síla působí. 

Abyste vrostli do tohoto způsobu myšlení, Má věrná skupinko, musíte ještě cvičit, ale vše je 
vám vloženo do rukou. Musíte jen změnit program člověk se svými omezeními do programu: 
"Jsem dítě VŠENEJVYŠŠÍHO, Jsem DUCH." Když tento duch působí, jako nejvyšší vám daná 
energie, vaše dědictví - dědictví, které vás činí BOHUpodobnými, ne BOHUrovnými  - a tento 
DUCH působí v člověku a získává prostor, protože mu dáváte prostor, pak pozvednete tuto 
planetu Zemi do nejbližšího vyššího kmitání.  
 Nyní jste v obratu dob a procházíte školením lásky, poznávajíce, že člověk nestojí mimo 
stvoření, ale je do něj zapojen a že vše je ve vzájemné souvztažnosti. Z tohoto poznání máte pak 
užít sílu, která je nejvyšší energií, sloužící lásku ve sklonění se před touto energií. 
 V této pokoře pak působí skrze vás BŮH.  Před tímto BOŽSKÝM DUCHEM, nepopsatelným 
milosrdným zářením lásky, se sklání vše, neboť vše v tomto kmitání je jedno. Toto sklonění je 
proud energie, která proudí vším, vytváří koloběh, v němž každá částečka tohoto stvoření plní 
svoji úlohu, která jí byla určena.  
 Když budete spočívat v těchto myšlenkách a vyjdete si do přírody, tak to pro vás bude 
samozřejmostí kmitat se vším ve vnitřním spojení v těsné jednotě s nejmenším zrnkem písku pod 
vašima nohama, s každou rostlinou, s každým kamenem, s každým zvířetem a se všemi 
přírodními duchy a BOHU, VĚČNÉMU, tím přinášet svoji chválu. 
 Jakou mnohostí je pozemské stvoření vybaveno. Je to ale jen drobný odlesk, jen dýchnutí 
věčného bytí, jen odraz, ano, vidíte jen jeho nejtemnější stíny, ale i v těchto stínech poznáváte 
světlo v jeho nejrozmanitější lásce. V samozřejmosti se v přírodě skláníte a děkujete, že do ní 
smíte vstoupit v jednotě tohoto DUCHA LÁSKY , děkujete jí, že vám slouží. 
 Když jste např. v lese, tak šumí vrcholky stromů na znamení a jako odpověď: "Děkuji, ó 
lidské dítě. Přijímáme tvé tvůrčí síly a tak, jak ty nám děkuješ, děkujeme také my tobě a tím také 
zase VŠESTVOŘITELI a DUCHU, KTERÝ nás všechny a vše oživuje." 
 Odvedl jsem vás od vašeho lidství do tohoto nového způsobu myšlení, který se vám pozvolna 
má stát zvykem, neboť v hojnosti vnitřního ticha k vám hovoří stvoření a tím život, láska, tím JÁ, 
JEŽÍŠ KRISTUS, tvůrčí síla. 
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 V tomto tichu proudí vašimi mozkovými buňkami myšlenky, o nichž víte, že teď nejsou 
myšleny ze mne, sice se tvoří v mém lidském mozku, ale kmitání není kmitáním z mého člověka, 
je to DUCH, který se spojuje s DUCHEM. 
 V tichu nasloucháte těmto myšlenkám a později budete naslouchat slovům, které se formují, 
jak nástroj tady současně naslouchá Mým slovům s bdělým smyslem, zatímco JÁ skrze něj 
mluvím. 
 Každý z vás v sobě nese Mé volání, volání z nitra srdce, jak o tom bylo pojednáno na počátku 
dnešního večera. Otevřete se tomuto proudícímu koloběhu ze světla ke světlu ve vás! Zaměřte 
všechny své antény na ten jeden vysílač! 
 Co to znamená? Vězte, když člověk žije v minulosti a v budoucnosti, tak má své antény 
zaměřené do všech směrů a také do všech směrů proudí jeho síly a kouskují se tak nejrůznějšími 
způsoby.  
 Když žijete se Mnou v přítomnosti, v okamžiku, jsou všechny vaše směrové antény spojeny 
do jedné jediné přijímací a zároveň vysílací stanice. Když se zcela zaměříte na tuto sílu lásky 
okamžiku, můžete přenášet ony hory, o nichž jsem hovořil, pod líčeným úhlem pohledu sloužící 
lásky a sklánějící se pokory.  
 Musím smysl této věty zopakovat a budu ji říkat ještě častěji, neboť  jste zde na Zemi, abyste 
se proměnili od světa vládnutí, domnělého světa mocných ke světu sloužení. Tato moc, která se 
sklání, je silnější a také proměňuje v této době obratu to, co se cestou poznání svobodné vůle 
zdánlivě oddělilo od BOHA. 
 Jednodušeji: Pomáháte Mi přivést všechny ty koncové body vyzařování obrazně líčeného 
slunce zpět do srdce OTCE a je to světlo, temnota je zrušena,  mateřský dílčí aspekt je znovu 
jedno s otcovským aspektem, vše znovu kmitá Tady a Teď a tím ve věčnosti, která je skutečností. 
Všechny protiklady jsou zrušeny.  
 Mí milí, tak si můžete v tichu položit obě otázky [viz nahoře] a naslouchat Mému SLOVU, 
nechat ho dít se, nechtít něco ze své vůle. Když vámi nepulzuje žádná odpověď, nechte to být, 
zopakujte otázku. Toto cvičení vám pomůže dospět do tohoto vnitřního klidu, klidu, který působí 
Tady a Teď, v okamžiku. Najednou je odpověď tady, stojí zcela jasně ve vašich myšlenkách, 
před vaším vnitřním okem: Dospěli jste ke Mně a vaše ruka se natáhla po proudu, kterým JÁ ve 
vás JSEM, přijali a čerpali jste vodu života. 
 Vrůstejte do tohoto vnitřního spojení se Mnou tím, že se budete snažit o ticho, klid! 
 Dávejte pozor na sny, tak jak jsem vás naposledy učil, neboť i zde vás stále vedu přes vaše 
slabosti a ukazuji vám vaše pozemsko-lidské postavení, ukazují vám - každému individuálně - co 
má zvládnout jako příští krok. 
 Ještě jednou zazáří v každém z vás v nitru srdce nyní mocné Mé světlo: 

Pociťte Mě na stupni vážnosti! 
Pociťte Mě ve svém srdci! 

 Řiďte proud do své duše přes centrum 
lásky, 

přes centrum milosrdenství! 
Pociťte proudící, žehnající sílu! 
JÁ JSEM V JEDNOTĚ S OTCEM . 

Amen 
�� 



  170 

47. školení 
 "Člověk míní, Pánbůh mění." Má otázka na vás zní: Proč, Mí milí, tak moc myslíte? Nejsem 
JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, ve vás tou silou, která v každém okamžiku pomáhá učinit správná 
rozhodnutí? 
 Máte svobodnou vůli, ale jestliže žijete v okamžiku, Teď a Tady, jak sem vás to vždy učil, 
tak jednáte v Mojí síle, jednáte s podporou nebe, veškerého čistě duchovního světa. Proto stále 
zdůrazňuji, že se musíte oprostit od myšlení minulosti a budoucnosti a obrátit se k dění 
okamžiku. Okamžik vyžaduje celou vaši sílu. Když ale v okamžiku myslíte na budoucnost a 
zároveň vidíte budoucnost ovlivněnou z minulosti, jak přes vás má působit léčivá síla ze Mne? 
 Vedl jsem vás školou lásky, školou poznání. Všechno vědění je ve vás a vždy ho můžete 
vyvolat. Nyní nastal čas činu. Všechno to vědění má nyní být krok za krokem proměněno v čin!  
 Vy všichni jste šli ve vnějším světě různé cesty, ale v nitru jdete po Mé ruce, zcela jedno zda 
jste zde v kroužku teprve krátkou dobu nebo už déle. Nebyli byste sem svedeni, kdybyste se k 
tomu od začátku vaší inkarnace nerozhodli, splnit svůj slib v tomto období prostoru a času. 
 Cesty, které každý z vás šel, byly a jsou také dnes ještě k vaší výchově. Minulost z vaší duše 
byla Mnou, podle vaší svobodné vůle - tedy s vaším ano Mi a cestě ke světlu - zrcadlena do 
vašeho člověka a člověk kráčel statečně různými cestami a nese zčásti ještě teď stíny minulosti. 
Povšimněte si volby Mých slov: stíny minulosti. 
 Žijete-li Tady a Teď, v okamžiku, se Mnou, tak se uvolní tyto stíny od vašeho člověka, neboť 
JÁ vás můžu proproudit Svojí silou, naplnit vás Svojí láskou a vy jednáte podle zákona a ve vůli 
BOHA, OTCE, se kterým JÁ jedno jsem. 
 Všechny otázky, zda ono je správné nebo ne, nejsou myšleny z Tady a Teď, ale je to strach z 
minulosti, který ovlivňuje budoucnost. Vím, Mí milí, že cesta není lehká, že zápasíte sami se 
sebou, ale víte, že JÁ jsem tuto cestu šel před vámi. 
 I JÁ jsem Se musel odpoutat od Mé matky. Věděl jsem, že dýky probodly její srdce, obrazně 
viděno, neboť viděla, kam vede Má cesta. Toto tobě, milá sestro, jako útěcha: JÁ jsem věděl o 
bolesti Své matky, zároveň jsem však věděl, že cestu, kterou jsem nastoupil, musím projít. Znal 
jsem slovo proroků, věděl jsem o Svém konci na kříži. Viděl jsem utrpení v očích Své matky a 
nemohl pomoci, protože jsem kráčel k naplnění slova. 
 JÁ jsem láska. Pociťte toto slovo v jeho kmitání: L Á S K A. Miloval jsem Svoji matku. 
Později jsem miloval Své učedníky, jak vy milujete své děti, své partnery, své přátele a musel 
jsem je všechny zklamat. Nemohl jsem být očekávaným králem, který osvobodí porobený národ 
Izraele z rukou Římanů a povede je k vítězství - to se ode Mne čekalo - ne, Má cesta byla jiná, 
potupná. Navzdory vyléčení, navzdory lásce, která proudila k stále se zvětšující skupince Mých 
učedníků, jsem věděl, že na konci cesty stojí zdolání nejpotupnější smrti. 
 Má milá skupinko, na příkladu Mé cesty se můžete naučit, že neznáte stezku, kterou slíbil váš 
bližní jít! Nevíte, co si kdysi duše předsevzala, než vstoupila do těla člověka, a proto Má prosba 
na vás: snažte se žít v přítomnosti a nepřemýšlet o osudu svých bližních v budoucnosti, neboť 
tím také ovlivňujete, podle vašich tvůrčích myšlenek, cestu vašeho bližního a - nyní dobře 
poslouchejte - tímto ovlivněním na sebe berete také část zodpovědnosti vašeho bližního. Slyšte 
vážnost v Mém hlase! 
 Žijete v okamžiku a necháváte z okamžiku proudit lásku? Snažíte-li se, když se přistihnete, 
že se pohybujete v budoucnosti, ihned vrátit do přítomnosti a vložit Mi do rukou osud toho, o 
kom jste přemýšleli, tak zase vyrovnává Má láska z milosrdenství a milosti OTCE vaše 
ovlivňující tvůrčí myšlenky, jsou mazány, a vaše modlitba okamžiku za sílu a požehnání pro 
vašeho bližního působí jako světlý paprsek světla na cestě toho, na koho jste mysleli, paprsek 
světla lásky, který může onen člověk následovat.  
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Poznejte, že je vám vloženo do rukou skutečně všechno! Ne náhodou vám vaše děti přirostly 
k srdci. Ne náhodou jdete na straně vašeho partnera, a také ne náhodou jste ve společenstvích. Ze 
všeho se máte učit a vzít si z dění pro sebe poučení. 
 Rozumím všem vašim pohnutkám, poněvadž JÁ sám jsem prošel lidskými hlubinami. 
Proměnil jsem tyto hlubiny ve výšinu a i vy proměníte své osobní hlubiny ve světlé výšiny. To 
není z Mé strany žádný slib, ale JÁ to vím, neboť vás vidím putovat ve světle věčnosti. Stíny 
zajdou.  
 I tento večer je veden Mnou. Různé problémy ukazují, že se vás budou stále dotýkat, i když 
jednou půjdete svoji pravlastní cestu sami se Mnou, bez opírání se o společenství. Neboť 
tématiku je lehké snést na jeden jediný bod: Kde jsem já člověk, kde jsem já DUCH z OTCOVA 
DUCHA? 
 Kdo v sobě odkryl pokornou lásku, ten si bude klást tyto otázky až do konce života tady v 
prostoru a času a stále bude poznávat, že se lidské myšlení bude stále znovu prosazovat na 
základě roviny kmitání hmoty. Z tohoto poznání se pak pousmějete nad kameny, o které 
zakopnete, a s veselou myslí půjdete dále.  
 Má milá skupinko, nástroj lásky následuje Mé kroky a tímto následnictvím se odpoutává v 
nitru od všech vazeb tohoto světa. Nástroj Mé lásky ví, že každý bratr či sestra, ať už na Zemi, 
jako člověk u vás, jde konečně po Mé ruce cestu domů do OTCOVSKÉHO DOMU. Toto vědění 
proměňuje opravdový nástroj krok za krokem v čin tím, že Mi důvěřuje. Není to nedostatek 
důvěry, když se staráte? I váš strach, který jste oslovili, už v okamžiku neexistuje, v němž jste 
nástroje Mé lásky a proměňujete vědění v čin, důvěřujete Mi, milujete Mě.  
 Myslíte si, že jste stále vzdáleni od lásky ke Mně. Myslíte si, když se vaše myšlenky, vaše 
pocity a vaše činy nepohybují v zákonu lásky, že jsem od vás na míle daleko. Právě pak jsem 
vám nejblíže. Proč? Neboť všechna tato zdánlivá vzdálení ode Mne si sami dáváte jako zkoušku 
- připomínám vám začátek Mého dnešního projevení: ne náhodou jsou vaše děti vašimi dětmi 
atd. - vy sami jste si tedy vyhlédli své životní podmínky, vy sami tvoříte s tvůrčí silou své nynější 
okolí a vy sami působíte do budoucnosti a určujete ji, když se stále nesnažíte žít v Mé 
přítomnosti. 

Když tedy budete stát před zkouškami, které jste si sami zadali, pak si tohoto buďte vědomi. 
Skloňte se před svým bližním, neboť v něm jsem JÁ, který vám nyní chce dále pomáhat vykonat 
další krok poznání! V něm odrážím vaše ego, odrážím vaše lidství a skutečně osvobozeni si 
vydechnete, když tento vámi samotnými zadaný krok, na němž se máte učit, vykonáte. Ale i když 
domněle selžete, se nemáte přehrabovat v pocitech viny, neboť tím znovu zesilujete negativně 
pólované pole kolem vás a příště, když k vám přistoupí podobný úkol, řeknete předem - ta slova 
dnes padla - "Beztak to nemá žádný smysl". Poznejte, že okamžik vždy přitaká a že můžete být 
Mé nástroje pokorné lásky jen z okamžiku.  
 Naposledy jsem vám položil dvě otázky. Dnes je rozšířím o další otázku: "Žiji p řevážně v 
okamžiku?" Přemýšlejte o tom, vážně se přezkoušejte a nechejte ve vás rozvinuté proudy spásy 
proudit ke všem, kteří vám přijdou na mysl! Poznejte také na těchto slovech vedení. Vy všichni 
jste navzájem spojeni a když vám přijde na mysl sestra nebo bratr, tedy vstoupí do vašich 
myšlenek, tak je tato sestra, tento bratr v nouzi, ať už duševní nebo lidské a jeho volání o pomoc 
se vás dotklo. Nechejte proudit léčivé síly! JÁ jsem ten, kdo by se přes vás rád rozproudil. Avšak 
vy máte svobodnou vůli, myslete na to! 
 Večer hodně pokročil. Jste unavení a ještě stále vidím kroužit vaše myšlenky kolem vašeho 
rozhovoru. Přijďte se vším ke Mně, co vámi hýbe! Ukazuji vám stezku ven z bludiště této Země. 
Déle se nemáte krvavě bouchat o zdi a setrvávat v bolesti. Uchopte Moji ruku a putujte se Mnou! 
I když se vám cesta může jevit ještě tak nepřehledná, po Mé ruce kráčíte jistě všemi omyly v 
prostoru a času na nejkratší cestě domů k OTCI, a s vámi - a to nechť vám je ještě jednou praveno 
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jako láskyplná útěcha, současně jako vážné napomenutí - všichni vaši milí, jimž jste od srdce 
nakloněni nebo s nimiž máte potíže. 
 Skutečně, JÁ jsem ve vás světlo a vy jste putující společenství: v malém kroužku rodiny, 
přátel, ve větším kroužku společenství - všichni navzájem spojeni, v čilé výměně duchovních 
kmitání. Jak jinak by to také mohlo být, poněvadž vy všichni jste děti jednoho OTCE? Volejte si 
to stále do vědomí a pojďte, Mé ovečky, Má síla vás posiluje jít i po těžkých stezkách! 
 Mé požehnání k vám neustále proudí. Má láska vás všechny zahaluje, vás tady a všechny, 
kteří čtou Má slova. Ta jsou ve vás všech živá, neboť Můj DUCH je životem ve vás všech! 

Amen 
�� 
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48. školení 
 Kmitáte v odému věčnosti, jste ponořeni do světla Mého bytí. JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, tluču ve 
vašem srdci a tlukot vašeho srdce je v souladu s voláním OTCE na Své dítě. 
 Jen v tomto tichu, v němž se právě nacházíte, vyvěrá Můj pramen a hovoří k vám. JÁ chci být 
v každém z vás živou vodou, která bez přestání proudí, rozdává se v mlčení, ale také ve vašem 
mluvení, ve vašich jednáních. 
 Nebojte se vypuknutí Mého pramene! Nepochybujte o Mém SLOVU ve vás! V každém je Mé 
světlo živé a v každém se prolomí toto světlo tím, že vám pojme v JÁ JSEM. 
 Máte v sobě obavy: "PANE, jsi to TY? Můžeš to vůbec být Ty, Který už se mnou mluví? Já, 
lidské dítě, s ještě tolika chybami a slabostmi. Jak už se mnou, ó Můj milý, můžeš mluvit? Nebo 
vůbec OTEC? To nemůže být!" Tak ještě myslíte. Ale tyto vaše myšlenky jsou nesprávné. 
Užívám tohoto slova "nesprávný" jen velmi zřídka, sotvakdy.  
 Pozemský otec přece také odpoví svému dítěti, když k němu přijde, zeptá se jej a žádá o 
vysvětlení. Dítě sice ještě nemůže vysvětlení dospělého zcela porozumět, ale čemu nemůže 
porozumět, to uchová do okamžiku, kdy pochopí řeč otce. 
 Když tedy u pozemských rodičů proudí přes slovo proud lásky, proč také nemá proud 
nebeského OTCE proudit přes SLOVO k Jeho dítěti? Když přijde dítě plné důvěry k OTCI, se všemi 
nouzemi, se všemi starostmi, má pak OTEC dopustit, aby toto dítě bloudilo? Ó ne, OTEC vezme 
Své dítě jemně za ruku a mluví s dítětem podle jeho vědomí. Nebeský OTEC, v celé Své hojnosti 
BŮH PRAOTEC, k vám mluví, podle toho, jak k NĚMU přicházíte. Přicházíte-li s denními 
maličkostmi - slyšíte humor v Mém hlase - pak odpovídá OTEC kojenci.  Přicházíte-li  s 
jednoduššími věcmi, kterým ještě nerozumíte -  událostmi z vašeho života - k OTCI, pak 
odpovídá OTEC Svému dítěti.  
 Podle vašeho vývoje se pak změní i vaše otázky a syn nebo dcera  OTCE bude bojovat o 
poznání, o moudrost a OTEC odpoví Svému synovi, Své dceři.  A tato odpověď bude dána 
právě tak, podle vědomí, které v sobě syn nebo dcera odkryli. OTEC vám dává stále tak moc, jak 
můžete porozumět, tak také JÁ, který jsem Jeho láskou. U všeho se však dbá na svobodnou vůli. 
 Příklad: Přijdete tedy ke Mně a řeknete: "PANE, stojím tady na rozcestí. Nevím, zda mám jít 
vpravo nebo vlevo. Řekni mi to Ty, kam vede správná cesta." Myslíte si snad, že zodpovím vaši 
otázku tím, že vám řeknu: "Nuže, jdi vpravo, to je lepší cesta."? Kdybych takto odpověděl, pak 
bych porušil vaši svobodnou vůli. Odpovím otázkou: "Co si myslíš ty, která je lepší cesta?" A 
dítě se prozkoumá, zváží pro a proti a dojde k vlastnímu poznání, kterou cestou se má dát. Ale je 
zcela jedno, kterou cestu si vybere, JÁ ho doprovázím, ať už se obrátí doprava nebo doleva. - 
Každé rozhodnutí je tedy vloženo do vaší svobodné vůle. 
 Jak se to má ale s tím, když řeknete: "PANE, nemůžu se rozhodnout. Zůstanu teď stát na místě 
tak dlouho, dokud za mne nerozhodneš TY." Vložíte tedy svoji svobodnou vůli vědomě do Mojí. 
Přesto vás nevezmu za ruku a nepovedu vás vpravo nebo vlevo, ale i při vašem zastavení musíte 
dospět k vlastnímu rozhodnutí, neboť jinak by vám byla cesta přes zkušenost uzavřena.  
 Poznejte ve vedení ponechanou svobodu, která vám je darována! To vám budiž i později stále 
kritériem, když zkoušíte slovo! Neboť víte, píše se to i v písmu: "Přezkušujte a to dobré si 
ponechejte!" 
 Nyní se objevuje vaše další otázka: "PANE, když Ty jsi v jednotě s OTCEM, Který ve mně ke 
mně mluví, proč je pak omezení, "Přezkušujte a to dobré si ponechejte!"? Toto omezení je znovu 
zdůvodněno ve vás. Mé vysvětlení k tomuto: 
 Jste na této planetě Zemi v nejnižší frekvenci. Jste zastíněni chybami a slabostmi a sice 
všichni, bez výjimky, každý nástroj. I JÁ jsem byl, když jsem šel po Zemi. Tyto stíny, opakuji, 
musí být, neboť kdyby už nebyly, odhmotnili byste se, neboť nejbližší vyšší kmitání, kmitání 
božské vůle, už není totožné s kmitáním hmoty. Co se nachází ve vyšší frekvenci než hmota, už 
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pro vaše oči není viditelné. Něco jiného je vaše duchovní oko. Když je otevřen duchovní zrak, 
pak vidíte i výše kmitající frekvence.  
 Mé světlo tedy září zastíněními. Narazí-li toto světlo na vaši svobodnou vůli a chcete-li 
nevědomky něco prosadit, tak bude přes tento čistý pramen proudit vaše vůle chtít něco prosadit, 
neboť čisté světlo ozáří stíny, ozáří vaše chtění. Jestliže se neskloníte pokorně, jestliže v sobě 
máte jen jedinou jiskru pýchy, pak bude tento stín působit na světlo a odrazí se v čistotě a bude 
promítán čistotou ven ve SLOVU.  
 Proto se může stát, že je na této Zemi mnoho nástrojů, které jsou různého pojetí, neboť jejich 
pojetí, jejich mínění, se odráží  v Mém čistém světle. Proto, Mí věrní, stále učím, že máte své 
bratry a sestry, kteří jsou také Mými nástroji, přijmout ve svém nitru, nesoudit je, neodsuzovat, 
ale ponechejte si to dobré, to ostatní prostě bez hodnocení odložte stranou. Mohlo by se stát, Mí 
milí, že později, rozšířeným vědomím, porozumíte bratrovi nebo sestře, a pak pro vás bude to, co 
jste odložili stranou, srozumitelné. 
 Když začne Můj pramen proudit, tak se oddejte tomuto proudu! Dobré cvičení je písemně 
vstoupit do rozhovoru. Vy se ptáte, JÁ odpovídám. A na počátku školení vás vědomě vedu přes 
vaše chyby, přes vaše chtění. Např. pozorujete, že Má řeka lásky se najednou zastaví. Váš mozek 
je prázdný, bez myšlenek. Já jsem ten, Který vás zbavuje všech myšlenek, Který ve vás vyvolává 
tuto blokádu, a vy pozorujete, poslední odpověď, kterou jste právě přijali v dobré víře, že JÁ, 
JEŽÍŠ KRISTUS,  jsem tím, tato odpověď přece nemůže být ode Mne. Protože tato odpověď např. 
praví, Mé milé dítě, které už zcela spočíváš ve Mně a jsi dokonalé...... 
 Pozorujete, že Má láska musí smést v okamžiku vaše myšlenky, neboť kdo z vás už je 
dokonalý, kdo z vás zmůže v okamžiku rozpustit veškeré atomy svého těla, transformovat je do 
nejvyššího kmitání a stát v trůní místnosti OTCE? 
 Kdo může chodit po vodě? A toto cvičení je velmi lehké. Budete to umět a ne teprve jednoho 
vzdáleného dne, ale krok za krokem vás vedu, takže se učíte pozvednout své kmitání a milovat 
stvoření tak moc, že podle kmitání budete vibrovat tak vysoko, že se před vámi skloní voda a vy 
přes ní lehce přejdete, tak jako jsem to zmohl JÁ. 
 Byl jsem jedno s každou kapkou pod Mýma nohama. Každá kapka v Mém těle komunikovala 
s nekonečností kapek jezera Genezaret, byl jsem jedno se všemi vodami této Země, s živlem 
vody. 
 Teprve tato jednota vás může v kmitání pozvednout láskou tak, že vykonáte věci, které jsem 
vykonal JÁ. Především vám to má sloužit jen jako znamení, že téměř žádný člověk na této Zemi 
nedosáhl vědomí, v němž je jedno s živly zemí, vodou, ohněm, vzduchem.  
 Kdo - ptám se vás - zcela naplnil šest dalších podstupňů v BOŽSKÉM pořádku? Víte, že v 
BOŽSKÉM pořádku jde o to odkrýt milosrdenství, lásku, trpělivost, vážnost, moudrost a vůli. 
Teprve pak kmitá vaše bytí v BOŽSKÉM pořádku, v pořádku všeho kosmického bytí. Kdo tento 
velký krok vykonal, tomu podám Svoji ruku a společně poputujeme přes vody této Země - znovu 
slyšíte Můj humor. 
 Jednoho dne, dříve než si plni pokory posypete hlavu popelem [popeleční středa], uvažte, Mí 
milí, zda není tohoto popela skutečně potřeba. Poznejte, kdo splnil podstupně milosrdenství, 
lásku, trpělivost, vážnost, moudrost a vůli v pořádku, pro něj je lehké zvládnout nadřazené 
stupně, které leží mimo hmotné bytí.  
 Jak těžké vám to ještě někdy připadá udržet pořádek ve vašich pocitech, ve vašich 
myšlenkách a z toho vyplývaje ve vašich slovech a jednáních. Jsou stále všechny založeny ve 
vůli V ŠENEJVYŠŠÍHO, v OTCI? Čerpáte z Jeho moudrosti a přeměňujete tím své vědění v čin tím, 
že to, co víte, ve vážnosti této doby žijete? Jste skutečně proniknuti láskou? Milujete BOHA nade 
vše, vašeho bližního a sebe samotné? Děkujete například svému tělu, že vám slouží? 
 Milovat bližního, tomu rozumíte. Víte školením, cítěním, které proudí z vašeho nitra, jaká by 
měla být čistá láska k bližnímu, i když tento člověk o vás nesmýšlí dobře. Ale často zapomínáte 
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milovat sebe samotné. Nepřijímáte se takové, jací jste. Nemilujete nádobu, která ochotně nese 
vaši duši. Nevyživujete ji správně, způsobujete jí škody a když pak správně nefunguje, pak 
dostane ještě všechny negativní pocity a myšlenky. Jak se pak má vaše tělo uzdravit? Jste ve 
vědomí, že toto tělo skutečně slouží  každým atomem duši, že toto tělo je vlastně svatá nádoba, 
neboť nese BOŽSKOU jiskru z PRABYTÍ, z OTCE, včetně spásné síly Jeho lásky, kterou JÁ jsem? Je 
vám tato nádoba svatá? 
 I o tom přemýšlejte. Tato nádoba nese Mé "JÁ JSEM světlo, JÁ JSEM pramen, JÁ JSEM bez 
začátku, bez konce." Toto JÁ JSEM proudí o to čistěji a silněji, čí čistší je nádoba. Ale nic nechť 
se neděje ve fanatismu. Neboť fanatismus, Mí milí, je maska, kterou pevně svíráte. Za ní to v 
pravdě vypadá zcela jinak. 
 Co je hlubší příčina tohoto držení se masky, toho takový chci být? Je to znovu nedostatek 
lásky k vám samotným. Vy se nemůžete tak, jací jste, přijmout se všemi vašimi nynějšími 
chybami a slabostmi, chcete být více, chcete pokud možno už stát kousek před nebeskou branou. 
Není to tak? Přezkušujte se stále ve svém přání, ve svém chtění. 
 Jsem při vás a s vámi, ať už jste teď beránkem, ovečkou nebo vlkem. Jak jsem řekl, i vlka 
proměním v beránka. Ale vlk se nejdříve jako takový musí poznat a nemyslet si, že je ovečkou 
nebo beránkem, neboť tu víru mu musím ponechat tak dlouho, než dospěje k poznání, že nese 
masku beránka. Tak září Mé JÁ JSEM také vašima maskami, vaším nechtít se přijmout takové, 
jací jste. 
 Poznejte, že OTEC ve Své lásce, ve Své dobrotě, ve Svém milosrdenství skrze Mne dítě na 
počátku cesty chválí, posiluje ho ve víře a důvěře, dodává mu odvahu. Ale čím 
samostatnějším se stává, tím více je i napomenutí, ale nikdy ne napomenutí, které omezují 
svobodnou vůli. I v tom poznáváte odraz svého ega. Když si myslíte, že jsem s vámi zcela 
spokojen, tak si můžete být jistí, že jen prozařuji vaše stíny Svým světlem a stíny se odráží ve 
slově "zcela". 
 To vše je vám dáno ke školení a krok za krokem, tj. slovo za slovem, pak poznáte, co jsou 
vaše stíny a co je světlo. Čím více se oddáte světlu, tím větší bude vaše pokora, čím hlouběji se 
skloníte před všemi svými bližními, před celým stvořením, tím čistěji zazáří i Můj pramen ve 
vás, když řeknete: PANE, já nejsem hoden ani rozvázat nějakému bližnímu řemínky u bot. 
Nejsem hoden, poněvadž jako člověk nemůžu se svými lidskými slabostmi a sklony vstoupit 
před světlo BOŽÍ v bližním, i když tento bližní - a nyní poslouchejte dobře - je podvodník, který 
sedí ve vězení.  
 Jak rychle člověk soudí. S jeho soudem proudí také znovu stíny přes Mé čisté světlo jako 
pramen. Kdo se ale stále a stále pokorně sklání, tím proudí Mé světlo jasně a čistě podle jeho 
odkrytého vědomí. Kdo podle těchto kritérií zkouší Mé SLOVO samotným cítěním srdce, svým 
nitrem, jedno, kdekoliv je na této širé zeměkouli dáváno, poznává čistou kmitající lásku a 
poznává i v sobě čistě kmitající lásku. 
 Tomuto úkolu se budeme v budoucnu věnovat zesíleněji.  
 Pramen ve vás nechť je oproštěn od kamenů "To nemůže být", od nedůvěry, pýchy, 
posuzování a souzení. Odkliďte všechny tyto kameny a nechejte Mě v sobě proudit! Zkuste 
rozhovor se Mnou! Zcela se oddejte! Nic nechtít, ale nechávat dít se, a voda začne téci. Má láska 
ve vás poproudí přes vaše myšlenky, očistí vaše mozkové buňky od vašich přání, povede vás 
láskyplně přes vaši svobodnou vůli popsaným způsobem. 
 Také modlitbou ve společenství proudí Má síla k požehnání pro všechny. Modlitba je 
předstupeň Mého svatého "JÁ JSEM TEN, který JÁ JSEM." Vámi má být posvěcena, vaší pokorou. 
Probuďte se k Mému JÁ JSEM! Nechejte to proudit, i ve společenství! Neboť tak, jak proudí 
léčivé síly, vámi proudí i SLOVO. Když k vám později přivedu bratry a sestry, kteří potřebují 
Moji pomoc přes Mé SLOVO a ti budou mít toto SLOVO v sobě ještě zasypané, tak poproudí Mé 
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JÁ JSEM vámi, slovy, pokud se přede Mnou ve svém bratru nebo sestře skloníte v nejhlubší 
pokoře. 
 Pak budete mít i ty správné impulzy, pak budete dávat moudré rady, které nikdy neomezí 
svobodnou vůli vašeho bližního, neboť svoboda dítěte BOŽÍHO stojí nade vším. Budete čerpat z 
moudrosti a poznáte, že můžete být vždy jen oporou, ale jít musí váš bližní sám. Vy za něj 
nemůžete dělat kroky.  JÁ ho chci podporovat skrze vás, ale své kroky bude dělat on sám podle 
svobodné vůle. 
 Přesto vás vedu, vás a všechny vaše bližní, všechny Mé přijaté děti. V jejich svobodě jsem v 
nich ukazující světlo, které na všech cestách  stále osvětluje cíl, domov, jednotu v BOHU, OTCI. 
 Mé požehnání ve vás působí. Pociťujete Moji pulzující sílu ve všech centrech svého 
tělesného vědomí. Nádoba, která Mě nese, je požehnaná, je Mnou prozářena. Jen vaše svobodná 
vůle se ještě tu a tam staví na odpor tomuto prozáření a tak to vás vede k poznání. Přijměte se 
takoví, jací jste! Milujte se takové, jací jste! A odtud putujme společně v "J Á JSEM jedno s 
Tebou, Mé dítě" domů! 

Amen 
�� 
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49. školení 
 Má láska kmitá mezi vámi. Má síla vás naplnila a Můj STVOŘITELSKÝ DUCH ve vás působí. 
Podejte si duchovně ruce, abyste se skrze Mne, JEŽÍŠE KRISTA, stali samostatnými nástroji v Mé 
lásce a z Mé lásky! Vy jím můžete už teď být, v té míře, jak uskutečňujete lásku, proměňujete ji 
v čin, necháváte ji vyzařovat. 
 V každém okamžiku vašeho bytí jste mými nositeli světla, když se nacházíte v jednotě s 
BOHEM a tím i s čistě duchovním světem. Pohybujete-li se však ve světě a jsou-li vaše myšlenky 
zaměřeny především do něj, tak se vzdalujete - viděno z člověka - od světla Mé lásky. Duše 
smutní a odráží tento smutek do člověka a člověk např. onemocní a tím je přiváděn zpět na cestu 
světla. 
 Má věrná skupinko, dnes jste si všimli, jak mocná, nebeská a posvěcená síla vámi proudí, 
když se jí otevřete. Ale to byl jen začátek. Rád bych vás - jako orkán - pojal Svým DUCHEM, 
abyste jako svítící pochodně zářící do dálky osvětlili svým světlem atmosféru této Země. Mojí 
proudící silou působíte v době aktivní proměny nynější hmoty ve výše kmitající částečně hmotné 
oblasti.  
 Jste DUCH z OTCOVA DUCHA a vaše dědictví vám má být postupně znovu vkládáno do rukou, 
neboť jako svobodní synové a dcery OTCE jste vstoupili do stvoření. Jeho myšlenky jste vy a 
BŮH, věčný, se ve vás odráží. Má znovu být tak, že ON se bude z vás, z každého jednoho ze 
Svých synů a dcer, znovu radovat, poněvadž syn nebo dcera poznají, že on nebo ona není jen toto 
lidské roucho. Dítě pozná, že tento přechodný stav slouží jen k získání různých poznání, aby 
nakonec znovu bylo účastno posvěceného dědictví: tvořit a čerpat na věky věků. Tato síla je 
láskou. Touto silou jsem JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS. 
 Lidským rozumem nikdy nebudete skutečně moci pochopit věčně svatou pravdu. Proto vás 
stále učím: Přijměte se navzájem, ponechejte si to dobré a čemu nerozumíte, to odložte stranou. 
Už tu příští sféru, v níž už neplatí váš pojem prostoru a času a v níž jednou bude Země kmitat, 
nemůžete pochopit. Jak pak máte rozumět moudrosti nebes? 
 Tak si nedělejte žádné starosti. Podle vašeho vědomí vám vysvětlím, čemu můžete 
porozumět, proto jsem dal i podnět k vedení deníku. Ale i zde platí - jako během celého školení - 
každý nechť jedná podle cítění svého srdce. 
 Otázkou a odpovědí vás vedu do stále hlubšího vědomí a čemu ještě dnes nerozumíte, to zítra 
už bude samozřejmostí. 
 Pozorujte to podobně jako vývoj na této Zemi v uplynulých sto letech. Člověk, který slaví své 
100. narozeniny na této Zemi, ještě ví, jak toto století začalo a jak razantně se ve své technice 
změnilo. Ponecháme bez rozhodnutí, zda je technika pro lidstvo požehnáním. Viděno z 
duchovna, je vše požehnáním, neboť člověk rozvíjí i své lidské vědomí a schopností svého 
intelektu je přiváděn také k hranicím vědy a poznává, když si myslí, že ví vše, že neví nic. Znáte 
tento výrok. Tak narazila vaše věda na hranice a poznala, že poučky, které v minulosti ještě 
platily, mají svoji platnost už jen navenek. -  
 DUCH je proudící, DUCH je pohyb, DUCH není nikdy klid. Tak se pohybuje i lidský mozek ve 
směru rozšíření vědomí. Vaše děti a teprve pak vaši vnuci vás ohromí novými technologiemi, 
zároveň vás ale zmatou otázkami. Neboť jejich úkolem bude pozvednout tuto Zemi do vyššího 
kmitání. Vy jste ti, kteří jdou napřed, ale provedení úplného pozvednutí se stane teprve za čtyři, 
pět generací. Ale den a hodinu ví jen OTEC. Jeden a druhý mezi vámi se bude, navzdory 
opačnému rozhodnutí ve svém lidském srdci, znovu inkarnovat na této Zemi a aktivně 
napomáhat, aby "vznikla nová Země". 
 Nyní jste pionýry. JÁ vás zasvěcuji do oblastí vědomí, které jsou otevřeny jen zcela málo 
bratrům a sestrám na Zemi. Ale s vámi jich bude stále více a s úžasem poznáte, že v jednotě 
stvoření není nic, co by bylo nemožné. Co teď připravujete, dokonáte buď tady nebo v 
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duchovních oblastech tím, že budete pomáhat, podporovat své inkarnované bratry a sestry, tak 
jako i vás někteří střeží, kteří šli před vámi cesty, kterými teď kráčíte a pokračujete v jejich práci. 
 V DUCHOVNU je vše jednota. Každý plní to, k čemu vyšel. Je skutečně nedůležité, jak velký 
nebo malý to je úkol. Neboť poznejte v obrazu stvořitelských hodin, že největší ozubené kolečko 
by neběželo, kdyby se neotáčelo to nejmenší! Každý má v plánu stvoření OTCE své úkoly. Žádný 
není ve věčnosti větší nebo výše postavený než ti ostatní. To v duchovní říši není a tak to nemá 
být ani mezi vámi. Vy jste svobodné děti a každému dítěti jsou vloženy do rukou stejné dary, ať 
už jsou prvorozenci, které znáte jmény, nebo v dalším průběhu lidu dětí biliónté stvoření. To 
biliónté je rovnocenné s prvním, neboť OTEC je spravedlivý OTEC, a každé dítě je před Ním, VŠE-
JEDINÝM , postaveno na stejnou úroveň. 
 Člověk zaměňuje úkoly a řadí je do hierarchie. Tak tomu v čistě duchovních oblastech není. 
Tak myslí člověk a vy, Má věrná skupinko, máte tato slova vyhostit ze svého bytí! Jsou jen 
nástroje. Poznejte už ve slově "instrument" vyzvednutí! Jistě, OTEC, v jednotě se Mnou, může na 
jednom instrumentu hrát celé sférické zvuky nebes, ale ne, když je v lidském oděvu, neboť tak 
nemůže tohoto vědomí dosáhnout. Kdyby v sobě vědomí odkrylo, být jedno s BOHEM, OTCEM, 
pak by řeklo: "Dokonáno jest", sklonilo by hlavu a opustilo pozemský oděv. 
 Poznejte, že jste stále vedeni přes pokoru. Pokoru je tak těžké žít. Všude na této Zemi číhá 
pýcha, neboť ta přichází z pádu, chtít být víc než druhý, chtít být jako BŮH. - V lidském oděvu Se 
s NÍM  nacházet v jednotě - když člověk takhle o sobě mluví, tak se právě dostal k pádu. Neboť 
člověk ví, že není nic, je ohraničen v trojdimenzionalitě, neví, jaké zkušenosti vpravo či vlevo 
dělají bratři a sestry, stále se pokouší soudit. Člověk nepozoruje, jak často za den padá. 
 Copak to znamená, když vás učím, že se máte nacházet v jednotě s BOHEM OTCEM, a tím se 
Mnou, Jeho ztělesněnou láskou? - To znamená, abyste procházeli vašimi dny v okamžiku! Ale 
tím ještě nedosáhnete božského vědomí, ale člověk se přiblíží duši tím, že žije v okamžiku, ani 
nehledá v minulosti, především omluvy, proč je dnes takový a ne jiný, ani nemyslí do minulosti - 
ale Tady a Teď - žijete v "JÁ JSEM v Tvé přítomnosti, ó OTČE". V okamžiku je člověk s duší 
jedno a pocity duše proudí člověkem a vědomím, které si duše odkryla. 
 Ale toto vědomí je omezené. Poznejte! Kdyby duše dosáhla božského vědomí, byla by prosta 
všech stínů, které si - částečně také dobrovolně - uložila, aby zde na Zemi sloužila. A nejen to: 
Její touha by byla tak velká, že by nemohla déle nést tento lidský oděv. Proto jde čisté duchovní 
dítě krok za krokem do hlubiny a při každé z 49 rovin klade OTEC ze Své dobroty a milosrdenství 
roušku přes dítě. Duše, kdysi čisté duchovní dítě, syn nebo dcera OTCE, řekla 'ano' kroku do 
hlubiny a tím 'ano' zakrytí jednotlivých sfér.  
 Avšak, Má věrná skupinko, nyní nastala doba, kdy mají být pozvednuty tato planeta a celý 
sluneční systém tak jako veškerá hmota - co to znamená, si nemůžete představit – do nejbližšího 
vyššího kmitání. Stojíte na počátku této doby. Obrat už začal. I když úplné přivedení domů do 
čistého duchovna trvá podle vašich lidských pojmů eóny, tak vám říkám, že na duchovní sféře, 
na stupni BOŽSKÉ vůle, už neexistuje žádný čas v pozemském smyslu, sice ještě cítění času, ale 
jiné.  Pak už ani vaše tělo nepotřebuje noční odpočinek, protože je duchovní povahy. 
 Postupně budeme všichni společně pozvedávat hmotu až k čistému prastavu. Vše hmotné se 
znovu rozplyne v PRAENERGII BOŽÍ, vyjma této planety. Ta zůstane, bude transformována krok za 
krokem do vyššího kmitání, aby znovu zaujala své místo vedle výsostného souhvězdí OTCE. 
Všechna ostatní hmota zajde. Vše co není čistě duchovní, bude znovu vámi proměněno v čistou 
stvořitelskou energii. Je to zároveň vdechnutí OTCE a ve výdechu daruje svému navrátivšímu se 
národu děti znovu tuto stvořitelskou energii, aby Jeho děti navěky v čistých nebesích dále tvořily 
a utvářely, neboť BŮH VĚČNÝ je bez hranic, tak také jeho lid dětí. 
 Vše je v NĚM, nic není mimo Něj. Cokoliv se od NĚJ zdánlivě vzdálilo, je přesto v NĚM, 
neboť vše je Jeho DUCH. Člověk myslí zde v osobách a odděluje, přesto je vše jedno. Když není 
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nic mimo BOHA, je tedy vše BŮH. Uvnitř tohoto BOŽSKÉHO DUCHA působí jeho národ dětí, staví 
na prostoru a času a znovu je také ruší. 
 Mí věrní, každého jednoho z vás chci vést do hlubších moudrostí, neboť každý z vás je 
individuální dítě OTCE, zcela určitý syn, zcela určitá dcera. Tak jako není stejný žádný květ této 
Země s jiným, není žádné z dětí OTCE stejné s jiným. Sice se doplňuje pár k dualitě, ale i tady 
myslí člověk znovu lidsky, neboť tento pár je ve skutečnosti jedno. A i zde vidíte, že dualita se 
sice může oddělit, např. do ženského serafínu a mužského cherubu, přesto jsou jedno. Tedy proč 
se BŮH nemá projevovat Svému národu dětí i v lásce, ve Svém synu? I zde člověk odděluje a 
přesto je jedno. 
 Když se Mnou po Mé ruce poputujete svými vnitřními oblastmi, tak poznáte své myšlenkové 
vzory, které pocházejí z minulých inkarnací, přičemž je vždy důležité nespočívat v nich, ale stále 
se snažit nechat vystoupit v okamžiku minulost jako plamen ohně k nebi, který se sám pohltí, 
stoupá vzhůru a více neexistuje. 
 Cokoliv v minulosti bylo, je pro Tady a Teď jen světlem poznání, jen ohněm očisty. 
 Jestliže příliš dlíte v minulosti, pak ovlivňujete svými pocity, svými myšlenkami znovu svoji 
přítomnost. A myslíte-li příliš do budoucnosti, tak přirozeně ovlivňujete svoji budoucnost. Neboť 
všechny vaše myšlenky jsou tvůrčí síly, tvůrčí energie, které nutí k uskutečnění.  
 Zvažte dobře Má slova! Jak mnoho vašich myšlenek kolem vás ještě krouží a nutí k 
uskutečnění? Zároveň jsou vám ale také dány síla a milost zrušit tyto myšlenkové energie, 
proměnit je ve světlé energie, které působí Tady a Teď, v přítomnosti BOŽÍ. Z této přítomnosti 
aktivně napomáháte už teď odpoutat to, co je ještě připoutané, nejdříve sami sebe. 
 Poznejte ta mnohá malá pouta, která jste si ještě uložili! I o nich chci s vámi mluvit, s každým 
individuálně, dát vám jemnými otázkami poukazy. Probuďte se k Mému "JÁ JSEM ve vás 
pramen", a mějte ke Mně důvěru! Váš rozum vám může sice ještě tu a tam tropit nějakou 
neplechu, ale nevedl jsem vás až dosud? Tak vás vedu i vaším rozumem a ukazuji vám, kde se 
tento rozum ještě plete. 
 Neboť dokud budete v Mém školení, budu nad vámi držet svoji ochrannou ruku a povedu vás 
přes chyby, přes slabosti, přes představy, přes mínění a to dokud se v hluboké pokoře před 
Bohem a každým z vašich bližních, ba před celým stvořením budete sklánět, dokud budete také v 
Mé ochraně, a JÁ vám pomůžu, když  vaše představy, vaše mínění se budou odrážet a vy budete 
moci ještě opravovat.  
 Na počátku je SLOVO určeno jen pro vás a vy pozorujete Mé intenzívní vedení, když se mu 
oddáte. Později, když budete stát v úkolu jako Mé plně vědomé nástroje, nechť ve vás stále 
zaznívá Mé dnešní varování. Dokud jste pokorní před BOHEM , vaším OTCEM , před každým z 
vašich bližních a před celým stvořením, jsem s vámi, pomáhám vám a ochraňuji vás. Neboť 
pak jste i ve vůli OTCE. 
 Pozvednete-li se však proti stvořeni, proti svému bližnímu, vůbec proti BOHU, tak jednáte ve 
svévoli a Má ochrana se musí stáhnout, poněvadž dítě, syn, dcera, jedná podle svobodné vůle, 
která nesmí být z duchovna ovlivněna, přičemž tím rozumím čistého DUCHA. 
 Z nižších sfér, které neuznávají čistý zákon BOŽÍ, může být ovšem něco odraženo do pyšného 
člověka, neboť zákon BOŽÍ, který dbá svobodné vůle, se nedodržuje.  
 Tedy zůstaňte od srdce pokorní a putujte s veselou myslí se Mnou dále na započaté cestě, 
která vás světí na nástroj DUCHA. 
 Mé požehnání je s každým z vás. Když dnes opustíte společenství, tak si tuto jednotu 
vezměte v nitru s sebou a Mě jako pramen v sobě, JÁ JSEM v každém z vás živou láskou, vodou 
života! 

Amen 
�� 
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50. školení 
 Mí přátelé, Mé světlo moudrosti září do vašich srdcí. Jste svobodné děti, svobodní synové a 
dcery jediného OTCE, nenáležíte žádné skupině, žádnému společenství, jen Mně, který jsem 
láskou OTCE, tvůrčí silou ve vás, vaším bratrem, vaším přítelem a v jednotě také vaším OTCEM. 
 Společenství, zdůrazňuji ještě jednou, vás může provázet jen na čas, ale kroky činí každý z 
vás sám. Kamkoliv jde, jde v absolutní svobodě, i když si myslíte, že jste hnáni strachem. Odkud 
pochází strach? 
 Tento komplex musí každý sám rozluštit, neboť každý z vás má jiný strach a nikdo není 
absolutně bez strachu. Když půjdete více do své hlubiny, tak poznáte svůj osobní strach, i když je 
slabounký, existuje. Tento strach je třeba prozkoumat a postavit se mu. Je to opravdu strach 
přítomnosti nebo je to váš strach vytvořený v minulosti? 
 V přítomnosti se Mnou nemáte žádný strach. Avšak žijete-li v minulosti nebo v budoucnosti, 
tak se vás pocity strachu dotýkají. Strach je vždy nedostatek důvěry, nedostatek lásky k BOHU, 
jakýkoliv strach to je. Se svým strachem budete tak dlouho konfrontováni, dokud se mu odvážně 
nepostavíte, nepoznáte prastrach lidství a DUCH nedosáhne vlády nad člověkem. Neboť v 
okamžiku, v němž vás prozařuje mocně DUCH - vaše dědictví, vaše synovství - zmizí veškerý 
strach, neboť žijete v okamžiku, ve věčnosti, vždy jste byli a vždy budete. Nic vás nemůže od 
této přítomnosti v jednotě s VŠE-DUCHEM, OTCEM-MATKOU-DUCHEM oddělit. Jste jednota. 
 Opakuji: Strach je nedostatek lásky, nedostatek důvěry! 
 Každý z vás jde svoji osobní cestu osudu, pro níž se svobodně rozhodnul: z nejvyšších výšin, 
hlubinami a též znovu zpět, neboť Tady a Teď je věčnost a cesta do hlubiny a zpět je v této 
věčnosti už dána - v této věčnosti jste se nikdy nevzdálili od srdce OTCE, jen jste vyslali paprsek, 
který se v temnotě více či méně ztratil. 
 Když Mě následujete, tak klade čistý DUCH, vaše božské dědictví ve vás, vašemu člověku 
zkoušky: tedy ne OTEC, v jednotě se Mnou, ale vy sobě, abyste znovu přivedli tento vyslaný 
paprsek z temnoty zpět ke světlu. 
 Dříve než jsem JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, kráčel po Zemi, byly to určité zasvěcovací rituály, 
zkoušky, které hierofant musel vykonat. JÁ naproti tomu učím, že životní cesta je cesta 
hierofanta, která mu umožňuje stát se mistrem, když se jednotlivým úkolům odvážně postaví. 
Nyní jsou rozmanité zkoušky, na nichž rostete a tímto růstem rozšiřujete své vědomí. Tím 
překonáváte člověka, probouzíte se k vědomí duše, které znovu sroste s duchovnem, jednotou 
lásky a stane se jednotou v dokonalosti. Člověk, duše, duch pak jsou člověku vědomou jednotou. 
 Na počátku cesty stojí vytrvalost. Stále se přezkušujete, zda ochotně jdete započatou cestu, 
zda DUCH má stále ještě moc lásky nebo zda člověk chce ještě jít své cesty v tmě prostoru a 
času! V těchto zkouškám vám budou také kladeny bližním do cesty kameny. Příkladem budiž 
vám dnes smích nad slabostmi vašich bratrů a sester: Je ten v nitru zaražený a nechává se 
přesnadně zmást intelektuálními rozvažováními člověka nebo překračuje své ego, aby vytrvale 
prošel cestou, která byla i Mojí? 
 Vytrvalost  patří také k disciplíně, k oblasti pořádku. I v tom se sami stále zkoušíte - 
rozumějte Mi dobře: Je to DUCH ve vás, nezatížená čistá jiskra z OTCOVA DUCHA, která klade 
zkoušky. 
 Je zkoušena také vaše statečnost, která je právě tak úzce spřízněna s vaším strachem. Stavíte 
se statečně strachu a přemáháte ho ve světle věčnosti, v Mém světle lásky? Cokoliv si ostatní 
myslí, třeba se vám posmívají, jdete statečně cestu,  kterou jste započali, odhodlaně v moci Mé 
zářící síly lásky? Jste odvážní, když na vás působí myšlenkové vlny a stavíte se k boji, abyste 
tyto myšlenkové vlny zrušili světlými protimyšlenkami, nebo jste ještě slabí, bez myšlenek na 
boj, přemoci sami sebe, přiznat se ke svým slabým stránkám, abyste je pak v boji napadli a 
získali vítězství nad sebou? 
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 Každý z vás má slabý bod, každý zápasí a žádá se od něj statečnost. I zde se požadavky 
stupňují. Na počátku je to boj proti vám samotným, v dalším průběhu proti negativním 
myšlenkovým silám jiných, které ale na vás mohou působit, protože v sobě ještě nesete podobná 
kmitání a ta musíte pozvednout do světla. 
 Když budete vidoucí svýma duchovníma očima, pak spatříte také to temné kolem vás, pak 
uvidíte tyto myšlenkové vlny, jak na vás neblaze útočí. Postavíte se těmto silám, zcela vědomě, 
budete s nimi zápasit a zrušíte je ve světle lásky? 
 Jako další bod spravedlnost: Zastáváte se slabšího? Stojíte vždy na straně slabých a ubohých 
nebo si hledáte jako přátele bohaté a ty, kteří mají vliv? Hledáte tedy své štěstí ještě ve 'světě'? 
Spravedlnost už nesoudí a neposuzuje. Kdo je spravedlivý sám k sobě, je také spravedlivý ke 
svému bližnímu. Kdo je spravedlivý k sobě samotnému, poznává všechny své slabosti a z tohoto 
důvodu už nesoudí a neposuzuje bližního. 
 I zde se zkouška stupňuje. Velcí tohoto světa se k vám přiblíží, když budete kráčet své cesty 
se Mnou a celou mocí nebes. Bude pak vaše srdce u těch, kteří hladoví, kteří žízní, u těch, kteří 
trpí, kteří jsou smutní, u hříšníků, kterými – poněvadž se sami poznáváte - sami ještě jste? Nebo 
se přidáte velmi rychle na stranu mocných? 
 Po této zkoušce následuje zkouška pokora. Tu jsem vám stále kladl na srdce. Až do konce 
tohoto pozemského bytí ve svém těžko-hmotném oděvu vám bude pokora stále kladena do cesty 
ke zkoušce a sice vaší čistou duchovní bytostí, kterou v nitru jste. Neboť z pýchy se stal pád a 
pokorou bude pád zase ukončen. Kdo je od srdce pokorný, ten miluje a jeho láska je nesena 
milosrdenstvím. Láska a milosrdenství jsou pokorným skutečně žity.  
 Kdo při všech těchto zkouškách obstojí, ten zdolá nakonec smrt a uvidí ji jako přítele, jako 
odložení těžko-hmotného oděvu a přeměnu do nejbližšího vyššího kmitání. Smrt je přechod. Kdo 
jde se Mnou, žije věčně, ten smrt překonal. Mrtví jsou jen spící, dosud neprobuzení z DUCHA, 
smrt není. Proč tedy strach před smrtí? Proč ne radost? Radost z toho, že váš bližní, i když to 
jsou otec a matka, se smí proměnit. Kdo Mě následuje, odkryje si i vnitřní nebesa a vhlédne do 
oblastí blaženosti, do níž vaši bratři a sestry před vámi jdou, neboť všichni jsou vaši bratři a 
sestry. 
 Skutečná láska ponechává volnost. Skutečná láska se stala z pout spojením. Nezaměňujte své 
pozemské vztahy lásky mezilidského druhu s BOŽSKOU láskou! Láska čistého DUCHA vidí jen 
různé cesty, které nakonec všechny zase vedou k dokonalosti. Ať už to je darování svobody 
milovaným domácím zvířatům, darování svobody dětem, rodičům, prarodičům, darování 
svobody  lidem, kteří vám jsou milí, které znáte: Ponechávat volnost je: Darovat svobodu. 
 Co je lidský smutek? Lidský smutek je zranění ega. Druhý mě opustil, zvíře mě opustilo v mé 
bolesti. Ale že mi to bylo ukazatelem cesty a že mi také všichni bratři a sestry, kteří šli přede 
mnou, jsou ukazatelé cesty, toto poznání získá jeden dříve, druhý později: Ukazatel cesty pro to, 
že tento svět trvá jen krátce. 
 Jak krátký je život rostliny, zvířete, člověka! Ba jak krátký je sám život planet, přiměřeno na 
věčnost! Bilióny let uplynou ve věčnosti v okamžiku. Vše, co nazýváte umírání, by pro vás mělo 
být jen poukazem na nutnou proměnu vašeho nízkého já v duchovního syna, duchovní dceru. 
Nízké já se promění ve vyšší duševní já a pak, po odložení obalů duše, znovu v čisté dítě 
VŠENEJVYŠŠÍHO. 
 Ještě jednou opakuji: v nejhlubším nitru jste stále toto čisté dítě, vše ostatní jsou jen 
přehozené stíny, obleky. Ale skutečně, JÁ JSEM zářivě bílý oděv lásky, který máte kolem sebe 
přehodit a dále byste měli putovat v této čistotě záříce svými cestami s Mým DUCHEM a z Mého 
DUCHA, hledět vstříc všem těm zkouškám vašeho vyššího já plni radosti, poznávajíce je v 
okamžiku a přijímajíce je s vnitřním úsměvem. 
 Pozorujte se, jak často je váš obličej ještě zkřiven! Vždy se podívejte do zrcadla a pozorujte 
svoji tvář a pak se na sebe usmějte a uvidíte jak svobodné je vaše já v okamžiku úsměvu. Do 



  182 

tohoto vědomí úsměvu nad nízkým člověkem vrůstáte stále více s každou zkouškou a nic vámi 
pak nemůže otřást, co by mohlo zkřivit váš obličej, takže by na vás ze zrcadla hleděly zuřivé 
nebo podobné pocity.  
 Tak putujete, přivádějíce tento vyslaný paprsek světla zpět, přes zkoušky až k dokonalosti, ale 
vždy si jste vědomi, že tato dokonalost bude zase dosažena teprve tehdy, když vaše vědomí bude 
čistým DUCHEM, když své vědomí vyprostíte z člověka a ponoříte se do duše, abyste tam vědomí 
řídili do hloubky tak, že se stane jedno s PRA-jiskrou, synem, dcerou BOŽÍ. Pak bude vaše cesta 
vyslaného paprsku ukončena, vrátili jste se domů. 
 Zde v prostoru a času putujete v absolutní svobodě cestu vyslaným paprskem. Je světlem, jen 
je kolem něj polarita, temnota. Jste světlem, jen jsou kolem vás stíny. Změňte své vědomí a stíny 
zmizí! V nadcházejících projeveních budeme krok za krokem uvolňovat vědomí z člověka a 
pozvedávat do duše. Ale vždy a v každém čase bude třeba vaše svobodná vůle. 
 Na konec dnešního večera vám řeknu to, co jsem oslovil už na počátku: Vnitřní svobodu vám 
nikdo nemůže vzít. Vnitřní svoboda je vaše dědictví a vždy bude. Putujete se Mnou. Putujete s 
vaším Vyšším já, které je jedno se Mnou. Není žádné odloučení od BOHA, OTCE-MATKY -
DUCHA, je jen jednota! 
 Vše, co se zde v prostoru a času děje, je možné srovnat se snem. Není to skutečnost. 
Skutečnost je vaše místo v srdci OTCE. Skutečnost je světlo, věčnost. Putujete v této věčnosti a 
odkrýváte si ji krok za krokem až k poznání pravdivosti Mé předcházející věty. 
 Vaše světlo, které je jedno s Mým a OTCOVÝM světlem, vám svítí. Síla z OTCOVY síly, která 
je i vaše, vás posiluje v lidském oděvu. OTCOVA láska, kterou JÁ JSEM, která je také vaší, jde s 
vámi domnělou temnotou. Buďte odvážní a postavte se člověku! 

Amen 
�� 
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51. školení 
 Skutečně, Můj DUCH ve vás vane, neboť jste poznali zodpovědnost, kterou každý nese, 
abyste si ve společenství navzájem pomáhali a byli si oporou z nejrůznějších úhlů pohledu. Jen 
tak můžu JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, každého jednoho zcela pojmout Svojí láskou a působit skrze vás v 
rozhovorech. 
 Poznejte, že v takovém společenství roste duch vnitřní sounáležitosti. I když jednoho dne 
vykonáte své kroky mimo společenství, jen se Mnou, tak přesto budete v nitru spojeni a nadále si 
budete oporou a pomocí. Školíte své pocity a svoji schopnost vnímat bližního telepaticky. 
Myšlenka vašeho bližního o pomoc, vyslaná na kroužek, vás všechny v tomto okamžiku spojí a 
vy se navzájem podpoříte. 
 I vy, Mí milí učedníci a učednice, kteří nejste zde v kroužku, v jiných společenstvích nebo 
kteří už putujete sami, myslete na to, že vaším nasloucháním školíte své pocity, neboť tím se 
zdokonaluje váš obrat k bližnímu. Stáhněte se tedy sami lehce do ústraní a naslouchejte! 
Pohlédněte svému bližnímu do srdce a porozumíte mu a z tohoto porozumění pak vyroste láska. 
Láska, kterou není možné srovnat s vaší lidskou láskou, neboť tato láska je prozářena Mým 
DUCHEM, neboť JÁ rozumím všem lidem a duším, a také vy máte k tomuto porozumění dospět. 
 Ještě jednou odkazuji na příklad z písma: Cizoložnice. Jak rychle byli všichni připraveni 
pozvednout první kámen. Ale když jsem je oslovil "Kdo z vás je bez chyby, nechť hodí první 
kamenem", šli ti, kteří už měli kameny v rukách, mlčky pryč, a JÁ jsem byl s onou ženou sám a 
řekl jsem v tomto smyslu: "Snaž se!" - "Změň svůj život, dále už nehřeš!" Sklonila svoji hlavu. 
Má láska ji prozářila a pozvedla na světelnou úroveň duchovní lásky. V tomto okamžiku 
porozuměla, co jí má být touto příhodou ukázáno, totiž skutečná láska, ne vaše lidská láska, která 
se ještě vyjadřuje pudovostí člověka. I k tomuto bych se rád krátce vyjádřil. 
 Poznejte, že sexuální pud je dar BOHA Jeho pozemským dětem a že tato síla, kterou v sobě 
nesete, se krok za krokem proměňuje od té pudové podoby, která vás staví ještě na stejný stupeň 
jako svět zvířat, k vyšší sexualitě, která se s DUCHEM lásky, se Mnou, JEŽÍŠEM KRISTEM, spojuje 
a partnera, na jakékoliv duchovní rovině se najdete, zahrne do tohoto vyššího kmitání lásky. 
 Pak se změní i váš úhel pohledu a váš soud nad ženami jako v příkladu "Cizoložnice". 
Proměníte se a už nebudete odsuzovat, ale poznáte v oněch ženách, že vám slouží a rozdávají se 
vám na tělesné rovině. Znám vaši námitku: "Za peníze." Odpovídám: "Pohlédněte za masku 
vydělávání peněz. Pohlédněte na ony ženy, pohlédněte do jejich srdce a poznáte i v nich hledání 
skutečné lásky." 
 Neposuzujte a nesuďte, abyste nebyli odsuzováni a souzeni ve své pudovosti; vámi 
samotnými, neboť vy sami se soudíte a odsuzujete v té míře, s níž  měříte.  
 Nyní znovu navážu na rozhovor zde v tomto kroužku: Peklo je stav, očistec je stav. Tak, jako 
měříte své bližní, tak budete měřeni v hodině pravdy, v hodině poznání, při přechodu do nejvyšší 
sféry. Jestliže se ale stále snažíte rozumět všem svým bratrům a sestrám, zcela jedno jak podle 
vašeho názoru - zdůrazňuji slovo názor - zde na Zemi padli, pak vaše snaha ponese plody a v 
průběhu nárůstu vašeho vědomí a života Tady a Teď se Mnou, JEŽÍŠEM KRISTEM, láskou, skoro 
už nebudete soudit ani posuzovat, neboť se poznáte a budete vědět, že v každém soudu, v 
každém souzení, spolupůsobí jako rezonance vaše vlastní kmitání. 
 Jen když dále budete pokračovat plni radosti v započaté cestě - bez všeho strachu - když 
budete následovat Mé kroky, které jsem před vám činil krok za krokem, pak bude vaše vítězství 
jisté. Bude to vítězství nad vaším nízkým já, nad vaším egem. Toto vítězství může být dobyto jen 
poznáním, neboť bez poznání nevíte, kde u sebe musíte začít. Poznání získáte rezonancí - to na 
zopakování.  
 Vše, co ve vás zaznívá, co ve vás ještě vyvolává emoce, je s vámi podle kmitání spojeno. 
Tato kmitání vašeho vlastního já je třeba zrušit a tím, že je u sebe zrušíte, zrušíte je zároveň - a to 
je to nádherné milostné působení lásky - ve svém protějšku, který vám, jak jste dnes líčili, z 
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moudrosti, lásky a milosrdenství podle svatých zákonů OTCE byl postaven do cesty. Jen ti vaši 
bližní vás potkají, s nimiž jste podle kmitání spojeni; v pozitivní, světlé oblasti, ale právě tak v 
negativní, ještě temné oblasti. 
 Zde na této planetě bude myšlení dobra a zla tak dlouho, dokud ještě v sobě ponesete kmitání 
obojího. Jestliže ale dospějete zpět ke zlatému středu, k vašemu světlu, kterým ve skutečnosti 
jste, pak se rozplynou pojmy dobrý/zlý, vaše polární myšlení. Budete stát ve světle a poznáte, že 
není nic mimo světlo. Spočíváte v srdci OTCE, tam je vaše skutečné místo, vaše pozice, vše 
ostatní jsou jen představy. Zrušte je a proměníte aktivně dění pádu ve světlo lásky, ve vaši 
svobodu, která vám byla od počátku darována. 
 Mí milí učedníci a učednice, pozvolna se nyní snažte změnit své vědomí do té míry, že se už 
nebudete identifikovat s vyslaným paprskem světla, vaším člověkem, ale s vaším pravlastním 
bytím. Teprve s duší se poznáte jako syn, jako dcera VĚČNĚ SVATÉHO OTCE. 
 Když změníte svoji pozici, budete pozorovat veškeré dění na této planetě z pozvednutého 
vědomí. Ale i to jsou vývojové kroky, kroky prostorem a časem, které jsem před vámi šel a o 
které vás prosím, abyste je vykonali, neboť každý jeden má poznat svoji vnitřní svobodu. 
 Vy jste skutečně svobodní synové a dcery VŠENEJVYŠŠÍHO, nejste vázáni na hmotu, ani na 
nějaké sféry. Svobodně se zase máte pohybovat v čistém bytí. JÁ vás vedu k tomuto novému 
vědomí. Putujte se Mnou! 
 Poznejte, že duše se při narození pevně spojila s člověkem. Ona už sice byla u vznikajícího 
těla, které jí na této rovině mělo sloužit, ale teprve při prvním nádechu a výkřiku dítěte vstoupila 
duše do těla. V prvních letech života mohla duše toto tělo i v denním vědomí ještě opustit. 
Děťátko ještě neříkalo ‘já chci’ – toto školení jste dostali. Avšak s prvním ‘já chci’ byla duše 
lapena, ačkoliv září do pozemského těla životní síly, vědomí se z ní uvolňovalo stále více a 
obrátilo se k lidskému tělu. 
 Člověk poznává ve svém já své lidské bytí a stále více se identifikuje s tímto tělem a ztrácí 
spojení k duši. Tak mnoho z vás bylo teprve nemocí nebo osudovými ranami duší upozorněno, 
že musí být ještě něco jiného než jen lidské tělo, že v tomto těle existuje ještě nějaká síla, která 
propůjčuje tomuto tělu život. Jestliže se tyto síly stáhnou do pozadí, lidský oděv onemocní. Také 
s osudovými ranami duše vědomě počítá, aby poznala lidský plášť, který se už jen identifikuje s 
mozkem, že tady musí být ještě něco jiného než jen tělo se svými buňkami. Teprve fází 
přemýšlení bylo znovu napojeno spojení k duši a od té doby duše pulzuje do člověka a připomíná 
mu to, proč duše vyšla. Připomíná člověku pocity, aby jí sloužil a ne naopak. 
 Tak odlučte své vědomí od lidského těla a vložte ho do duše. Pojďte se Mnou do meditace:  
 Sedíte vzpřímeně, ruce položíte volně do klína, obě nohy na zemi. Sídlo vaší duše je v týlu. 
Jemně kladu Svoji ruku nad ní a Má síla do ní pulzuje. Teď v týlu pociťujete záření duše... 
 Můj bratře, Má sestro ze světla, JÁ tě zdravím. Daleko jsi putoval a přesto jsi Mi tak blízko. 
Pojď, společně prozáříme tvůj pozemský oděv, aby člověk cítil sílu, která z tebe vychází, která se 
teď spojila s Mojí, aby také všechny buňky pozemského těla byly dotčeny touto silou a zaměřily 
se na Mne, na BOHA, VĚČNĚ SVATÉHO OTCE, se kterým JÁ jedno jsem. 
 Má zářící síla, spojena s tvojí, ó duše, se nyní dotýká centra milosrdenství a paprsky z 
božského milosrdenství vibrují zlatě kolem centra na temeni. I láska do tebe pulzuje z věčných 
nebes: jeden DUCH, jedna síla. Celá oblast hlavy je naplněna touto silou lásky. Každá buňka pije 
z moře lásky.  
 Do centra trpělivost proudí OTCOVA trpělivost. A také ty, ó duše, máš trpělivost s lidským 
rouchem. Vážnost, v blízkosti srdce, začíná pulzovat. S každým úderem lidského srdce 
pociťuješ, ó duše, jak je ti toto lidské roucho připraveno sloužit. I když člověk tu a tam vážnost 
ještě zcela nepochopil, měj trpělivost, ó duše, a dívej se na toto roucho se stejnou jemnou 
dobrotou, kterou pociťuješ nyní z dobroty OTCE. 
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 Moudrost v tobě je nevyčerpatelná. Člověk ji nemůže pochopit, ale v hlubinách tvého bytí je 
vědomí sedm krát sedmi rovin a čistě duchovního nebe. Vše je v tobě! I když se, ó duše, cítíš 
lapena intelektuálním myšlením člověka, věz, toto lidské roucho je připraveno čerpat z božské 
moudrosti. 
 Můj proud tebou dále pulzuje, ó duše, - je to Můj život, Má láska, Má tvůrčí síla - a proudí do 
centra vědomí božské vůle. Podívej, ó duše, jak se člověk přece snaží jednat ve vůli V ŠEOTCE, 
jak ochotně následuje Mé kroky. Znovu září Má trpělivost do tebe. Poznáváš, jak člověk zápasí 
na stupni pořádku. A nyní, ó duše, pociťuješ, že toto roucho se před tebou sklání, že člověk je 
připraven sloužit ti. A ty, člověče, pociť v sobě radost, jak mocně tebou proudí život, láska! Když 
jsi, člověče, jedno s duši, putuješ lehkou nohou hmotou a také všemi potížemi, o kterých si 
myslíš, že je ještě tu a tam máš. 
 Ó člověče, podívej, jak život pulzuje až do chodidel a láska mocně proudí do země! Je jen 
jedna jednota: MATEŘSKÝ aspekt spojený s OTCOVSKÝM! Země je vám matkou, je jedno s 
DUCHEM OTCE. Ty, člověče, jsi ze Země, jsi jí živen a dostáváš od ní také všechno záření,  nejsi 
si vědom, co vše ti Země dává darem. Podívej, všechno záření je světlé, které z této, z tvé matky 
vychází, ledaže toto světlé záření narazí na záření temnoty, které je ještě ve tvém člověku, 
vyvoláno nesprávným myšlením. Když z tebe, ó člověče, proudí k MATCE ZEMI jen láska, pak ti 
slouží všemi svými silami. 
 Nyní si buď vědom, ó člověče, že duše nyní postupně snižuje svoji sílu, abys poznal, že 
nežiješ ty - ty jsi jen země z této Země, jsi hmota - avšak životem v tobě je DUCH. Aby ses, ó 
člověče, naučil vkládat své vědomí do duše, odebírá teď duše svoji sílu. Zůstává v tobě jen tolik 
životní síly, kolik, ó člověče, právě ještě potřebuješ k zaopatření. 
 Duše odebírá život, sílu z tvých noh, bérců, z kolen, ze stehen. Těžké a nehybné jsou tyto 
části těla. Duše se odebírá z centra pořádku, z centra vůle, z centra moudrosti, vážnosti, 
trpělivosti, lásky, milosrdenství. Lidské tělo je zcela uvolněná a tvoří se zemí jednotu.  
 Nyní duše, která jsi v nitru bratrem, sestrou ze světla, pojď, podej Mi svoji ruku! Opusť toto 
lidské roucho, svěř se Mi. Pojď! ... Nyní se rozhlédni kolem sebe! Vidíš Mě jen slabě ve světle, 
zakryl jsem nebeský lesk. Neboj se stavu svobody svého bytí! 
 Podívej, chci s tebou putovat na druhou stranu od prostoru a času. JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, tě vedu 
do světla, z něhož jsi. Vedu tě do činnosti, která není vázaná na zákony této Země, vedu tě do 
svobody. Podej Mi ruku! Pohybuješ se volně. Nejsou žádné zdi. Vidíš slabé světlo, kterým JÁ 
jsem, pro tebe zakrytý, a vidíš do dálek. Pozvedáváš se nad Zemi, svobodný a nevázaný, kráčíš 
vstříc skutečnosti. 
 Na této polokouli je tma. Pozvedni se a uvidíš sluneční svit! U tohoto prvního cvičení se máš 
zcela oddat svobodě, se Mnou vidět nad Zemi. Nedívej se na temné stíny, ale spatřuj tu a tam 
světlo a posiluj ho! Nechej Moji lásku, která je i tvoje, aby tebou proudila do všech těch zemí, 
které ti leží u noh, ke všem tvým bratrům a sestrám, kteří jako ty jdou v lidském rouchu po této 
planetě.  

Svaž je stuhou lásky z nebes! Ze svého úhlu pohledu teď také poznáváš, jak právě tak jako ty 
zápasí všechny ty duše, tvé sestry a bratři. Jak se - jako ty - identifikují s tělem, které však je jen 
hmotou. 
 Rozumějící láska tebou proudí. Tato láska se rozšiřuje, žehná v Mém jménu říši minerálů, 
rostlin a zvířat, žehná všem přírodním bytostem. Teď je vidíš. Podívej se důkladně. Nejsou žádné 
stíny. Podívej se na radost v různých projevech DUCHA! Ještě jednou žehnáš v Mém jménu všem 
svým bratrům a sestrám na této zeměkouli. 
 Nyní pojď, ó duše, vrať se zase zpět, ale uchovej si vědomí svého pravého bytí, i když zase 
budeš spojena s lidským rouchem!  Vědomí se přenese v okamžiku na člověka, kde se ty, ó duše, 
na něj cítíš připoutána. 
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 Přijmi to, toto roucho, a řekni mu ano a raduj se, že v něm můžeš jít po Zemi! Nyní také vidíš 
stíny, které ty sama ještě neseš, vidíš ale i nádherný úkol, pomáhat Mi, aby byl na Zemi pokoj a 
JÁ mohl učinit vše nové. Jsem v tobě, ó milá duše, v jednotě s OTCEM, ty to víš a skrze tebe 
kráčím po Zemi. Tak to není žádné odloučení od svobody. Jsi stále svobodná, ó duše! 
 Do tvého lidského roucha nyní znovu proudí tvá síla, život, hojnost. Přes centrum 
milosrdenství proudí život k lásce, k trpělivosti, vážnosti, moudrosti, k vůli a k božskému 
pořádku. V tomto setrváš, jsi znovu zcela spojena s člověkem. Život pulzuje znovu až do 
chodidel a do konečků prstů.  
 Na tomto stupni pořádku se ještě pohybuješ v lidském rouchu, ale vidíš také už světlo, to JÁ-
JSEM-SVĚTLO, které je v tobě a také ve vás všech na celé širé Zemi, světlo, které by rádo skrze vás 
putovalo. Zaměřte, ó Mí milí učedníci a učednice, své vědomí na svoji duši! 
 Tuto meditaci cvičte podobným způsobem denně. Nedržte se dané volby slov, ale jste 
svobodní a svobodně se ve vás rozvíjí vědomí vaší duše. 
 Nenechejte tuto meditaci, aby se stala schématem, neboť tím se omezujete ve své vnitřní 
svobodě! Tato meditace je dána jen jako příklad. Cítěním vaší duše může probíhat jinak a to také 
má. Neboť tím se prokazujete jako Mí skuteční učedníci a učednice, nikde se už neopíráte, sami 
jste skálou, na níž můžu JÁ postavit Svoji vnitřní církev, Své vnitřní společenství. 
 Mé požehnání je ve vás. Má síla proudí ve vás. Putujte v novém vědomí, pozvednuti na vyšší 
rovinu, dále cestu v jednotě se Mnou. 

Amen 
�� 
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52. školení 
 Mí přátelé, JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, vás zdravím a jsem živou silou života, spásou pro člověka a 
duši, v každém jednom z vás. Přistupuji k vám, oslovuji vás - nejen zde v kroužku - ale vždy, na 
všech vašich cestách. 
 Nikdy nejste sami, jen někdy se Mé SLOVO ztrácí v dění prostoru a času. Člověk je ten, kdo 
neslyší, člověk je ten, který Mě v sobě nevnímá. Žádná prosba nezůstává nenaplněna, ale vězte, 
často je splnění jiné než si to člověk představuje. 
 Ještě než domyslíte myšlenku prosby do konce, jsou uvedeny do pohybu duchovní síly, aby 
vám pomáhaly, tak jak je to nejlepší pro vaši duši a její kmitání vzhůru do světla na oné straně od 
všech polarit. 
 Ohlédněte se za svojí dosavadní cestou! Tu a tam k vám září poznání: Tehdy se muselo to či 
ono stát a dnes vidím vše zcela jinýma očima, protože vím, že mě tento prožitek vedl na moji 
nynější dráhu, na moji cestu. Když jste ale tehdy kráčeli temnotou, byli jste zoufalí. I tehdy jste 
už volali o pomoc a nyní, když se ohlížíte, poznáváte, že vám bylo pomáháno, ale jinak, než si to 
člověk představoval. 
 Váš úkol v této milostivé době je dospět z kmitání sem a tam ke klidnému pólu ve vašem 
středu. Avšak vždy, když z člověka myslíte svým rozumem: "Tak to musí být!", je tímto 
myšlenkovým procesem udán směr a tento směr musí být následován tak dlouho - znovu 
člověkem - než pozná: "Myslel jsem špatně." 
 K čemu, řeknete si teď, je nám pak dán rozum? Stále se od nás žádá, abychom se 
rozhodovali, nikdy nevíme, zda to je správné nebo ne. Na to vám odpovídám: Je nepodstatné, 
zda jsou rozhodnutí správná nebo ne. Jsou - viděno z DUCHA - vždy správná, neboť to je vaše 
cesta po této zeměkouli. Důležité je jedině a jen váš vnitřní postoj. 
 Když budete připraveni zaměřovat se na Mne, život, světlo, lásku, pak půjdete také jistým 
krokem v tomto životě, v tomto světle, v této lásce. Zcela jedno, jak se rozhodujete, nepoužívejte 
rozum, abyste si stále znovu dělali myšlenky nad tím jak a proč, ale používejte ho ve smyslu, že 
se budete v Mém DUCHU jasně rozhodovat, tato rozhodnutí ale budou stále zrozena z Tady a 
Teď, z přítomnosti. 
 Poznejte, že do budoucnosti zaměřené myšlení vás omezuje! Člověk je zvyklý vše plánovat 
dopředu. Jak se ale říká: "Člověk míní a Bůh mění!" Když se koncentrujete na toto ‘Bůh mění’,  
spočinete v přítomnosti a vaše myšlenky se hned vrátí zpět z budoucnosti, aby mocně působily 
vaším rozumem Tady a Teď. 
 Myšlenky jsou nesmírné síly. Zde, ve světě hmoty, nemůžete tyto síly vidět. Ale Já vám 
říkám, když odložíte tento pozemský oděv, tak uvidíte, že každá myšlenka se snaží ihned 
uskutečnit. Myšlenky jsou tvůrčí energie, s nimiž zacházíte, a tyto tvůrčí energie mají vámi být 
prostřednictvím vašeho rozumu nyní užívány v duchovnu, v působení lásky.  
 Dosud se vaše myšlenky formovaly, ať už pozitivní nebo negativní, spěly ke stejným 
myšlenkovým formám, spojovaly se s nimi a zesíleně se k vám zase vracely. A znovu jste přijali 
ony myšlenkové vzory, znovu zesílené myšlenkami, formy se zvětšily, staly se samostatnými 
útvary, přijaly tvar a jednaly na základě síly, kterou jste těmto myšlenkovým formám darovali.  
 Nyní je na čase, Mí milí, abyste se naučili zacházet s těmito energiemi, abyste se naučili 
poznávat svá stvoření, zrušili je, pokud je to nutné, mocnými, láskyplnými protimyšlenkami, 
abyste z tohoto sem tam být pohazován, z tohoto pendlování vstoupili do světla a užívali tyto 
mocné tvůrčí energie, k tomu, abyste posazovali hmotu do vyššího kmitání, zduchovňovali ji. 
 Všechny vaše cesty, které jste dosud šli, vedly nakonec k jednomu cíli: K vašemu dědictví, k 
synovství a dcerství BOŽÍMU. Já vás individuálně vedu na vašich cestách, každý jde jiné. Sice 
jste zde svedeni dohromady v tomto společenství, ale to je vám jen oporou, cestu jde každý sám. 
Když vloží svoji ruku do Mé, poputuje ve světle, v lásce, v životě. 
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 Pokud ji do Mé nevloží, přesto půjde cestu ve světle, v lásce, v životě, jen si toho nebude 
vědom. Pochopte tento drobný rozdíl. Vy jste vstoupili do uvědomění si. Vaši bratři a sestry, tu a 
tam, jdou také své cesty domů k OTCI po Mé ruce, pouze si to neuvědomují. 
 Vy jste nyní na základě tohoto uvědomění si voláni, abyste přijali své dědictví a pracovali se 
silami vesmíru, tvůrčími silami. Touto tvůrčí silou je láska. 
 Mluvili jste o rituálech. Pohleďte do vesmíru, do kosmu! Nepohybuje se tam vše podle 
určitého pořádku? Nyní jděte do mikrokosmu. Není také zde pohyb předepsán? Určitý průběh? 
Jen tak jsou vaše předpovědi, že se nějaká látka chová tak či tak, vůbec možné. Tak, jako tato 
Země krouží kolem Slunce, tak se pohybujete zdánlivě i vy od světla pryč a znovu ke světlu, ale 
vaše skutečné bytí toto světlo nikdy neopustilo. 
 Když nyní rituál, např. setkávat se ve společenství, modlit se spolu, zpívat, zapalovat ve svém 
středu svíčku, přeložíte do stále se opakujícího kroužení kolem imaginárního středu, BOHA, který 
je vším ve vás, ale také zároveň vším mimo vás, pak porozumíte symbolice.  
 Proč se v pranáboženství tancovalo? Ale poznejte i zde, že už v pranáboženstvích byla 
učiněna chyba, hledat si nějaký střed - myslím nyní na zlaté tele - místo toho vidět jako střed 
BOHA, světlo, lásku, život, sílu a poznat, že se přece všechno pohybuje kolem NĚJ a v NĚM. 
 Člověk si vytvořil obrazy, ať už zlaté tele nebo v dnešní době mamon, kolem nichž se otáčí. 
Vy jste se probudili k uvědomění si a poznáváte ve všem pohyb světla a v tomto světle zároveň  
zrušení vší té zákonitosti pozemské hmoty, neboť ty zákonitosti jsou dány jen pro časoprostorové 
dění, na jiných rovinách už neplatí.  
 Díky svému rozumu jste nyní schopni vkmitat do výše transformovaných roviny, jste schopni 
sami spolupůsobit aktivně na proměně - a tato proměna začíná nejdříve u vás samotných. 
 Vedu vás vašimi silami myšlenek. Ukazuji vám stvoření, které jste povolali do života a ještě 
povoláváte, na něž ale budete tak dlouho vázáni, Mí milí, dokud znovu tuto vázanost nezrušíte. 
 Nyní se vrátím na začátek: Zrušení znamená zrušit myšlenkové formy, které jste utvořili, do 
té míry, že jim více nejste podrobeni, ale že vy, z moci svého dědictví, s těmito formami 
pracujete, jako s bytostmi, které vás podporují a pomáhají vám. 
 Příklad: Zrodila se myšlenka, ‘onen otec je těžce nemocný, potřebuje pomoc’. Tato myšlenka 
pomoci byla přinesena do vaše středu. Vysloveným slovem jste tuto myšlenku pomoci zesílili 
svým chtěním pomoci. 

V lásce jste mysleli na člověka zápasícího mezi rovinami, ve stejném okamžiku, kdy vámi 
pohnula modlitba skrze vaší sestru, jste vytvořili světelnou bytost, která onoho pomoc 
hledajícího podpoří a klesne jako žehnající světla v klidu, v trpělivosti, ba v útěše na nemocného. 
A rouška, která odděluje tuto a onu stranu, byla z moci vašich myšlenek, vašeho stvoření 
odtažena a onen člověk viděl do země záhrobních světů. Viděl svůj budoucí domov. Viděl, že 
neexistuje smrt, ale že jen vědomí dále kráčí do té země, která se vytvořila, zatímco člověk ještě 
dlel na této Zemi. 
 Je to země vašich sil myšlenek. Takzvaná meziříše, rajská říše pro ty, kteří proměnili lásku 
v pocitech, myšlenkách, slovech a činech. Je to země lásky, útěchy, kde JÁ zdravím ty, kteří 
přichází v Mém světle.  
 Vám všem je tato země známa, neboť tam jsou vaše stvoření. Ještě si je neuvědomujete. 
Probuďte se ale také zde k uvědomění si, JÁ vás vedu! Poznejte v rituálu kmitání do síly vašeho 
dědictví, kmitání do BOHA. Zcela jedno, jak rituál probíhá, spatřujte v tom jen příklad, že dveře 
nejdříve musí být odemknuty a otevřeny, dříve než můžete vstoupit do místnosti. Tak je třeba 
také vašeho vkmitání, třeba písní, modlitbou, zapálením svíčky, ponořením se do vašich 
vnitřních oblastí, zavítáním do vašeho vnitřního chrámu, do vaší vnitřní svatyně.  
 Postupně se naučíte uzavřít všechny své vnější smysly, probudit vnitřní smysly a tím zavítat 
do světa DUCHA. 
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 Znovu vás vedu do meditace. Ale i v tom poznejte určitý rituál, který nemá být dodržován v 
přesné podobě, jak je dán, ale tak, jak každý jde individuálně svoji cestu, má také individuálně 
konat svoji meditaci. Meditace jsou dány lidem jako pomoc k lepšímu porozumění. Každý z vás 
jde svoji cestu po Mé ruce. 
 Ve vašem nitru je ticho. Ale tu a tam kolem vás krouží myšlenky - pošlete je pryč, bytosti, 
které jste stvořili! Do vašich mozkových buněk přichází pokoj, neboť vaše duše působí nyní 
mocně přes vaše sídlo v zadní části hlavy na vaše centrum milosrdenství. 
 Duše, ty Mě slyšíš, pojď! Ty vidíš i Mé světlo, pojď! Ty Mě chápeš v Mé síle, pojď! Odeber 
se z člověka! Ještě prozařuješ svým životem milosrdenství, lásku, trpělivost, vážnost, moudrost, 
vůli a pořádek a všechny orgány, které jsou těmto centrům napojeny. Život pulzuje až do 
konečků prstů u noh.  
 Nyní odeber svoji sílu! Tak jako jsi se poprvé ponořila do těla, které ti je na této Zemi, v této 
inkarnaci obydlím, tak jsi také schopna tyto síly znovu odebrat, nejen v noci, ale i v plném 
vědomí člověka - z noh, bérců, kolem, stehen, z pořádku, vůle, moudrosti, vážnosti, trpělivosti, 
lásky a milosrdenství. Nyní tluče život, který JÁ jsem, v tobě na zadní části hlavy. 
 Pojď duše, opusť lidský oděv! Pojď, podej Mi svoji ruku! Jsi svobodná, jsi schopna svléct 
oděv, neboť je důležité, aby se člověk naučil vyprošťovat své vědomí z tohoto oděvu a klást je do 
tebe, do tebe, která jsi uvnitř skutečným dítětem BOHA, synem, dcerou. 
 Vidíš to světlo? Pojď, Má milá a uvolni se! Nyní se Mnou vzlétni! Jsi svobodná! Pohlédni na 
člověka, který ti slouží jako roucho. Ano, pociťuješ vděčnost, že ti slouží, že člověk snáší 
utrpení, které určuješ, aby člověk pronikl tmou ke světlu. Nyní je vědomí uvolněno a spočívá v 
tobě. Díváš se do temnoty noci a přesto je to světlo, neboť Mé světlo září a v tomto světle vidíš, 
že všechna bolest v tomto časovém dění je proměna, ze tmy ke světlu. 
 Tak jako semínko leží v temné zemi a životem, světlem je ohříváno a potřebuje svůj čas, než 
prorazí zemi a pozdraví světlo, tak potřebuje i člověk tento čas vývoje. 
 A ty vidíš nyní nejen na tento pozemský život, ale spatřuješ v sobě zároveň různá časová 
období a poznáváš také tu a tam, proč jsi člověku uložila bolest. Poznáváš také změnu v časech a 
pohlížíš na časy do Mého světla věčnosti. V tomto světle se pozvedáváš svobodná a nevázaná 
nad hmotu. Vidíš v sobě kroužit souhvězdí této země. Rozšiřuješ své bytí od této omezenosti do 
lidského oděvu až do dálek všeho stvoření, do dálky BOHA: 
 Ještě se chvěješ, dotčena silou nekonečnosti, ale pozvolna se učíš pohybovat v tomto světle a 
vkládat toto světlo i do člověka, aby ti sloužil z tohoto světla a v tomto světle v každé vteřině 
svého bytí. 
 Nyní se nacházíš mimo hmotu v duchovních sférách, díváš se na stvoření člověka. Vidíš k 
sobě přicházet temné myšlenkové vlny. Vidíš ale také světlo, lásku jako žehnající sílu v 
myšlenkové formě. Obě moci stojí proti sobě. Jsi světlem, ó duše, a toto světlo září i do tvé 
vlastní temnoty, kterou jsi chtěla projít, abys ji poznala a taky abys  pomohla, aby se tyto moci 
rozplynuly v BOHU, který je na oné straně od dobra a zla, ON je, a ty, ó duše, jsi, tak jako JÁ 
jsem! 
 Poznej, že světlo a tma jsou založeny ve svobodné vůli. Pojď a buď! Vezmi toto vědomí zpět 
do člověka! Vzař ho do lidského oděvu, aby člověk pochopil, že i on je Tady a Teď a v tomto Je 
se rozplyne hmota, rozplyne se vše protikladné. To je pravda. 
 Nyní jsi znovu jedno se svým lidským oděvem. Záříš znovu svoji životní sílu. Krev teče v 
rytmu žilami a oživuje každou buňku tělesného obalu, a síla JÁ JSEM TEN, KTERÝ JSEM, proudí do 
každé jedné buňky. S každým dechem si je člověk vědom této síly, poněvadž zažívá teď 
okamžik, prožívá ho. 
 Ó člověče, spatři světlo na své hlavě. Cítíš pulzující vibraci v centru milosrdenství na svém 
temeni. Pociťuješ sílu záření v centru lásky, která v tobě vše proměňuje. 
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 Ale měj trpělivost, ó člověče, vše potřebuje svůj čas k růstu! Zůstaň vážně na cestě středu, v 
okamžiku, v JÁ JSEM TEN, KTERÝ JSEM! Ani jedno, ani druhé: JÁ JSEM. Moudrost DUCHA se 
odkrývá, ó člověče, v hojnosti, kterou si neumíš představit. Božská síla z tvůrčích energií, tvá 
síla, ti je znovu k dispozici a ty se pohybuješ v rituálu pořádku, v JÁ JSEM, ani pohyb ani klid. 
Poznej v tomto paradoxu BOHA! 
 V tomto tichu je věčnost, je BŮH, je bytí. Vezmi toto vnitřní ticho, kamkoliv jdeš svými 
cestami a zůstaň v JÁ JSEM TEN, KTERÝ JSEM a budeš žít ve věčnosti, v okamžiku a mocné budou 
tvé kroky prostorem a časem. 

Amen 
�� 
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53. školení 
 [Poznámka: Jeden bratr vyprávěl tuto příhodu: Otec naučil syna všemu, co věděl. Na konci 
doby učení musel mládenec složit zkoušku, po jejímž složení by mohl opustit vězení, kterým 
bylo pro své obyvatele město, protože by mu po složené zkoušce narostla křídla. Úkol zkoušky 
zněl: Učiň vše, co dělá radost, ale nesmíš vstoupit do domu své milé. Ačkoliv srdce táhlo 
mladíka silně k jeho nejmilejší, poslechl a tím zkoušku nesložil. Smysl: Neřiď se podle příkazů a 
zákazů tohoto světa, nýbrž nechej mluvit své srdce.] 
 Má milá skupinko, zde v kroužku a všude na této Zemi, tak jako jste začali tento večer, na 
jedné straně v harmonii s rozkvetlým stvořením, na druhé straně s příkladem oné příhody, v níž 
syn dosáhl svobodu teprve pak, když by byl neposlušný vůči pánům města, tak skončil také 
večer. Znovu: světlo a stíny, člověk a DUCH, časoprostor a věčnost. Kmitáte mocně od jednoho 
extrému do druhého a JÁ vás nechávám kmitat, aby každý z vás dospěl ke svému středu Tady a 
Teď, v chrámu věčnosti. 
 V tomto chrámu mizí včerejšek, vše, o čem si myslíte, že jste učinili špatně. Mizí ale i 
větroplachové vašich myšlenek, rozplývají se, neboť v tomto chrámu středu, Mé říše, jste 
v absolutním pokoji. 
 Co se vám může stát, když spočíváte v BOHU?  Co se vám může ještě jevit jako stín, když 
stojíte ve světle? Co je skutečně důležité? "Pojď, Mé dítě, ke Mně, který jsem ti současně 
přítelem a bratrem, a půjdeme společnými kroky do svobody, ven ze všech těch tlaků, které si 
samo stále ukládáš.  
 Musím tě, podle zákona svobodné vůle, nechat kmitat, když chceš kmitat. Avšak když, Mé 
dítě, přijdeš ke Mně, tak tě vyjmu z tohoto kmitání sem a tam, uposlechnu extrémy tohoto tvého 
ještě viditelného světa. Vezmu tě z vězení a povedu tě k neposlušnosti, která ti dá narůst křídla, 
která tě pozvedne do tvého vědomí duše, která tě, Mé dítě, postaví nade všechny věci a ty budeš 
pozorovat vše z vyšší strážné věže. 
 Opakuji – Podívej, to, co tě ještě před léty znepokojovalo, už dnes není tak důležité. To, co tě 
znepokojuje dnes, po letech zase nebude důležité. Dodatečně můžete porozumět cestě po Mé 
ruce. Ohlížíš se a chápeš jednání tvého člověka a vidíš také ve všech jeho cestách smysl. 
Přestáváš, Mé dítě, posuzovat to, zda byla cesta správná nebo špatná, neboť poznáváš, že Tě 
vždy vedu, vědomě tím, že jsi vložilo z plného vědomí svoji ruku do Mé, nebo také nevědomě 
tím, že jdeš své cesty, kamkoliv vedou. Nakonec se uzavírá každý kruh. Je jen jeden kruh 
v pohybu. Každý pohyb se vrací k počátku, tak také ty, Mé dítě. 
 Teprve když dospěješ do vnitřního chrámu absolutní důvěry, probudíš se také plně 
uvědomění si a budeš schopné poznat ve všem, co se děje, ať už utrpení v přírodě, utrpení mezi 
rodinnými příslušníky, nebo boj na pracovišti, boj sám se sebou, že nakonec je to tvá cesta ve 
světle. 
 Pojď do Mého světla a zůstaň v něm! Pojď a přijmi své dědictví, které se nazývá svoboda! 
 Tuto svobodu musíš získat a můžeš ji získat, zcela jedno, kam jsi v životě postaven, pro jaké 
zkoušky se tvá duše právě rozhodla, které musí být člověkem prodělány. Poznej jednotu mezi 
duší a člověkem. Duše může působit jen přes člověka a to nádherné zde na této Zemi je ta 
mnohost možností učit se. Už na nejbližší sféře se druží stejné ke stejnému. Zde na této Zemi 
jsou všechny oblasti vědomí spojeny. Můžete se tedy všichni učit jeden od druhého. Tedy 
poslouchej, Mé dítě, co tvůj bratr, co tvá sestra říká, a přezkoušej to pro sebe, a přijmi, co můžeš 
pro sebe uskutečnit, avšak odlož – poněvadž jsi svobodné – to, co právě poznáváš pro sebe jako 
nesprávné. 
 Jsi na této cestě po Zemi spojen s lidmi, kteří ti pomáhají, prostřednictvím kterých ti ale také 
JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, vždy držím zrcadlo. Poznej Mne a poznáš sebe!" 
 Svobodu člověka není možné srovnávat se svobodou duše. Člověk musí být ještě nucen, 
zatímco duše se už raduje. Je to skutečně tak. Když se člověk nachází v největší nouzi, duše se 
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raduje a s ní celé nebe. Připomínám noc na Hoře Olivetské, připomínám Golgatu. Jen to Mé dítě 
Mě následuje, které přijímá úplně také aspekt utrpení a také v tom Mě následuje. 
 Je lehké spatřit nádheru květů jara. Je lehké radovat se s ptáky. Je lehké putovat ve slunečním 
světle přírodou; je lehké být ve společenství laskavých lidí. Ale sotva skončí nádhera barev jara a 
léta a začne podzim a zima, tak mnohému člověku připadne už těžké být jedno se stvořením, 
dospět do jednoty i s ledem. Ptáci mlčí, není nic, co se raduje, vše je jako mrtvé.  
 Můžeš-li pak, Mé dítě, přesto říci: "OTČE, staň se Tvá vůle!", tak jsi dospělo do tohoto středu, 
vstoupilo jsi do Mého světla a je v tobě jaro, léto, kvete v tobě, raduje se v tobě stvoření, raduje 
se nebe. I když lidé kolem tebe kráčí sebevíc temnotou, jsi přesto v sobě ve světle a vyzařuješ 
toto světlo a podáváš každému ruku a říkáš: "Pojď se mnou, sestro, ó bratře, pojď se mnou do 
světla!", a změnou své pozice září světlo, které je přítomné také v každém tvém domněle 
temném bratru či sestře, právě tak jako světlo v tobě, a ty vidíš, že bylo jen na tobě a na tvém 
úhlu pohledu, který nechával jevit se vše kolem tebe šedě a mlhavě. 
 Tak tě Má cesta povede, Mé dítě, stále a stále od světla k temnotě, od dobra ke zlu, od 
pořádku k nepořádku tak dlouho, dokud se sám nerozhodneš zastavit kyvadlový pohyb a 
spočinout ve Mně. Co má včerejšek, co má zítřek? TEĎ jsi a TEĎ jednáš – a JÁ skrze tebe. 
 Milí bratři a sestry, Můj DUCH by vás rád mocně naplnil, avšak poznejte, že to se může stát, 
jen tehdy když zůstanete v paprsku světla a nebudete upadat zpět do kyvadlového pohybu. Tehdy 
a jen tehdy vás může SVATÝ DUCH pojmout, mocně naplnit všechna vaše centra vědomí, 
prozářit vaše pozemské buňky ve vašem těle a pozvednout vás do vyššího vědomí. Do vědomí, 
které je každému z vás otevřené, do vědomí, dosahujícího do nekonečnosti, do věčnosti. 
 Pravil jsem: "JÁ a OTEC jsme jedno!" a také vy máte říci: "JÁ a OTEC jsme jedno!" Ještě se 
stále znovu nacházíte odděleni od BOHA. Strach je oddělením! Jakýkoliv strach! Také smutek je 
oddělení! 
 Pohlížíte do aspektů jevů polarity tohoto pozemského bytí, z nichž bych vás rád vyzvednul do 
skutečného bytí. Rád bych vás vedl do Své říše, která není z tohoto světa. Rád bych probudil vaši 
duchovní bytost, kterou jste, k vědomí ve vašem pozemském šatu a tím vám všem znovu odkryl 
prameny síly, které jsou vaším vlastnictvím. 
 Nechejte v sobě působit toto krátké ticho, Moji sílu! Pociťte záření ze srdce OTCE! A nyní Mě 
následujte do meditace:  
 Podívej, ó člověče, v tobě je duše, v tobě je jiskra, tvé dědictví z BOHA! Jednou odložíš 
zahuštěný šat nebo budeš schopný pozvednout ho do vyššího stavu kmitání. Ó člověče, poznej, 
že tato hrubě kmitající hmota není tvým skutečným bytím! 
 Vše, co se v pozemském bytí odehrává, je jako divadelní představení. Oblékáš si kostým, 
vklouzneš do nějaké určité role, učíš se ji od mala nazpaměť a věrný vzoru tuto roli hraješ. Často 
nejsi schopen vyklouznout z této role a přijmout jinou. Dostal ses do hry a chceš ji dokončit tak, 
jak ses ji naučil. 
 Podívej, ó člověče, vždy můžeš změnit roli! Můžeš se stát ze sluhy pánem. Ale je ještě jiná 
možnost: Pohlédneš sám na sebe a spatříš oba aspekty, sluhu i pána, a poznáš, že nejsi ani jedno 
ani druhé, ale budeš vědět, že hraješ hru, že hraješ svoji roli, a na konci, když spadne opona, 
odložíš svůj kostým a půjdeš do svého skutečného bytí. Zda byla role zahrána dobře nebo špatně, 
to je znovu tvé vlastní posuzování. Postav se mimo posouzení. Pohlédni na obojí a řekni: Není to 
ani – ani. A znovu na sebe pohlédni. 
 Ó člověče, poznej, že se ve školení, do kterého tě teď vedu, máš vyvinout z herce k divákovi! 
Poznej, ó člověče, že v tobě je síla vesmíru a že tato síla by ti ráda sloužila – v té míře, v jaké ji 
sloužíš ty! Ale zároveň poznej, že nic se neděje ve chtění. Když, ó člověče, chceš, jsi znovu 
hercem. Nacházíš-li se ve stavu bytí, sklání se stvoření a skláníš se ty. 
 Dej tedy, ó člověče, své duši svobodu, aby ses také ty naučil, že šat je kostýmem, obalem 
herce! Bez síly herce v tobě bys padl k zemi a stal by ses znovu jedno se Zemí, která tě nese. 
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Život v tobě je částí celku, a ty, ó člověče, máš darováním svobody duši dospět k pociťování a 
porozumění celku, z moci rozumu, který ti byl darován. Tento rozum tě bude provázet, po 
spojení s cítěním srdce, do tvého skutečného bytí – k nechtění být něčím, k bytí jedno.  
 Nyní napni všechny své svaly, ó člověče, a pociť sílu života, která tebou pulzuje! Až do 
konečků prstů pociťuješ sílu, život, energii. A nyní daruj svobodu! Daruj svobodu, odpoutej se, ó 
duše! Odeber svoji sílu, ó Má nevěsto! Pojď, pojď do svobody! Pojď! – Uvolni se z centra 
božského pořádku! Poznáváš, co ještě u člověka nekmitá ve svatém pořádku a Má síla tebou září, 
ó duše, do toho nepořádku, aby se z kyvadlového pohybu stalo rovnoměrné kmitání, kmitání 
v jemné, světlé červeni božského pořádku. Toto kmitání se rozšiřuje do jednoty, stává se jedno 
s duší Země, s žárem v jejím nitru, s žárem Slunce, s žárem všech souhvězdí a je bez počátku, 
bez konce, je věčností, je jedno s BOŽSKÝM JÁ JSEM TEN, KTERÝ JSEM. 
 Kmitáš ve světle BOŽSKÉ vůle a táhneš také z tohoto centra vědomí sílu, stoupáš vzhůru 
k moudrosti, také zde odebíráš sílu, k vážnosti. Volám tě: "Pojď!" Z trpělivosti, z lásky a 
milosrdenství tě volám. Cítíš tlučení na lebeční klenbě. Důvěřuj! Stálé cvičení tě vede, ó Má 
nevěsto duše, do svobody, neboť v plném vědomí ti má být vždy možné zůstat v těle nebo ho 
opustit. Má ti být možné nalézat se na každém místě vesmíru – ne podle tvého chtění, ale podle 
tvého bytí, v JÁ JSEM TEN, KTERÝ JSEM – všude – abys působila v zákonu sloužícího 
milosrdenství lásky. 
 Ještě prosím vaši sílu představivosti, než dále pokročíte ve školení. Opouštíte toto tělo, 
vzájemně si podáváte ruce, shlížíte na sebe. Všichni nesete bílé roucho, tu a tam ještě trochu 
poskvrněné, ale buďte si jisti, že skvrny zmizí v okamžiku, kdy spočinete ve svém zlatém středu, 
v chrámu, ve světle. Také tyto skvrny na vašem duševním rouchu existují jen ve vaší představě, 
ve vašem oceňování světla a tmy, poskvrněného a bílého, dobra a zla. Tak si pevně podejte ruku! 
Pohlédněte na sebe! Jste společenství, vyšli jste proto, abyste si v okamžiku byli oporou, 
pomáhali si, vyšli jste, abyste otevřeli tento kruh, vyšli ze sebe, přesto v DUCHU byli spojeni a 
abyste přibírali do kroužku všechny vaše bratry a sestry. Kroužek je bez počátku, bez konce: 
BŮH. Všechny Jeho děti – jedno s NÍM . 
 Rozšiřujete své vědomí nad tuto Zemi. Ve vašem středu vidíte zářivě modrou planetu. Vidíte 
všechny své bratry a sestry. Díváte se do zemí a z jednoty DUCHA skrze vás proudí síla světla ke 
každému jednomu na této zeměkouli. 
 Poněvadž každý z vás by rád ve světle vyslal jetě něco osobního, individuálního, nyní 
moment budu mlčet. Buďte si vědomi, že nádherná síla milosrdenství lásky OTCE vámi nyní 
proudí a prozařuje vše, na co nebo na koho myslíte … (Krátké ticho) 
 Nyní se odpoutejte od planety Země, neboť váš je kosmos, vaše je celé stvoření! Pohlédněte 
ke Slunci, ke hvězdám a rozšiřte své bytí. Ve vás krouží Slunce, kolem něj planety. Ve vás 
krouží planetární systém kolem nejbližšího vyššího centrálního slunce. Ve vás jsou 
nejvzdálenější Mléčné dráhy, ve vás je dálka pozemského stvoření, ve vás je dálka částečně 
hmotného a duchovního stvoření. Proč ve vás? Protože jste právě v tomto okamžiku jedno 
s BOHEM, nacházíte se v bytí … 
 Nyní se vraťte zpět z dálek BOŽSKÉHO bytí, vraťte se zpět z věčnosti a přibližte se znovu 
k této vaší matce Zemi! Nyní pohlížíte na myšlenkové formy, které jste vytvořili a pohlížíte také 
do myšlenkových forem, které vytvořili jiní. Vidíte, jak se kolem této Země valí temná mlha. 
Síly částečně přijaly podobu, rozdmýchávají války, nenávist, rozsévají hádky a mnohem více. 
 Pohlédněte do těchto vln a buďte si vědomi svého skutečného úkolu, který jste si předsevzali: 
Úkol proměny vašich vlastních myšlenkových stvoření – Zrušte je! – a také proměna 
myšlenkových stvoření vašich bratrů a sester, neboť jste vyšli, abyste vědomě kráčeli temnými 
stíny. Vyšli jste, abyste ukončili zkoumání svobodné vůle. Vyšli jste, abyste zastavili kyvadlový 
pohyb, který byl zapříčiněn darem OTCE Jeho dětem, svobodnou vůlí, vyšli jste, abyste toto 
kyvadlo znovu uklidnili, na oné straně od dobra a zla, od světla a tmy. 
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 I když je těžké splnit to, co jste si předsevzali, protože člověk na sebe ve vůli nakládá 
břemeno, tak – přesto – jděte neomylně k dokončení. 
 Nyní jste znovu v tomto prostoru a identifikujete se se svým tělesným šatem. Přijměte roli, 
kterou nyní hrajete, a myslete na to, že se stanete z herce divákem. Nechejte hrát člověka! 
Nechejte ho a nechejte všechny ostatní! Jen malinkatý krůček a budete mimo kyvadlový pohyb. 
 Posíleni DUCHEM lásky, vaším přitakáním naplnění, proudí síla života skrze vaši duši zase do 
vašeho těla, naplňuje vás milosrdenstvím OTCE, naplňuje vás Jeho a Mojí láskou, nechává vás 
trpělivě putovat dále vašimi cestami, vážně, dotčené moudrostí, velikostí BOHA, přijmout vaši 
nynější roli a tím se zapojit do BOŽSKÉ vůle a do Jeho pořádku, do kruhu bez počátku a konce. 
 Ještě jednou se koncetrujete na pravotočivý, ve smyslu hodinových ručiček kmitající BOŽSKÝ 
pořádek ve vás! Jemná červeň prozařuje každou buňku vašeho těla, prozařuje ale také každou 
částečku vaší duše a ozařuje roli, kterou hrajete. – Životem, láskou jsem JÁ, jste vy. 
 

Amen 
�� 
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54. školení 
 JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, jsem světlem světa. Jsem světlem v každém z vás. K tomuto světlu jste se 
obrátili a toto světlo, tato láska vás vede stále vpřed. JÁ jsem ten, kdo každého jednoho, ale i 
společenství vede přes slabosti, které ve vás ještě jsou, abyste je poznali a začali boj se sebou, 
abyste se - tím myslím lidské ego - porazili.  
 Poznejte, Má věrná skupinko zde v kroužku a všude, boj s tím já vás bude stále potkávat, 
dokud budete kráčet v těžko hmotném oděvu po této Zemi. Teprve když budete schopni zrušit 
tento hmotný oděv, transformovat jej výše, pozvednout se na nejbližší vyšší stupeň, pak jste 
prodělali tento boj, neboť jste dosáhli ve stupni pořádku všechny ostatní stupně, jako božskou 
vůli, Jeho moudrost, vážnost, trpělivost, lásku a milosrdenství a tím jste schopni se v tomto 
vyšším kmitání světla nejen pohybovat, ale pak se proměnilo celé vaše bytí. Lidské bytí na této 
planetě Zemi je školení! Poněvadž jste se k tomuto školení právě vyjádřili, poněvadž jste ochotně 
vložili svoji ruku do Mé, vedu vás také přes strach, tak jak byl líčen, vedu vás ale i přes vaše 
vlastní hranice, které si sami kladete. 
 Nástroj, který Mi slouží, který Mě skutečně následuje, ten žije také tak, jak jsem žil JÁ. A 
nyní pomyslete na Má léta putovní, jak jsem táhl z místa na místo, léčil jsem nemocné, učil 
lásku. Kdo z vás může z okamžiku na okamžik vše za sebou nechat a následovat Mě? Kdo z vás 
by se hned cítil svobodný a nevázaný? 
 Víte, že v písmu je zachováno několik zkoušek. Mezi jinými tam stojí psáno: "Kdo miluje víc 
muže, dítě, ženu než Mne, není Mě hoden" nebo - jak bylo zmíněno dnes v rozhovoru - 
mládenec, který lpěl na svém majetku, jemuž jsem řekl: "Vše prodej, peníze dej chudým a 
následuj Mě." Tyto dva příklady je třeba chápat jako symbol. [Pozn.: Jako symbol toho, na čem 
člověk nejvíce lpí - srovnej Abraham/Izák] 
 Žádná matka by nepochopila, že má zanechat své malé děti nezaopatřené doma a má Mě, na 
Mé volání, následovat, aby učila, léčila. Každá matka by řekla: "Nenaložila bych na sebe vinu 
vůči svým dětem?" To bych také nikdy od matky nežádal. Ale na příkladě, který byl líčen v 
kroužku [těžká dopravní nehoda před léty], poznáváte, že je docela možné, že se duše  svobodně 
rozhodne sloužit Mi na nějaké jiné rovině a že na člověka padne otázka: "Člověče, kde chceš 
být? Chceš zpět do rodiny? Podívej, bylo by postaráno o tvé děti. Už nikdy bys neměl bolesti. 
Všechno utrpení tohoto světa ti z okamžiku na okamžik bude odňato. Chceš, ó člověče, nadále s 
bolestí putovat životem? Chceš kráčet zkouškami nebo chceš to ukončit?" Rozhodnutí je u 
člověka a u duše. Jsou-li oba připraveni přijmout to, co je nejlepší ve vůli OTCE, pak duše a 
člověk harmonizují. Člověk překoná smrt - duše ji nezná - člověk je od toho okamžiku připraven 
spět k vyššímu. 
 Tak jako vylíčený příklad můžou být podobné nebo jiné. Každý je ve svém životě 
individuálně veden. Člověk je duší zkoušen, ale i duše je zkoušena DUCHEM, čistým dítětem, 
které je v duši, takzvaným Vyšším já, synem nebo dcerou OTCE. Tedy nikdy nezkouší BŮH ani 
JÁ nezkouším, ale v jednotě s BOHEM, se Mnou zkouší syn nebo dcera duši, člověka. Trojice a 
přece jedno. V DUCHU není žádné oddělení! 
 Hmota je energie, jen kmitá nížeji. Váš úkol je přetransformovat tuto nízkou kmitající hmotu 
ve výše kmitající. Co jsou věci tohoto světa, které vás obklopují jako poklady? Proč jsem učil: 
Nehromaďte si bohatství, které sžírají rez a moli? Když bude tato nízko kmitající energie 
proměněna do výše přetransformované živé síly, pak zmizí bohatství tohoto světa. 
 Co vyvolává touhu po vnější kráse? Je to touha duše, přemístit tuto krásu do vašeho nitra. 
Tam je nebe, tam je nekonečnost stvoření, tam se vaše myšlenky stávají ve stejném okamžiku 
stvořeními. Jak namáhavě si získáváte na Zemi bohatství a poklady! Jak namáhavě bojujete o 
denní chléb? Na nejbližším vyšším stupni tvoříte vše silou myšlenek. Ale už i teď tvoříte svůj 
svět svými myšlenkami, jen vaše stvoření potřebují trošku déle, aby se projevily ve hmotě. 
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Musíte na tom pracovat. Dobrovolně jste opustili ráj, abyste šli po této Zemi. Každý z vás je z 
moci své vůle tady a z moci této svobodné vůle je vám dána možnost proměnit projevy této 
nízko kmitající hmoty ve výše kmitající energii. 
 Každý předmět, který vám slouží, ať už jako sedačka, jako stůl nebo nějak jinak, je kmitající 
energie a vy všichni jste schopni tuto energii pozvednout a tím proměnit hmotu, která se vašim 
pozemským očím jeví jako taková. Když si toho jste vědomi, pak už svým srdcem tolik nelpíte 
na vnějších věcech. Neboť jestliže Mě následujete, pak zmizí tyto vnější věci - pochopte Můj 
humor – mávnutím hůlky. Co pak z toho budete mít? 
 Kdo Mě následuje, nese už jen roucho na svém těle a už to je klam tohoto světa. Kdo Mě 
následuje, stojí přede Mnou nahý. Pochopte smysl Mých slov! Jen když jste ve svém srdci 
absolutně svobodní, můžu vás naplnit celou silou nebe. 
 Když tě, Můj bratře, nebo tebe, Má sestro, volám a říkám: "Pohleď, JÁ tě potřebuji, abych 
pomohlo onomu nemocnému člověku," a ty řekneš: "Ó PANE, počkej ještě chviličku, musím 
nejdříve provdat Svoji dceru, rád bych si napřed ještě koupil svého 'Davida' [= mramorová socha 
starozákonního krále, o němž byla řeč v kroužku],  sochu pro svůj obývací pokoj." "Musím," jak 
stojí také psáno, "pohřbít svého/svoji otce/matku". Co jsem tehdy odpověděl? "Nechejte mrtvé, 
aby pochovávali mrtvé." A tak si mnohý z Mých pomyslel: "OTČE, jam můžeš být tak krutý?" On 
nechápe smysl Mého SLOVA , neboť se pohybuje zde v pozemské oblasti, v hrubé hmotě. 
 Když volám, tak volám z oné strany od času a prostoru! Následujete-li Mé volání, pak jste v 
každém okamžiku pro Mne činní. Co je vám v čase a prostoru uloženo za denní povinnosti, to 
má ve věčnosti jiný význam. Ve hmotě jste lidským tělem vázáni na čas a prostor a přece jste 
obyvatelé obou sfér, pozemské i duchovní, a JÁ vás volám na duchovní sféře. 
 Když ale váš člověk přespříliš lpí na pozemských zájmech, na pozemských pokladech, na 
pozemském strachu, pak duše není svobodná, pak je duše vázána na tělo, protože se všechna 
pouta člověka přenáší na duši. Pak zní Mé volání nevyslyšeno a vy nemůžete působit v 
duchovnu. Proto Má slova: "Zrušte všechna pouta!" Tím není myšleno, abyste nedostáli svým 
pozemsky přijatým povinnostem, ale naopak je máte vyplnit, avšak pozorovat je z duchovní 
pozice. 
 Vaše srdce je pak u Mne, čerpáte z Mé síly a jdete svým všedním dnem a s tím spojenými 
povinnostmi a současně působí vaše duše v jiných oblastech, poněvadž jste ji nesvázali. Neboť 
váš člověk řekl vašim nynějším povinnostem ano, a čemu řekne ano, to má v každém případě - z 
duchovního zákona lásky - z Mé síly a s Mojí silou přivést ke zdárnému konci. Vy dostojíte 
svým povinnostem, vaše pravé bytí ale spočívá ve Mně a tím v lásce a tím je vaše duše 
svobodná.  
 Má slova jsou stále špatně chápána, protože není zkoumán hlubší smysl, který stojí za těmito 
slovy. A za každým slovem je hlubší smysl, jako za každou událostí je také hlubší smysl. Dnes 
jste líčili příklad s podrážkami, které se rozpadají nebo odlepují. Rozumíte nyní, oč jde? 
Rozpadnout se, odlepit se. Uvolněte se! Staňte se svobodnými! Jak se má vaše duše pozvednout 
do vyšších rovin, aby v jednotě se Mnou a anděly působila současně všude na Zemi, poněvadž v 
duchovní oblasti není čas, když své duši nedáváte svobodu, když ji vážete na tělo? 
 V meditacích vás učím odpojení. Stále povzbuzuji člověka, aby dal duši svobodu. Ale 
poznejte, a to bylo dnes v rozhovoru vypracováno, že odpojení duše může nastat jen, když člověk 
dalekosáhle zruší svá pouta. JÁ vím, že to pro vás není snadné. Ale JÁ jdu přece s vámi! 
 Věřte Mi, Má věrná skupinko, i Mně to nepřipadalo lehké, odpoutat se! Ještě jednou zmíním 
příklad z písma o smrti Mého přítele Lazara. Jaká byla Má první reakce? Plakal jsem, naříkal 
jsem. Teprve pak jsem si uvědomil Svoji sílu, kterou ve Mně OTEC je. 
 Je ještě mnoho jiných příkladů, které se vám dochovaly. JÁ vím, co to znamená odpoutat se – 
až do posledního oděvu. Šel jsem cestu před vámi. Já od vás nežádám nic, je to syn, dcera OTCE 
ve vás, kteří vás prosí: "Odpoutejte se! Osvoboďte se zevnitř, ne zvnějška!" 
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 Ještě jednou zdůrazňuji: JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, vás vedu, přes vaše pouta. Poznání vám dávám 
darem JÁ, ale boj, o němž jste hovořili, ten musíte začít sami. Je to boj syna, dcery BOŽÍ s nízko 
kmitající hmotou, s člověkem, který je prachem z této Země a myslí si, že je vše. Člověk je nic. 
Člověk zajde jako vše, ledaže se odpoutáte a proto se stanete schopnými zduchovnit své 
pozemské tělo, převést ho do osvícení. 
 Avšak jestliže byste nyní měli mít postranní myšlenky, že pak nebudete muset projít smrtí, 
odpovídám vám: I když vykročíte vstříc osvícení, nepřijdete o zkušenost opuštění vaší tělesné 
schránky, neboť to také patří k vaší cestě. Tato tělesná schránka, kterou nyní nesete, není ten 
osvícený duchovní obal. Ve své struktuře, ve svém kmitání je pak pozvednuta, proprouděna 
světlem, zářící. 
 Mí věrní, povstaňte! Kde jste už začali, opouštět jedno či druhé, kdekoliv ve vašem srdci je 
bolest, přijďte ke Mně, JÁ vám pomůžu, JÁ vás utěším. Ukážu vám také cesty, abyste přestřihli 
stávající nitě, ať už hmotné či karmické. JÁ jsem přece skutečně přítel a bratr na vaší straně. 
Pojďte přece ke Mně, i se svým strachem, že tělesně těžce onemocníte! 
 Prastrach člověka, že jednou už nebude, musí překonat každý z vás. Copak to je? Je to vzdání 
se lidského ega, ba je žádána i individualita syna, dcery OTCE.  Když budete připraveni, vzdát se i 
této individuality, budete synem nebo dcerou OTCE v jediné božské individualitě. 
 Bojujete zde na této Zemi se stíny svého já. Pojďte k pólu, který se nemění, pojďte do světla! 
JÁ jsem světlem! A kyvadlo, které se mocně vychyluje jednou na tu stranu, podruhé na jinou, se 
pomalu uklidní, bude kmitat stále méně, až konečně spočinete ve Mně, ve světle, v bytí a v 
nechtít už nic být, ve věčnosti, v lásce. Tato láska je připravena vše obětovat - i kdyby to byl 
život - aby pomohla bratru, sestře. (Krátké ticho) 
 Tato minuta ticha ve vás nechala doznít Mé SLOVO. Vezměte si jej s sebou a přemýšlejte o 
smyslu slov! I když čtete Mé poselství, poznejte za SLOVA  smysl. Porozumějte, že lidské slovo 
ve své výpovědi je omezené! Pocit se může v jednom slově jen velmi těžko vyjádřit. Avšak 
chcete-li porozumět Mému SLOVU a vkmitáte-li do Mého SLOVA , tak vám bude k dispozici celá 
šíře kmitání tohoto SLOVA  z vašeho pocitů duše a vy porozumíte smyslu. 
 Ó porozumějte i smyslu symbolů v domnělých náhodách ve vašem životě! JÁ bystřím váš 
rozum a když to bude vaše vůle, budu ho spojovat stále znovu s cítěním vašeho srdce, tímto 
spojením dospějete také ke světlu, kterým JÁ JSEM, ŽIVOT ve vás. Ne strach, ne smrt - život! Ne 
bolest, ne utrpení - život, láska! Tímto SLOVEM končím. Mé požehnání je s vámi. 

Amen 
�� 
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55. školení 
 JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, jsem uprostřed mezi vámi a v Mé všudypřítomnosti u všech, kteří právě 
kráčí zkouškami svého Vyššího já. 

Má slova vám chci ještě prohloubit, abyste porozuměli, co znamená Vyšší já pro duši a 
člověka, abyste poznali, že dlouhou rukou jsou často připravovány domnělé náhody, aby člověk 
prožil své slabosti a tím se duše, která tyto slabosti - už z minulých inkarnací - nese, stala 
svobodnou, protože ona hází všechny své stíny na člověka. 
 Víte, že nic se neděje bez příčiny. Co probíhá Tady a Teď, kmitá z minulosti a má být Tady a 
Teď zrušeno, abyste v budoucnu mohli svobodně působit v síle vašeho dědictví, přeneseného z 
OTCE na Jeho syna, Jeho dceru. 
 Příklad: Bylo hovořeno o ujištění, které, ó milý bratře, připadá tvé sestře. Neboť čím je v 
duchovnu? Na Zemi byla tvojí ženou. Oddělili jste se v nepokoji. V duchovnu je však tvojí 
sestrou. Ne poprvé jsi s ní šel po Zemi, ale už opakovaně. Vyšší já, syn OTCE v tobě, nyní 
postavil výhybky, aby mohly být zrušeny karmické nitě, aby ses ty, ó Můj bratře, stal svobodným, 
abys Mi sloužil, abys šel po Zemi ve svobodě syna nebeského OTCE a naplnil své ano, které jsi 
kdysi dal. 
 Potřetí se podrážky tvých bot rozpadly. Požadavek rozplynout se v hmotě, je naprosto jasný. 
Úkol, který klade Vyšší já tobě, člověku, osvobozuje při jeho vyřešení tvoji duši.  Ještě jednou 
Má slova na posílení! 
 Nyní ti rozumím velmi dobře, že nahromaděný hněv, vztek, tě v okamžiku dění tísní - a nyní 
se vrátím se Svým SLOVEM ke kroužku a ke všem: V okamžiku karmického dění jste v mlze, jste 
uprostřed oblak a šmátráte slepí kolem. Právě pak ale stojím jako váš přítel, jako váš bratr na vaší 
straně a podávám vám obě ruce.  
 Podle školení, které vám dávám, by měly být vaše myšlenky uprostřed této temnoty, tohoto 
boje, zaměřeny na Mne: "PANE, pomoz mi v této mlze, v této bouřce, v těchto mracích poznat 
světlo lásky a toto světlo lásky také žít! Já to právě nemůžu, protože člověk ještě zápasí s duší. 
Ale s Tvojí silou a Tvojí pomocí poznám slabosti člověka a budu i pak připraven zrušit to, co z 
minulosti ještě sahá do přítomnosti jako pouto. 
 Když se na Mě obrátíte, pak vám podám Svoji ruku a oblaka ustoupí, mlha se projasní, DUCH 
bude působit a to, co jste opustili, například váš strach o existenci, se rozplyne ve světle. 

Nepravil jsem cosi ve smyslu: Pohleďte na lilie na poli, jak rostou: Nenamáhají se a přece 
jsou krásněji oděny než Šalamoun v celé své nádheře? Když máte důvěru k BOHU, když HO 
milujete, pak jste svobodní jako ptáci ve vzduchu, kteří nesejí, nesklízejí, nesbírají do stodol a 
přesto jsou JÍM  živeny. 
 Avšak jistotu vám mohu dát: Co dobrovolně opustíte, a tím se podrobíte vůli nebeského 
OTCE, to se k vám zase vrátí v nějaké podobě zpět jako milostivý dar.  
 Vaše je hojnost! Modlíte se: "Naše říše přijde!" Přijde! Je vaše, neboť OTEC se chce s vámi 
podělit o celou hojnost stvoření. Avšak člověk se ještě omezuje a bojuje o pozemské jmění. 
Bojuje o zdraví, bojuje sám se sebou a se vzpurností v sobě. Zcela sám. Proč? Protože se 
neuchopí Mých rukou. V okamžiku, kdy však uchopíte Mé ruce, které jsou stále nataženy k vám, 
k vám bude moci proudit celá síla nebe a vy budete kráčet zkouškami svého Vyššího já a 
současně poznáte, jak šikovně byly položeny nitě, abyste je mohli přestřihnout.  
 Když jste uprostřed problému, tak vám připadá těžké, přeskočit svůj stín. Teprve později se 
nad sebou pousmějete, jste přece jednota: Člověk, duše a duch zde na této Zemi. Ač si člověk 
ještě tak počíná, ač je ještě tak zuřivý, existuje ve vás nějaká bytost, to je čistá láska. Je to syn 
nebo dcera OTCE, který nebo která všemu rozumí, neklade lásce žádné hranice, radostně plní, k 
čemu vyšel nebo vyšla. 
 Poznejte, že tato světla bytost, zářící DÍTĚ BOŽÍ je ve vás živé! Bez této prajiskry z BOHA by 
člověk nemohl existovat. Tato prajiskra je životem, světlem, protože tato prajiskra je jedno se 
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Mnou, láskou a tím i s BOHEM, OTCEM. Tato prajiskra je vaše Vyšší já. Vyšším já proudí z 
jednoty s BOHEM také léčivá síla, SLOVO - kterým JÁ JSEM - a všechny ostatní duchovní dary. 
Toto Vyšší já kolem sebe tu a tam dobrovolně rozložilo slupky nebo obaly, které tvoří vaši duši. 
 Duše je zatížené Vyšší já. Povšimněte si slova "zatížené". Vyšší já je v nejvyšším kmitání. 
Musí být zatíženo, aby se mohlo transformovat směrem dolů. Tak jsem Se zatížil i JÁ, abych se 
mohl narodit na tomto pozemském kolbišti. I vy jste na sebe kdysi vzali břemeno, ať už pádem 
nebo dobrovolně, to ponecháme bez rozhodnutí. Ale jedno bych vám rád řekl: Tak jak jste tady, 
jste poslové světla a všichni jste řekli ano pomoci proměně padlého. 
 Stíny, obaly kolem vašeho Vyššího Já tvoří tedy vaši duši. Podle toho, jak se duše 
osvobodila, působí mocně Vyšší já duší. Ale část zatížení musí zůstat, jinak by nemohla duše v 
lidském šatu putovat  po Zemi, touha by byla příliš velká. Tak si ponechává část zatížení. 
 Toto zatížení člověk vyzařuje, jsou to nerovnosti v lidském bytí, které nemůžou být odloženy, 
jinak by člověk nemohl déle pobývat na Zemi. Dokonalé dítě OTCE je v nejvyšším kmitání, 
hmota je nejnižší kmitání. Dokonalé dítě by nebylo na Zemi viditelné. Zatížení nechává žít 
DUCHA v člověku na této Zemi. 
 Všichni tři, DUCH, duše a člověk, tvoří jednotu. Vyšší já ví o cestě duše a člověka. Ví, jakými 
stíny se duše obklopila. Ví, které mohou být odloženy a které ještě musí zůstat, aby byl splněn 
pozemský plán. Duše je ve stálé komunikaci s Vyšším já a také se pokouší přenášet poučování o 
stínech na člověka, aby člověk poznal, že tady a tam jsou ještě mé slabiny, tady a tam jsou má 
pouta, které je třeba zrušit, aby má duše mohla svobodně jednat. 
 Těmito pouty jsem se zabýval zvláště naposledy. Nezaměňujte pouta se stíny duše a obaly 
duše. 
 Stíny, které tedy způsobují šat duše, jsou přijaté vlastnosti. Tedy například přemíra 
temperamentu, pýcha, lakota a podobné. Dokud půjdete po Zemi, budete takové vlastnosti nosit 
jako stíny. Důležité pro vás je, tedy pro člověka, aby tyto stíny poznal a odboural je do té míry, 
že duši nebude bráněno v její práci pro světlo. V okamžiku, kdy člověk pozná své negativní 
vlastnosti, tedy stíny své duše, může zrušit s Mojí silou, s Mojí pomocí a tím také se svým 
Vyšším já část těchto stínů.  
 Něco jiného jsou pouta. Pouta byla vytvořena v minulých inkarnacích a také v nynějším 
životě. Tato pouta je třeba zrušit. Vyšší já má přehled nad všemi životy. Přesně ví, jaká pouta 
existují a svádí šikovným způsobem pouta dohromady. 
 Ne náhodou potkáváte své bratry a sestry v tomto pozemském plánu - poznejte slovo "plán" - 
vaše Vyšší já vám tyto cesty předkreslilo. Přesto máte svobodnou vůli tento předkreslený plán 
splnit, například zrušit pouto nebo toto pouto nechat existovat. 
 Jedno je však jisté: Když duše usiluje o návrat domů, musí být zrušena v š e c h n a pouta. 
Vyšší já a duše to ví. Člověk to často nepozná, neboť člověk myslí pozemsky, je svázán svým 
rozumem v tužbě mít a vlastnit a vkládá svůj rozum ještě příliš málo do cítění svého srdce. Tím 
nemá duše a Vyšší já možnost vést člověka. Zaměří-li se však člověk na Mne, JEŽÍŠE KRISTA, 
lásku, tak se urovná i cesta k duši a k Vyššímu já, a může se stát, že uvidíte toto Vyšší já s 
úsměvem stát vedle sebe, když půjde člověk svými potížemi a bude se chvět vztekem. Vyšší já se 
usměje. Duše, která není svobodná, je smutná. Člověk se zahrabává v hněvu a vzteku nebo ve 
strachu.  
 Zde zasahuje Mé učení lásky. Učil jsem vám nejprve prostou lásku ke každému kameni u 
vašich noh, lásku k říši rostlin, k říši zvířat, lásku k přírodním bytostem a pak lásku k vám 
samotným a k vašim bratrům a sestrám. Všichni jsou vaše sestry a bratři! Otec a matka jsou bratr 
a sestra. Partner je bratr nebo sestra. Děti jsou vaši bratři a sestry. Poutáte se a nespojujete. 
Všechny vaše emoce jsou pouta! Emoce je člověk nebo karmická vazba. 
 Člověk: v přítomnosti dění. Duše: z minulosti, která vede k přítomnosti, neboť vše, co se děje 
v přítomnosti, má svoji příčinu v minulosti. 
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 Učil jsem vás nechat vystoupit minulost ve světle lásky - a symbolicky jste to také činili. 
Avšak vašimi myšlenkami nebo ve vašich rozhovorech poznávám, že jste ještě nepředali svoji 
minulost očistným plamenům Mé, tím ale i vaší lásky - neboť jste z lásky stvořeni. 
 Stále znovu sahají emoce z minulosti do přítomnosti a určují vaše jednání: Jednání, které není 
vyznačeno láskou. Přezkoušejte se a moudře se poznejte! Ještě jednou: Řekněte ano svým 
emocím, také je prožijte, ale prožijte je se Mnou, uchopte Moji ruku a Má láska do vás bude 
proudit. Urovnejte cestu k synovi, dceři OTCE a z Vyššího já poproudí všeláska, z níž jste se 
zrodili, do duše a člověka. V duši rozpustí vazby, v člověku  odplyne vztek a hněv, promění se v 
porozumění a dá, aby se osvobodil.  
 Co je hmota? Energie lásky přetransformovaná směrem dolů. Láska není pomíjivá. Vše, co v 
lásce darujete, se k vám vrátí jako láska: ne dvakrát, ne třikrát, ne - tisíckrát. Ne hned, někdy je 
třeba trochu trpělivosti, poněvadž vaše Vyšší já zkouší váš postoj, ale pozvolna se člověk 
promění, zruší pouto, a duše se za jásotu osvobodí, aby kosmicky sloužila, aby se uskutečnila, a 
tím aby vešla také do hojnosti ducha, aby splnila souhlas. 
 V tomto stádiu pak člověk slouží duši. Stěží v něm pak budou moci vystupovat emoce, neboť 
minulost je očištěna. Jen někdy ještě zasvitnou stíny negativních vlastností, aby člověk poznal, že 
musí jít po Zemi v pokoře jako takové, že jako člověk není BOHU PODOBNÝ, ale že Vyšší já je to, 
co je BOHU PODOBNÉ, protože je z NĚJ zrozené. Člověk je pak jedno s duší, když se duše 
osvobodí a plní plán. Pak ale je také člověk svobodný. Nezná už strach, starosti, nemá žádné 
problémy, neboť víra, důvěra a to největší: LÁSKA , jsou v něm základem. Tento základ je 
vystavěn se Mnou, držen Mojí silou, silou, která se nazývá láska, a je korunována 
milosrdenstvím. 
 K tomuto vývoji, který jsem vám líčil, je třeba ale také trpělivosti se sebou samým, s 
člověkem. Ale nerozumějte pod touto trpělivostí "Jednou to ještě bude!", ale je vyžadováno také 
vaše úsilí, vaše natažení ruky po Mně. Jinak řekněte: Ano - Opakuji ještě jednou - vašemu 
člověku a přijměte jej, jaký právě je. Tedy také se vším, co ještě vyčnívá z minulosti do 
přítomnosti, a pozvolna zrušte tuto minulost v trpělivosti a lásce. 
 Když vás stále prosím žít v přítomnosti, Tady a Teď, a tím spočívat ve svém zlatém středu, 
tak je tato prosba cílem, který máte mít stále před očima, lehce přemrštěný požadavek učitele, 
aby žák na cestě nezůstal stát. Ale splnění této prosby leží ve svobodné vůli, kterou vám OTEC 
daroval. Má prosba se ozývá v kosmu. Je to volání na vás. Volání na duchovní rovině, ne na 
hmotné. Toto duchovní volání působí ve hmotě napomínavě. Duchovní volání je ale určeno 
synovi, dceři OTCE, Vyššímu já. 
 V meditaci vás nyní povedu od lidského vědomí do vědomí duše a pak do vědomí syna, 
dcery OTCE. Následujte Mě ve svých pocitech: 
 Vše, co člověka utiskuje, ať už nemoc, starosti, problémy, vazby, vše, co jste líčili, vložte 
nyní do zlaté misky, která stojí imaginárně ve vašem středu: JÁ jsem ten, kdo vám předal tuto 
misku jako symbol, že můžete se vším, co vámi v lidském oděvu hýbe, přijít ke Mně. 
 Odložte všechny své vazby, všechny hranice, které jste si sami položili. Položte člověka zcela 
do této misky! - 
 Člověk je nyní uvnitř klidný, leží v moři nekonečnosti. Jako mořský koník v moři, tak 
spočíváte v lásce, nekonečnosti Mého moře, neboť láska není změřitelná, je nekonečná, bez 
hranic. Vaše lidské tělo je zahalováno vlnami tohoto moře, a láska proudí všemi buňkami těla. 
Vše, co vás činí nemocnými, leží s tímto člověkem ve vlnách moře. Cítíte se neseni, v bezpečí. 
 Nyní, ó duše, vidíš ticho, pokoj lidského šatu. Hodila jsi všechna zapletení z minulosti na 
člověka, protože v tobě vzplanula touha po svobodě. Jsi v tomto těle v bílém rouchu. Jen tu a tam 
ještě fleky dobrovolného zatížení, vše ostatní je už předáno člověku. 
 Pojď tedy, ó duše! Pozři, člověk je skryt v moři nekonečna! Odeber Svoji sílu! Na cestě, na 
níž jsi kdysi vstoupila do těla, jdeš nyní znovu zpět, než budeš stát znovu svobodná před 
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pozemským tělem, které ti zde na pozemském kolbišti slouží jako pozemský plášť. Odeber svoji 
sílu z noh, bérců, stehen, z pánve, z centra vědomí pořádku, centra vědomí vůle, moudrosti, 
vážnosti! 
 Pokojně tluče lidské srdce v odému BOHA, v síle lásky udržující život. Odebíráš se z 
trpělivosti, lásky a milosrdenství. Týlem jsi vstoupila do tohoto pozemského těla, nyní pojď, 
podej Mi svoji ruku, rozviň se ke svému bytí! Pojď, Má sestro, Můj bratře! Pohleď, vedu tě do 
svobody, neboť v rouchu duše Mi chceš pomáhat, znovu proměnit všechny sféry, které nekmitají 
v čistém duchovnu. Vidíš stíny na svém bílém šatu. Nedívej se na ně, nýbrž prohlédni je! 
 V tobě se třpytí a září světlo. Toto světlo se dostává z tohoto bílého šatu. Daleko září nad 
tvojí velikosti duše. Je to syn nebo dcera OTCE: Čistě, světle, nejčistší  láska, dobrota, mocná. 
Dítě, které kdysi stálo před trůnem OTCE a říkalo: "OTČE, tak budiž. Přijmu šat duše, člověka, 
abych spolupůsobil, aby se dokončilo dění v času a prostoru a v koloběhu Tvé lásky se znovu vše 
stalo jedno, svobodná vůle vším prošla a vyzkoušela, co je možno projít a vyzkoušet, a 
v celistvosti se vrací jako ztracený syn. Slibuji být tomuto ztracenému synu pomocí na jeho cestě, 
ó OTČE" - Buďte si toho vědomi! 
 Stojíte ve svatyni. Zrušen je prostor a čas. Před vámi, vážně, PRAOTEC, žehnaje klade Svoji 
ruku na hlavu připraveného dítěte, varuje, ukazuje nebezpečí. Ale dítě září a plné vnitřní síly 
odpovídá: "OTČE, chci." V této svobodě žehná OTEC Svému synu, Své dceři. Dítě jde z domova, 
z blahoslavenosti do hlubiny, říšemi stínů, k říši utrpení, nouze, utlačování, problémů, bolesti, 
smrti. 
 Krok za krokem přijímá dítě při průchodu jednotlivými hlubinami obaly duše. Ještě je v 
duševním oděvu a prohlíží plán Země. Ještě jednou se ohlíží. Ó duše, zármutek je teď v tobě.  
Zdáš se být tak nekonečně daleko od čistého světla a přesto je světlo v tobě. Jsou to jen stíny šatu 
kolem tebe, které způsobují, že si myslíš, že ses vzdálilo od lásky, od milosrdenství, dobroty, že 
ses vzdálilo z čisté duchovní říše a nyní se chystáš učinit poslední krok. 
 Zde je matka, leží v bolestech. Duše ví dlouhou dobu, že vstoupí do tohoto malého tělíčka. Ví 
o svém osudu. Ví o svém úkolu. Znovu říká ano a daruje lásku, život dítěti. V okamžiku narození 
se omezuje, klade své vědomí do rukou OTCE a vstupuje do lidského těla. Vydává se mu zcela 
všanc. Malá bytost pláče, křičí a vyjadřuje tím pocit, bolest duše. Pak se uklidní, usmívá se a 
pocit duše zrcadli "Řekl jsem ano a hodlám jít tuto cestu!" 
 To byla vaše první inkarnace. Ještě mnohokrát jste vykonali tento krok. Ale teď, ó duše, jsi 
vyrostla, abys úkol, kterému jsi kdysi řekla ano, splnila v jeho celistvosti. Co to znamená, v 
celistvosti? To znamená, že vůbec nic nebude scházet: V celistvosti, v jednotě se všemi, kteří 
dali svůj souhlas, nyní plníš pověření. 
 Nyní pohlédni zpět a sejmi ještě jednou krátce minulost z nynějšího bytí, také vše, co se tvůj 
člověk na tebe ještě pokouší odložit! Záříš do člověka, stojíš před ním. Ještě je v moři bezpečí. 
Nemyslí, oddává se. Avšak až se probudí z meditace, půjde zase svoji vlastní cestu. Ó duše, 
mocně v tobě tepe vůle dodržení souhlasu a tuto sílu nyní přenes na člověka! 
 Znovu vstupuješ do pozemského oděvu, člověka, který má být tvým služebníkem. Z 
milosrdenství září věčně svaté milosrdenství BOHA tebou, synem nebo dcerou a spojuje se s 
centrem vědomí, které tepe v člověku. Člověk nyní pociťuje kmitání ve smyslu hodinových 
ručiček. Rozhlíží se kolem sebe a poznává, kde je třeba milosrdenství - samaritán v sedle koně, 
který se rozdělí o svůj plášť, aby vyléčil rány svého zraněného bratra, který se o něj pln péče stará 
- budiž ti to symbolem, ó člověče. 
 Síla lásky z OTCE proudí přes čisté dítě v tobě, ó duše, do centra vědomí lásky, a člověk se 
duchovně rozhlíží kolem sebe. Vidí, kde je nedostatek lásky, kde ještě není schopen být nejčistší 
láskou. Láska tepe, láska chce být člověkem žita. A láska září také teď přes člověka z moci 
Vyššího já, které je jedno s BOHEM, ke všem bratrům a sestrám, kteří doufají, ó člověče, na lásku 
od tebe. 
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 Trpělivost tepe a naplňuje tě shovívavostí a mírností. Pokorně skláníš, ó člověče, svoji hlavu, 
poznáváš, že v tobě spočívá božská síla, v synovi, dceři OTCE v rouchu duše. Všechna 
netrpělivost se vzdaluje. V pokoře se sklání člověk! Poznává také vážnost a cítí, že je volán při 
svém jménu. 
 Ó člověče, poznej, každý prochází zkouškami svého Vyššího já ve vážnosti této doby, aby 
duše mohla vstoupit do naplnění mimo dění prostoru a času. Zruš, ó člověče, vážně všechna 
pouta! 
 Čerpej z moudrosti, která je v tobě - neboť v tobě je vše. Neboť jiskra BOŽÍ, dědictví OTCE 
pro Jeho dítě, nemůže být oddělena od celku. Je jedno! Dítě je jedno s OTCEM. Jiskra je jedno se 
světlem OTCE, je jedno se Mnou, LÁSKOU. V duchovnu není žádné oddělení. Tak je v tobě 
hlubina moudrosti a čeká na to, že bude odkryta. Ó člověče, máš rozum. Spoj tento rozum se 
svým cítěním srdce a vstoupíš do moudrosti tvého STVOŘITELE a OTCE. 
 Poznáváš vůli svého Vyššího já, které je jedno s vůlí OTCE, protože ani zde není žádné 
oddělení, a usmíváš se nad sebou samým, nad svými potížemi. Poznáváš, že na stupni moudrosti 
toho musíš zvládnout ještě tolik. Především poznáváš, že je na čase zrušit všechna pouta. 
 Člověče, podívej, jsi se svojí duší, s DUCHEM jedno! Odděluješ a myslíš si, že jsi vším. Ale 
bez duše a jiskry BOŽÍ v ní, dědictví z NĚJ, by ses nemohl ani nadechnout. Člověče, rozhlédni se 
kolem sebe! Když teď v sobě cítíš pulzovat síly, síly života, rozhlédni se kolem sebe a podívej do 
stvoření a poznej, že vše je na sobě závislé! 
 Vše tvoří jednotu a vše na sebe působí. Každý tvůj dech, ó člověče, působí na tvé okolí. Jsi-li 
světlem uprostřed temnoty, tak se stane z temnoty světlo. Jsi-li láskou uprostřed nenávisti a 
vzteku, tak se stane z nenávisti, vzteku, krok za krokem láska. Strachuješ-li se o zdraví, tak putuj 
v Mých šlépějích. Přijmi vše a podej Mi pln důvěry svoji ruku a tvůj strach se vzdálí, ó člověče, 
protože se budeš cítit ve Mně v bezpečí,  a mocně poroste důvěra a víra. Máš-li existenční obavy, 
tak víš, že musíš splnit své pozemské povinnosti, ale v tomto plnění je slovo hojnost. Z hojnosti 
ti chci, ó člověče, dát, pokud dostojíš svým povinnostem a řekneš 'ano' naplnění. 
 Dávejte pozor na své tělo! Milujte ho, tak jak k vám září ze zrcadla. Mí milí bratři a sestry v 
lidském šatu, také JÁ jsem nesl tento šat – spatřujte v něm čestný oděv. Přemýšlejte o Mých 
slovech. Mocně tepe Má láska, která je ve vašem nejhlubším nitru také vaší, ve vás. 
 Mé požehnání je s vámi. Ještě jednou připomínám: Natáhněte Mi v boji vašeho člověka své 
ruce, abych je mohl uchopit. 

Amen 
�� 
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56. školení 
 Tichá radost nebe se ve vás šíří. - - - Vciťte se do svého nitra a odkryjete toto kmitání. JÁ, 
JEŽÍŠ KRISTUS, jsem ve vašem středu, jsem ve všech vašich rozhovorech ten tichý podnět,  vaše 
upřímnost před sebou a spolu vás vede do stále hlubšího porozumění Mého učení lásky, které 
jsem vám dal a dávám. 
 Stále také oslovujete vnitřní svobodu, svobodu jít svoji vlastní osobní cestu tak, jak ji v 
okamžiku pociťujete jako správnou: svobodu DÍTĚTE BOŽÍHO. 
 Nejsou žádné okliky, žádné společenství na této Zemi nejde oklikami, neboť vše jsou jen 
zkušenosti, které člověk, Mé dítě, odkrývá, učí se z nich, aby pak putoval o to radostněji cestou 
domů k OTCI. 
 Ze zkušeností, vlastních i těch jiných, se stále učíte. Nejen teď, ale ještě i později, když už 
dlouho půjdete své vlastní cesty. Vlastní cesty, ve smyslu samostatně, spojeni v srdci už jen se 
společenstvím, cesty, které nakonec naplní váš kdysi daný slib. I pak ještě budete zapojeni do 
procesu učení a každá zkušenost ve vás vyvolá radost, neboť souhrn zkušeností je cesta domů do 
OTCOVSKÉHO DOMU. Souhrn všech zkušeností je trvalost všudypřítomného vědomí uzavřeného 
dění pádu v prostoru a času, poněvadž tyto zkušenosti budou moci být stále vyvolány ve 
vševědomí a být všem dětem OTCE v každém okamžiku k dispozici. 
 Bude-li toto dění prostoru a času jednou ukončeno a syn a dcera poznají, že tento sen temnoty 
ustupuje světlu věčnosti, pak bude přesto onen sen ve vědomí všech dětí BOŽÍCH stále existovat. 
 Mí milí, když kráčíte svými cestami v prostoru a času, pozorujete své myšlenky, kam se ještě 
všude ztrácí v denním dění, když v médiích čtete, sledujete zprávy, stále bilancujete souhrn sil 
vyslaných energií, poznáváte, kde stojíte na své cestě domů. Převládá-li ve vás kmitání lásky, 
porozumění bližního, pak ač je váš strach před tím či oním problémem ještě tak veliký, tento 
strach se rozplyne, neboť láska přemůže také strach. 
 Proto jsem vás učil a učím cestu všeobjímající lásky. Láska k živlům vyplynula z vazby s 
živly. Meditacemi se osvobozujete od zemské tíže. Pozvedáváte se vstříc světlým výšinám a 
stavíte se pozvolna svému vnitřnímu strachu a přemáháte tak negativní sílu živlů, které jsou ve 
vašem pozemském těle přítomny, neboť vaše tělo sestává ze čtyř živlů, a duše se stává 
svobodnou jen tehdy, když přemůže tyto čtyři živly, ale ne silou, nýbrž láskou. 
 Tak nemůže být také zrušen strach silou, ale jen láskou. Vyprávěný příklad zvládnutí hory ve 
společenství vám to ukázal. Sám jedinec by nemohl zvládnout svah hory, vrchol, tuto strmou 
cestu při putování horským hřebenem. Ve společenství byla skupina silná a jeden dodával 
nevědomky odvahu druhému. Zde byla líčena ve vnějšku jedna událost. Tuto událost je možno 
vidět i duševně-duchovně: Silou lásky v dodávání odvahy druhému je cíl dosažen jedincem, 
podporovaným společenstvím, a zároveň tím přemůžete vlastní strach, který ve vás dřímá.  
 Podáte-li tedy bližnímu v nebezpečí ruku na pomoc, promění se váš strach v odvahu. 
Kdybyste putovali sami, váš strach by vás přemohl, ale díky pomoci, kterou darujete svému 
bližnímu, vyrůstáte nad své nízké já a spojujete se se svým Vyšším já, synem, dcerou OTCE. 
 Proč jsem pravil: "Kde se shromáždí dva nebo tři v Mém jménu, tam jsem uprostřed mezi 
nimi?" Protože společenství posiluje. Jednotlivec bojovník má daleko těžší cestu, ačkoliv také on 
dospěje k cíli, když je to jeho cesta. Ve společenství si navzájem pomáháte. Ale jestli teď 
putujete spolu v nějakém společenství nebo sami, to je zase rozhodnutí, které je podřízeno vaší 
svobodě.  
 To je ten nádherný dar OTCE vám, absolutní svoboda, o níž jsem už jednou podrobně mluvil. 
 Když požehnáte v lásce rozbouřené vodní hladině, tak vás vlny ponesou i na rozbouřeném 
moři, sice vás pohltí, ale přesto vás poženou vzpěněnými vlnami ke břehu, cíli. Oheň, který 
vzplane nebo se v podobě blesků při bouřce přiblíží Zemi, vás nebude moci spálit, když budete v 
lásce s tímto ohněm jedno a poznáte v tomto plameni očistný živel zduchovnění. 
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 BOŽÍ DUCH je na starých obrazech znázorňován jako ohnivé jazyky, které se vznáší nad 
hlavami, vyslané, jak jsem to slíbil. I vy budete postaveni před tuto zkoušku ohněm. Být jedno s 
pozemským ohněm znamená současně otevření svého vnitřního já pro duchovní oheň, který by 
vás rád zcela a úplně vlastnil - s předpokladem vaší svobodné vůle. 
 Jste děti této Země, zajati tímto těžkým tělem, a současně jste také obyvatelé duchovních 
sfér: živel vzduchu. Dokud nebudete jedno s tímto živlem vzduchu, neuskutečníte v sobě jednotu 
v dechu stvořitelské lásky, tak dlouho se  budete  kroutit ještě jako červ na této Zemi a nebudete 
moci zvládnout stupně. Budete-li ale jedno s tímto živlem, s dechem, se silou DUCHA, který vše 
oživuje, takže také vás, pak se už nebudete identifikovat s tíží pozemské hmoty a všemi věcmi, 
které s ní souvisí, ale budete svobodní a povznesete svého ducha. 
 Z této povznesenosti vám vyroste inspirace, rozvinout vlohy, které ve vás leží, a tím také 
naprosto dosáhnout pozemského zisku, který pak použijete ve svobodě dítěte božího k účelům, 
které zase z této svobody uznáte za důležité a správné.  
 Dokud ale budete chtít, nebudete v této svobodě. DUCH nebude moci působit, DUCH 
JEDNOTY, který pochází z hojnosti. V jednotě čerpáte z hojnosti. V jednotě všeho bytí je veškeré 
stvoření vaše, tedy hmotné i nehmotné, celá nebesa, čerpáte z hojnosti a současně poznáváte, 
zatímco stojíte v této hojnosti např. hmotného zisku, že všechny poklady tohoto světa vedou 
nakonec k vnitřnímu pokladu, rozplynutí se, proměnu hmoty v nejvyšší duchovní stvořitelskou 
energii.  
 Zvažte Má vyřčená slova a vyvoďte z nich také nutný závěr, že cokoliv v okamžiku plánujete 
a konáte, vše ústí v jediný cíl: splnit vnitřní úkol, který jste přijali. 
 Pohlédněte do tohoto světa, do stvoření, které trpí. Pohlédněte do obličejů hladovějících lidí, 
ba mrtvých, kteří leží na krajích silnic, a zvažte zodpovědnost, která leží na vašich ramenech! 
Vše je v proměně, kterou vykonáváte. Co znamená alchymistická proměna ve zlato? Zlato je 
hmota. V DUCHU je to světlo.  
 Jste mistry svého vlastního já, z moci ve vás rozvinuté lásky a tím také zároveň mistry 
proměny. Je vám dána všechna síla, přinést všemu, čeho se dotýkáte, skutečně pokoj. "Pokoj 
nechť je s vámi!", tak jsem pravil, když jsem se zjevil Svým učedníkům. "Pokoj nechť je s 
vámi!", tak říkám také dnes Svým učedníkům. 
 V tomto slovu Pokoj nechť je s vámi! vězí ale také volání na vás, vneste tento pokoj do říše 
zvířat a lidí a zasáhněte tím aktivně do proměny! 
 Jenom sen? Mí věrní, ne, nyní je doba, kdy jste žádáni! Dávejte pozor na znamení doby! 
 Oslovili jste planetu [Jupiter], ochrannou zeď pro vaši Zemi. Není BŮH, OTEC, ve Své 
dobrotě a milosrdenství plný moudrosti? Kdyby tato planeta nestála před Zemí jako ochrana, 
Země by se nikdy nestala školící planetou. Už dávno by se byla roztříštila do tisíce kousků, jak 
také na počátku časů tohoto pozemského dění byla zasažena a odštípla se od nějaké větší planety. 
Že tato ochrana, nyní vám učiněná viditelnou vašimi astronomy, je napadána, má nejspíše 
význam. Světlo a tma bojují. 
 Už dříve byla Země napadána, ale vy jste to nezpozorovali, protože vaši astronomové nebyli 
schopni svými nástroji tyto události pozorovat. Ale teď jste tyto události prožili. Víte také o 
úderech, které se na vaší Zemi konaly v rané době. Boj se kreslí na nebi. Boj, který stojí v 
duchovnu před rozhodnutím pro světlo. Než se ale ukáže toto rozhodnutí na Zemi, zajde v tomto 
dění prostoru a času ještě čas, který pochází ze zákona milosrdenství OTCE. 
 Tento čas je vám darován, abyste ho využili, abyste byli zkouškami pevní, abyste potkávali 
všechny živly v lásce a tím je uvedli do jednoty s vámi. Tím dosáhnete mistrovství a tímto 
mistrovstvím poputujete v radosti nebes, jak jsem pravil na počátku dnešního večera, bez bázně 
vám darovaným časem, a radost, která se ve vás zachvěje, se skrze vás projeví a pomůže vašim 
bratrům a sestrám přemoci jejich strach tím, že také oni se mu postaví a zruší ho silou lásky. 
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 Vše, co se na této planetě děje, má své pozadí z různého strachu: V psychologii nazváno 
prastrach. Tomuto prastrachu se musí každý postavit. Jen pak se může osvobodit ze svého stadia 
kukly a lehce, jako onen motýl, letět vstříc slunci. 
 Mí přátelé, nyní vás povedu do krátké meditace:  
 Večer pokročil, přesto máte na pár okamžiků ze síly Mé lásky, která vás obaluje, pocítit tuto 
svobodu DUCHA! 
 Jste uvnitř už klidní, vaše srdce je otevřené. Svýma nohama stojíte na této Zemi, jedno s ní. 
Jedno teď také s ohněm. Žhavě proudí vašimi chodidly a spojuje se s ohněm Země. Ano, Země je 
ohnivá planeta, která se zduchovňuje silou lásky, kterou vy jste. 
 Tato síla žhavě postupuje vzhůru, pociťujete ji v centru božského pořádku a červ, který leží 
na Zemi, se napřimuje, trhá pouta: "OTČE, Tvá vůle se děje! Čerpám z Tvé moudrosti a jsem ve 
vážnosti následování. Trpělivě jdu cestu, kterou jsem si předsevzal, přeměňovat lásku v čin, z 
vlastnostni trpělivosti, lásky, milosrdenství, poznávám svobodu své duše. Láska, korunovaná 
milosrdenstvím, osvobozuje, ale je třeba trpělivosti, neboť vše musí mít čas růst." 
 Ale teď vám daruji, Mí přátelé, milost pohledu do tohoto osvobození. Vaše duše už není déle 
vázána, je svobodná, dítě VŠENEJVYŠŠÍHO. Pojď, pohlédni do hvězdnatého nebe! Můj bratře, Má 
sestro, vše je tvé, vše ve věčném koloběhu nadechnutí a vydechnutí BOHA v rytmu existujícího 
nebytí, kmitání, která je kmitáním a zároveň ničím, jako světlo.  
 Sestro, ó bratře jsi světlem, jsi každou hvězdou na obloze, jsi sluncem. Nyní otevři své 
duchovní oči a pohlédni do světů nehmotného bytí! Vše jsi také ty, neboť nic tě neodděluje od 
ostatního. Jsi jako duše, které sbírají i v této oblasti ještě své zkušenosti, a v této rovnosti kmitání 
nemusíš dělat tuto zkušenost. 
 Znovu jde tvůj pohled k DUCHOVNÍMU SLUNCI, kterým JÁ, láska, jsem, které září přes 
všechny záhrobní sféry a, ó bratře, ó sestro, rádo by působilo skrze tebe na hmotných rovinách. 
Ty jsi tímto sluncem, neboť jsi jedno se Mnou. Dále neodděluj, co je jednota! Vciť se do tohoto 
světla. Ty jsi JÁ a JÁ jsem ty: LÁSKA . 
 Uchovej toto kmitání, i když se nyní vrátíš do svého tělesného bytí, když víš, že jsi obojím, 
hmotou i antihmotou anebo žádným z obojího! Jsi vše nebo nic, individuálně, syn, dcera, ale v 
této individualitě splýváš v bytí jedno s BOHEM. 
 Stále trvající modlitba tebou proudí, ó bratře, ó sestro, modlitba díku a pokory. Nechej tuto 
modlitbu uvnitř sebe dále proudit, a vydej se s ní do oblasti úkolů, kterou právě kráčíš! JÁ jsem 
jedno s tebou. 

Amen 
�� 



  206 

57. školení 
 Plášť Mé lásky je kolem vás roztažen, aby vás chránil, ve vašem životě působí dobrota a 
milosrdenství. Poklidně jste provázeni Mnou, JEŽÍŠEM KRISTEM, a přesto svobodní podle 
pravěčného zákona synovství, svobodní přijmout vedení nebo putovat po svých cestách 
svobodou tohoto pozemského bytí v prostoru a času, v dění pádu. 
 Mé vedení je jedno s vaším Vyšším já, je jedno s BOHEM. Z této jednoty jste vyslali své 
myšlenky - neboť nic jiného není vaše putování tímto děním prostoru a času - vaše místo je v 
srdci OTCE. Jen ve vašich myšlenkách, které jsou tvůrčími silami, putujete hlubinami tohoto bytí, 
neboť mocné a silné jsou myšlenky syna, dcery OTCE. Myšlenka, zrozená z inteligence BOŽÍ, je 
OTCOVSKÁ síla, která byla dána každému z vás jako dědictví. 
 Svými myšlenkami tvoříte z inteligence BOŽÍ a jste proto také spolutvůrci. Myšlenka je 
probuzena k životu, zrozena, MATEŘSKOU silou, a v činu LÁSKY , KTEROU JÁ JSEM, dokončena. 
Vše viditelné i neviditelné je činem, stvořením, je láskou, jsem  to JÁ, SYN. A také vy máte 
zároveň podíl na tomto synovství, na dcerství. 
 Ještě jednou: mocné a silné jsou vaše myšlenky jako syn, jako dcera BOŽÍ. Ale co a kde je ta 
síla v člověku? Co je tedy tou silou ve vás jako dědictví? Jsou to zase myšlenky myšlené vaším 
mozkem, který transformuje nejvyšší energii směrem dolů na tuto hmotnou sféru. Syn nebo dcera 
myslí a člověk vykonává svoji cestu v kruhu znovuzrození, než se myšlenka syna, dcery vrátí k 
PŮVODU, k srdci OTCE. Pak se člověk zbaví kola znovuzrození a vejde do svého skutečného 
BOŽSKÉHO bytí. 
 Síla v člověku, která proudí myšlenkami, je tedy tvůrčí síla - jen transformovaná směrem 
dolů. Blížíte-li se však svému synovství nebo dcerství láskou a jejím proměňováním ve svém 
všedním dni, tak se stává tato tvůrčí energie ve vás stále mocnější a vrací se k PŮVODU, z nějž 
tuto sílu čerpá a tvoří na věky věků. 
 Ale už i teď v lidství tvoříte v nepředstavitelném rozsahu. Ještě si těchto sil nejste vědomi, 
ale pozvolna s těmito tvůrčími silami budete konfrontováni: Jsou to vaše vlastní stvoření, která 
vás dennodenně potkávají jako domnělé zkoušky na vaší cestě. Strach je stvoření negativní. 
Radost, láska jsou stvoření pozitivní. Světlo září tmou, ale i tmu si musíte právě teď uvědomit.  
Proto zápas s temnými mocemi. Je to zápas s vámi samotnými. Teprve když v sobě přemůžete 
temnotu, překonáte i tento strach, stanete se skutečnými posly světla. 
 Hovořili jste, podníceni Mnou, o stupních zasvěcování do čtyř živlů, s nimiž musíte být jedno 
v lásce a skrze lásku, abyste dosáhli svobody syna, dcery OTCE. Neboť trpělivost, láska a 
milosrdenství jsou synovské vlastnosti, které musíte získat ve zvládnutí čtyř živlů, jinak je 
nedosáhnete pro sebe v lásce, trpělivosti a korunované milosrdenstvím.  
 Mluvil jsem o tom, že tlak vám sice živly rovněž podřizuje, ale jen na čas a jen v prostoru a 
času. V tomto dění přijdou znovu zpět k vám, poněvadž jste na sebe připoutali živly silou a ony 
vás táhnou znovu do hmotné sféry. Jen láskou budete skutečně jedno se zemí, vodou, vzduchem 
a ohněm. Přičemž pořadí není rozhodující, neboť často je zkouška ohněm nejtěžší. Strach ze 
země, z tělesné smrti, jste už překonali tak často v minulých inkarnacích, že ve vás už na nynější 
cestě nevzbuzuje žádný strach. Přesto oheň, voda, vzduch a duchovní sféry jsou síly, před nimž 
se člověk vidí malý a přemožitelný. 
 Smrt jste překonali, nejen jednou, mnohokrát. Země přijala vaše tělo a duše se pozvedla 
vzhůru ke světlu. Ale voda obsahuje rovněž už prvky vzduchu. Duchové vod vás za hukotu 
pohltí - v hmotě se ztělesňují vlnami: Postavíte se jim beze strachu? Blesk nebo oheň, mocně 
planoucí nebo se valící z nebe, ohniví duchové, kteří na vás sahají, chtějí vás připoutat na toto 
bytí zde ve hmotě. 
 Nejsou ve vás, i z minulých inkarnací, ještě upřímně přání, ovládat oheň, podmanit si vodní 
duchy a duchy vzduchu mít za služebníky. Poznejte, Má věrná skupinko zde a všude, že tyto tři 
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zkoušky jsou spolu úzce propojeny a není je možné vidět jen z aspektu hmoty! Vše má také svůj 
pohled v duševní a duchovní oblasti. 
 Mluvil jsem o poutech, které musí duše zrušit. Strach z živlů souvisí vždy s proviněním se 
proti nim. Tedy ne jak si myslíte, že jste v minulém životě např. utonuli nebo uhořeli, ve vás 
vyvolává tuto pramoc paniky, strach, který neovládáte, ale jsou to duchovní síly, které s těmito 
silami souvisí. 
 Dítě BOŽÍ, syn, dcera, má tvůrčí síly v sobě, jak už jsem řekl. Vstoupí-li nyní tento syn, tato 
dcera do hlubiny, prostřednictvím vyslané síly myšlenek, tak se spojuje dítě boží s živly, které 
řídí tento svět zdání. Spojení musí být, poněvadž jinak by nemohlo dítě jít hmotou. Jen když 
přijme čtyři živly, může vzniknout tělo pro inkarnující se duši. Duše si vytvoří tělo. 
 Inkarnuje-li se dítě boží poprvé, tak je láska ještě živá a dítě kráčí tímto světem zdání v 
jednotě s živly. Avšak tato jednota dává dítěti současně sílu a dítě pozoruje plné úžasu ve svém 
lidství, že moci přírody člověka poslouchají. A nyní se stane pád: Dítě BOŽÍ se zastíní v lidském 
šatu, protože člověk v oblastech dění pádu užívá moc. Opustí stezku pokory a už neprosí  duchy 
vody, ohně, vzduchu a země, ale přikazuje a tím se váže na tyto moci.  
 Pouta na čtyři živly oheň, vodu, vzduch a zemi jsou v průběhu inkarnací u mnohého ještě 
prohloubena, ale u jiných už zrušena. Kde je ještě třeba zrušení, poznáte podle svého strachu. 
Pozorujte se a budete vědět, na čem ještě musíte pracovat! 
 Síla v člověku má tvůrčí sílu. Používejte tuto tvůrčí sílu výlučně v pokorné lásce, která slouží 
v této síle! Znovu poznáváte paradox v Mých slovech, ale rozumíte smyslu. Neboť kdo se sklání 
před silami a užívá tvůrčí sílu v pokoře, ten slouží v jednotě s nimi. Nejen v tomto světe  jevu, 
ale ve vlastním bytí, PRAVĚČNOSTI bez prostoru a času.  
 Rozumějte Mi, Vy nejste vzdáleni od BOHA, OTCE. Spočíváte v Jeho srdci, jen svými 
myšlenkami kráčíte prostorem a časem. Jste současně na všech rovinách svého nynějšího 
pozemského putování. Vaše poznání působí současně a váš stupeň vědomí je pozvedáván ve 
všech vašich procesech učení, aniž byste změnili pozici v srdci OTCE. 
 Abyste porozuměli Mým slovům, vedu vás znovu do meditace:  
 Uvolněný člověk se oddává DUCHU, kterým ve vás jsem. Buňky vašeho těla vibrují v "JÁ 
jsem láskou, životem", v každé buňce. Všechny buňky vašeho těla dýchají sílu tohoto života. 
Křečovitost se rozplyne v této lásce, která je rovna životu, neboť nic není v tomto okamžiku, 
čeho by se člověk ještě křečovitě držel. Svobodný a uvolněný se předává kmitání slova, která zní 
k jeho uchu, jako nějaká melodie z jiného světa, které naslouchá. Melodie, která ho pozvedává, 
do života, do lásky, do jednoty.  
 V tomto světle se lidské tělo stává lehkým a beztížným. Vciťte se nyní do svého těla, do 
každé buňky! ... Pociťte vibraci síly lásky! ... Proud se do vás pokládá přes pořádek k vůli, k 
moudrosti, k vážnosti, k trpělivosti, k lásce a milosrdenství, k centrům, kterými proudí božská 
síla, kterými jste spojeni se svým PRAvlastním dědictvím. Toto dědictví je tím, co ve vás vytváří 
melodii, pozvedává se, stává se jedno s lehkostí vzduchu. 
 Pociťte, jak ustupuje z vašich noh tíže, jak jsou lehké a svobodné, jak ustupuje tíže z vašich 
bérců a stehen! Nic vás neváže. Tíže ustupuje z vašich rukou, z vašich paží, z dolní a horní části 
těla. Lehké a svobodné jsou také vaše myšlenky, vaše hlava. 
 V tomto pociťování lehkosti se odeberte v duchu na břeh moře, moře, které sahá do 
nekonečnosti, přes všechny sféry. Vody se valí přes písek k vašim nohám, smáčí vaše prsty u 
noh. Skláníte pokorně svoji hlavu: "Ó duchové vod, zdravím vás a žehnám vám ve jménu 
VŠEOTCE a VŠEDUCHA. Jestli jsem vás kdy nutil ke svým službám, tak skládám nyní moc do 
vašich vln. Jsem jedno s vámi - jedno s každou kapkou a s celým mořem. Jedno s duchy všech 
sfér, kteří symbolizují vodu, božskou vůli, a také byli stvořeni z božské vůle, aby řídili všechny 
vody." 
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 Nyní putujete lehkou nohou do této vody, do vln. Valí se k vám vysoká vlna. Tyčí se před 
vámi a v šumění této vlny k vašemu uchu hučí otázku: "Jsi ochoten sloužit v lásce, i když tě 
pohltím? Jsi ochoten podřídit se mi?" Znovu se skláníte a odpovídáte: "Děj se mi podle BOŽÍ 
vůle." Vlna vás vyzvedne a v tomto vyzvednutí pociťujete lehkost svého bytí, nejste pod vlnou, 
ale na ní, jedno s ní, a radujete se s každou jednou kapkou: "OTČE, Ó VŠEDUCHU, Tvá vůle ať se 
děje a děje se!" 
 Vlna vás odkládá jemně na břehu. Ještě jednou se ukláníte a žehnáte jí ve jménu VŠEDUCHA. 
- Kráčíte odtamtud oblaženi. Ale sotva jste se vzdálili od vody, vyšlehají plameny nad stepní 
trávu, která se před vámi rozšiřuje. "Utečeš teď před námi? volají k vám duchové ohňů. Za tebou 
je zachraňující voda. "Podívej, človíčku, přicházíme, abychom žádali své právo. My jsme ti 
sloužili, nyní posluž ty nám!" Vítr plameny ještě rozdmýchá. Jasně planou. Ohlížíte se. Za vámi 
klidné moře. Máte se uleknout před zkouškou? Zkouškou, která není žádnou, poněvadž vy jste ji 
takovou učinili svými tvůrčími silami. 
 Člověk se sklíčeně obrací, jde pár kroků na písku, bez trávy, zpět k vodě. A duchové plamenů 
se posměšně smějí: "Ó ty ubohý človíčku! Podívej, jak ustupuješ před naší mocí." Ale tu zazní 
kouzelná melodie uprostřed plamenů. Světlo do nich zazáří, světlo, ne z nízkého ohnivého moře 
nízkých duchů, ale z vyššího, z PRASVĚTLA , pocházejícího ohně. A znovu jde člověk, jdeš, ó 
inkarnované dítě boží, k těmto plamenům a skláníš pokorně svoji hlavu. 
 V dálce je vedle této kouzelné melodie možno slyšet také hrom v prostoru a času. Člověk je 
vláčen sem a tam mezi světlem a temnotou a zápasí o světlo v sobě, přemohl strach, který sám 
vytvořil, a kráčí do ohnivě černé trávy. 
 A podívej tady, pod jeho krokem uhasíná oheň, neboť při cestě sklání svoji hlavu, ochoten 
oddat se duchům ohně, ochoten shořet, aby očištěn vkročil do Vyššího světla. Tvůrčí myšlenky 
proudí nyní člověkem a ten žehná v lásce duchům ohňů. Hrom už ho nestraší a světlo, do něhož 
jde, ho přijímá plné vlídnosti a dobroty, je to světlo domova, které zahaluje kupředu kráčejícího 
člověka, je to pokora, kterou žije syn, dcera v prostoru a času. 
 Oheň uhasíná. Světlo se noří do srdce člověka jako láska a jeho vědomí se rozšiřuje o 
zkušenost lásky k ohni a k duchům, kteří oheň ovládají. 
 Nyní však přistupuje k člověku to, co je poutáno na Zem. Mnohokrát už člověk šel po Zemi. 
Ty, Mé dítě, i ty - vy všichni. Co je to, poutané na Zem? Jsou to bratři a sestry, kteří rovněž jako 
ty prochází černou temnotou prostřednictvím své síly myšlenky. A poněvadž také ty spočíváš v 
této temnotě a tu a tam jsi podal této temnotě v myšlenkách svoji ruku, tak žádají od tebe nyní 
totéž. Je ti dána moc ukázat temnotu ze své strany, ale touto mocí není úkol vyřešen. 
 Dokud se moc nepromění v lásce, nebude temnota vykoupena. Nevyšel jsi, ó Můj synu, Má 
dcero, abys také spasil, abys byl uprostřed temnoty světlem? Kde všude ale ještě podáváš 
temnotě - moci - svoji ruku? Na co vše ses ještě připoutal, aby tím byla dána temným silám moc 
nad tebou? Jen když budeš prost veškerých pout na hmotu, pak také láska v tobě vyroste tak, že 
se s láskou postavíš oněm bytostem a ukážeš jim, že také jejich místo je v srdci OTCE a jsou to 
jen od boha vzdálené myšlenky, s nimiž se identifikují. 
 V okamžiku, kdy tato pouta vložíš do nádoby, kterou jsem ti podal v posledním projevení, 
budeš svobodný, svobodný pro svůj úkol. 
  Stavíš se oněm bytostem a tvá bytost sama je světlo a toto světlo září uprostřed temnoty a 
kam toto světlo - tvé světlo - zasáhne, už nebude více tma, tma se projasní, promění se ve světlo. 
 Ó člověče, pohleď, pak projdeš také branou vědomé smrti. To znamená, že smrt pro tebe už 
nebude žádným zděšením. I když ještě matka Země zahalí tvé tělo, opustíš pozemský šat jako 
plně vědomé dítě VŠENEJVYŠŠÍHO a projdeš za jásotu andělů, kteří tě provází, branou blaženosti.  
 Ve společenství blažených k tobě přistupuje podle okolností ještě jednou - zrozen z tvého 
slibu - anděl tvého osudu, aby se tě zeptal, zda chceš vykonat nové putování po této zemské 
sféře, i když existuje nebezpečí znovu padnout v pozemském dění. Ó člověče, slyš: Když, 



 

    
                                                                  209 

  
  

zatímco kmitáš v této blaženosti, a ve vědomí všeho toho utrpení, které by ti nastalo novým 
putováním po Zemi, znovu řekneš: "Děj se mi podle vůle BOŽÍ, a tím podle svatého slibu, který 
jsem kdysi dal!", pak jsi skutečně překonal smrt a bude ti vložena do ruky způsobilost přivést v 
následující inkarnaci své tělesné buňky do vyššího kmitání, zduchovnit své tělesné tělo. 
 Ó člověče, slyš! Vedl jsem tě v duševním vědomí stanicemi, které jsou jako stanice křížové 
cesty Mého pozemského bytí. Jsi připraven následovat Mě, nuže postav se odvážně všem svým 
strachům a poznej, že strach mohl vzniknout jen tam, kde byl nedostatek tvé pokory! Budeš 
potřebovat ještě nějaký čas, abys zcela porozuměl plné hloubce Mých slov, ale svojí dobrou vůli 
pronikneš do moudrosti vyřčeného slova a pozvolna poznáš hlubinu. 
 Jsi svobodné, Mé dítě, které jsem přijal, zde v pozemském bytí, svobodné následovat Mě,  
Mě, JEŽÍŠE KRISTA, lásku. Jsi svobodné jako dítě VŠENEJVYŠŠÍHO v užívání tvůrčí síly, která ti je 
propůjčena.  
 Nyní se vrať do pozemského dění! Znovu pociťuješ tíž zemské přitažlivosti. Lehkost mizí z 
tvé hlavy, šíje, horní i spodní části těla, z tvých paží, noh. Těžce spočívá tvé tělo, je ještě jedno se 
Zemí, která je nese. Avšak věz, můžeš se kdykoliv osvobodit, ó duše, která bydlíš v tomto těle. 
Svoboda ti je dána. 
 Slyš Mé volání a pojď do sfér světla, abys i tam působila, se Mnou a na Mé straně, i ve 
vědomí průběhu dne! Plášť Mé lásky tě obaluje, ó Má sestro, Můj bratře, Mé přijaté dítě v tomto 
pozemském bytí. Nechej tuto lásku - v sobě a skrze sebe - bez přestání působit! 

Amen 
�� 
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58. školení 
 Vaše myšlenky mlčí. Do tohoto ticha říkám JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, Své SLOVO lásky, blaha a 
poučení. Jsem všudypřítomný v životě a životem ve všem bytí, tak také v každém z vašich bratrů 
a sester. Vidíte-li ve svém bratrovi, ve své sestře vnitřně Mě v dokonalosti a jednotě s OTCEM, 
pak se díváte skrze vnějšek svého bratra, své sestry a poznáváte působící silu, která je stále 
přítomná, a tím také pomáhá vám ve vaší starosti.  
 Rozumím starosti matky o své dítě. Neplakala také Má pozemská matka hořce - tehdy na 
Golgatě? Nedával jsem jí Jana jako útěchu za syna? Tak někdy vidíte, milí bratři a sestry, cesty 
svých milých a nemůžete porozumět, proč osud hraje roli na jevišti světa tímto způsobem, jak 
bylo líčeno. Identifikujete se, ó Mí věrní, ještě velmi silně s tímto děním prostoru a času a 
nepoznáváte tak hlubší smysl jednotlivých cest vašich bratrů a sester.  
 Tak jako i Má matka ještě nerozuměla pod křížem dílu spasení, tak to je i u vás. Přesto vás 
prosím, kdekoliv, Mí milí, pohlédnete do osudu svých bratrů a sester, abyste se pokoušeli poznat 
to světlé - a jenom to. 
 V minulosti jsem vám přinesl mnoho příkladů: 
 O dítěti věčně svatého OTCE, které se ve své dokonalosti rozhodlo vstoupit do této pozemské 
sféry, aby napomohlo při díle vykoupení, a které, teprve když vstoupilo do této sféry pádu, se 
pyšně pozvedlo nad všechny ty, kteří se zcela podrobili tomuto pádu. Začalo soudit a posuzovat, 
jak víte. A když byla tato životní cesta u konce, poznala duše své chybné chování a vzala na sebe 
dobrovolně náruživosti, přijala nemoci, aby ve hmotě vykonala cestu pokory. 
 Jen touto pokorou, být ušlapáván všemi ostatními bratry a sestrami na této Zemi a sklánět se 
pod kroky, duše odkryla schopnost lásky ke všem lidem na tomto pozemském kolbišti. Neboť 
průchodem nedostatky, chybným chováním roste porozumění pro ty, kteří vykazují stejné 
negativní vlastnosti. 
 Jak rychle se člověk povýší nad svého bližního a padne do farizejství a řekne: "Ó BOŽE, jak ti 
děkuji, že nejsem takový jako tamten." Přezkoušejte své myšlenky, zda se také někdy k vám ještě 
nedostává tato pýcha.  
 Vy, kteří se připravujete na duchovní cestě dosáhnout nejvyššího posvěcení, sjednocení se 
Mnou, jste obzvláště ohroženi učinit nejhlubší pád, dokonce podle okolností protrpět. 
 Poznejte, že jako poslové světla se stále musíte ze srdce snažit být pokorní a n i k d y se 
nevyvyšovat nad nějakého bližního! Musím Svá slova stále opakovat, poněvadž člověk velmi 
rychle přejde přes slyšené či přečtené SLOVO, a jen stálým opakováním je hluboko v člověku a 
duši zažehnuto varování: Mé dítě, poznej, jsi tady v oblasti pádu, mocenské oblasti pýchy, a 
pokušení tě potkává na každém kroku! 

Učím vás spolupracovat pomocí lásky se silami této Země. Proč vás vedu meditacemi, v 
nichž poznáváte, že se musíte sjednotit s ohněm, vodou, vzduchem a zemí, s živly, z nichž se 
skládá také vaše pozemské tělo? Jen z této jednoty, spojeni v nejvyšší duchovní lásce, budete v 
nadcházející době zachránci pro mnohé. I v hmotné oblasti: neboť vody vás ponesou a vy 
zachráníte tonoucí, oheň vás nespálí a vy zachráníte spalované, země před vámi ustoupí a uvolní 
pohřbené, a síly počasí, které kolem vás nechávají padat stromy, domy, vás nezraní, neboť budete 
procházet v plné moci syna, dcera OTCE, abyste pomáhali, kdekoliv to je jen možné. 
 Vaše pomoc bude v hmotné i v duševní oblasti. Také v duševní oblasti podáte tonoucím ruku, 
pohřbeným, kteří už nebudou mít žádnou naději, vrátíte naději a víru. Budete rozdávat útěchu a 
budete útěchou utisknutým, kteří vše ztratili silami přírody. Avšak kdy to bude, to nemá být vaší 
otázkou. Zda v tomto životě nebo v příštím, to ví jen sám OTEC, a jen z Jeho milosrdenství určí 
časový bod velké proměny pozemského bytí do bytí nejblíže vyššího.  
 Ale také teď se aktivně podílíte na proměně. Sahá přes vaše osobní já a proměňuje vaše 
bratry a sestry, kteří zde na Zemi jsou vašimi rodiči, vašimi dětmi, vašimi příbuznými, přáteli a 
známými. 
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 Ale povšimněte si: V přehojné míře vyslaná láska se sklání do duše vašeho protějšku a naráží 
na agrese - nejen z této inkarnace, ale také ze všech minulých - a způsobuje, že ty jsou vystředěny 
z nejhlubších vrstev duše. - I zde platí zákon, že láska proměňuje! Ale nejdříve může dojít k 
výbušným výměnám názorů. Váš člověk pak pochybuje, protože si navzdory vší vyslané lásce 
myslí, že způsobil opak. JÁ vám ale říkám, že očista se děje po čase tohoto výbuchu násilí, neboť 
v tomto výbuchu se duše osvobozuje. 
 Proč asi stojí v písmu psáno: "Přijdou doby, kdy budou děti proti rodičům, rodiče proti dětem, 
bratr proti bratru, sestra proti sestře"? Nyní, Mí milí, pracujete na svém synovství popř. dcerství, 
abyste v této době působili jako pravý syn, jako pravá dcera věčně svatého OTCE zde na Zemi, 
aniž byste se ptali, jaký účinek se ukáže navenek. Nechejte to přece být starostí OTCE! Buďte 
láskou! Buďte pokojem! Buďte silou! Buďte požehnáním pro tento svět! Vše ostatní vložte do 
rukou božské vůle a nechejte vládnout OTCE v jednotě se Mnou! 
 Ještě se nacházíte v době těchto mocných výměn názorů. Právě v této době je třeba důvěry k 
BOHU. Touto důvěrou, že vše je dobré, jak to je, i když to v lidském pro vás vypadá sebevíc 
zmateně, povstává syn, dcera nebeského OTCE zde na Zemi v zářícím lesku plné moci, aby 
působil v této plné moci a z této plné moci. 
 Dnes jste projevili v tomto kroužku jedno přání: Jak nádherné to musí být, ó PANE, žít stále v 
Tvé všudypřítomnosti! Nenechávejte to déle zůstávat přáním, ale vstupte do tohoto života! 
 Kdo už nezná projevení z počáteční doby tohoto školení, když jsem vás prosil přijímat Mě u 
vás jako hosta, abyste se touto symbolikou vpravovali do Mé všudypřítomnosti, ten nechť si nyní 
vzpomene znovu na toto cvičení! Znovu jste mnoho zapomněli. Člověk pospíchá přes řečené 
slovo příliš rychle pryč a také přečtené upadne tam, kde nám to není vědomé.  
 Ale nyní je na čase, abyste si vzpomněli na Moji přítomnost, v každém z vašich bratrů a 
sester, ale také ve všem, co žije, poněvadž JÁ jsem život, který jsem láskou. Vzpomeňte si, že 
jdete vědomě svými dny, už nevedete život člověka této Země, ale stále více vstupujete do 
vědomí své duše, více se neidentifikujete s člověkem, ale s Vyšším já ve vás, které působí skrze 
vaši duši! Vyšší já, tak jsem vás to učil, je jedno s BOHEM, je jedno se Mnou, neboť v DUCHU 
není žádné oddělení. 
 V okamžiku, kdy vyměníte svoji pozici z člověka tohoto světa za pozici ve svém vlastním 
bytí syna nebo dcery, poznáte v nejhlubší temnotě světlo z moudrosti, vedení. Žádné dítě OTCE 
nejde opuštěno své cesty. Co jsem řekl? Každý spočívá v srdci OTCE a je to jen vědomí, které se 
vzdaluje od OTCE. Ale toto vědomí má sílu zpevnit se až k této hmotě. Zároveň je ale také na 
všech ostatních rovinách - na oné straně od času a prostoru. 
 I když tomu teď nerozumíte, tak se s těmito myšlenkami seznámíte zkoumáními v 
nadcházející době. Skutečně, stojíte na počátku nové doby, kterou je možno srovnat s dobou 
uplynulých sta let, průmyslovým věkem. Ale pokroky, které teď před vámi stojí, jsou daleko 
větší a nádhernější. 
 Radujte se a nenechejte se polekat poselstvím, že tato Země musí být proměněna! Nemyslete 
v lidské oblasti! Každé lidské dítě, které v této proměně bude zraněno, projde utrpením a utrpení 
očistí duši. A vy jste spolupomocníci, jste spoluzachránci. Není to nádherné namísto toho být 
zatracen k nečinnosti, pomáhat v tomto ději aktivně, aby bylo nové nebe a nová Země a také už 
teď smět duchovně zasáhnout do utrpení vašich bratrů a sester tím, že vidíte své bratry a sestry ve 
světle dokonalosti, kterým jsou v nitru? 
 Tak vás prosím, abyste nyní na sobě zesíleněji pracovali, prohloubili své meditace! 
 Hovořili jste o potíži ticha myšlenek. Ticho myšlenek dosáhnete jen cvičením! Nacházíte-li 
se ještě v denním vědomí, pak na vás můžou všechny myšlenky, vaše i vašich bližních, zaútočit. 
Dříve než tedy půjdete do ticha, pozvedněte své myšlenky ke Mně, proste o Moji ochranu a 
požehnání pro tuto meditaci, a JÁ kolem vás rozšířím, jako plášť - nelpěte na slovech - ochranu a 
povedu vás do hlubších vrstev vašeho bytí. 
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 Odkrytí těchto hlubších vrstev se musí stát a potřebuje ještě relativně hodně času. Čím více 
ale budete cvičit, tím méně času budete potřebovat, abyste vložili své vědomí hned z denního 
dění do hlubinné vrstvy a tím do duchovní sféry - a sice od okamžiku k dalšímu - abyste vědomě 
působili na oné straně od času a prostoru. 
 Ve zlomcích sekundy zažijete dění jako v nějaké vizi, v níž aktivně pomáháte někde na této 
Zemi nebo také na nejbližších vyšších sférách bytí. Pozemsky viděno pak uběhlo jen málo 
okamžiků vaší nepřítomnosti a naplní vás radost, že můžete vždy a všude mocně působit. 
 Také k otázce, že přece nejste všudypřítomní, zaujmu stanovisko a pominu teď jednou 
přírodní vědy a vysvětlím vám to slovy, kterým můžete porozumět tady v kroužku a všude. 
Mluvil jsem o tom, že myšlenky jsou nesmírné síly. 
 Zde na Zemi nemůžete tuto sílu myšlenek vidět - ještě ne - ale ona působí. A prostřednictvím 
této síly, přece jsem o tom mluvil, že také to je tvůrčí síla, můžete v jediném okamžiku obkroužit 
celou Zemi - jen jako příklad - a kdekoliv zaslechnete volání o pomoc, můžete na oné straně od 
času a prostoru pomáhat, neboť na oné straně od tohoto dění prostoru a času je v tomto okamžiku 
možná pomoc na miliónech míst. Paprsek lásky, který se rozdělí a, jak jsem vás už také učil, se 
dokonce může stát bytostí, aby daroval trpícímu útěchu. 
 Připomínám vám projevení, když jste se modlili za bratra, který byl OTCEM jednoho z bratrů 
či sester. Vysvětlil jsem vám, že v okamžiku této modlitby vznikla světelná bytost, která 
přistoupila k posteli onoho nemocného, vyslala jako světelná bytost útěchu a pomohla zaměřit 
pohled na duchovní sféry. Když jsou tyto vaše myšlenky modlitby ukončeny, znovu se rozplyne 
tato myšlenková energie, která se zhmotnila v bytosti, a vrátí se zpátky k vám. 
 Nejste si vědomi, jak silná moc byla darována synu, dceři OTCE jako dědictví. 
 Ještě jednou bych vás tedy rád obzvláště poukázal na tuto sílu myšlenky, neboť ona skutečně 
tvoří moci, zvané elementály, které jednají samostatně ve smyslu tvůrce myšlenek. Čím více se 
ponoříte do synovství a dcerství, tím mocnější pak budou také vaše myšlenkové bytosti. Proto je 
třeba učit se kontrolu myšlenek.  
 Snažte se, jak jsem už také říkal v minulosti, o mnoho světlých myšlenek. Razí si svou cestu, 
spojují se se stejnými myšlenkami a vrací se zpět k vám. Mocná myšlenková forma světla proudí, 
nadto požehnaná OTCEM, pak zpět do vás a daruje vám radost a zvýšenou energii pro duchovní 
konání. 
 Stejné se děje ale i s negativní myšlenkou, se sklíčeností, s pochyby. I tato myšlenková forma 
neboli elementál si razí svoji cestu, spojí se se stejným a vrátí se zpět k vám. Vše se vrátí k 
původu a protože jste spolutvůrci, vracejí se také vaše stvoření zpět k vám a v tomto případě 
zesilují vaši vlastní negativitu. 
 Nyní se ptáte: "Proč se něco vrací zesíleně?" I tomu je možno rozumět ze zákonitosti hojnosti 
věčně svatého OTCE. BŮH je hojnost a z této hojnosti se vám rozdává a rozdává se vám také v 
tvůrčí síle. Tato tvůrčí síla se spojuje se všemi stejně kmitajícími energiemi a sice ze zákona 
hojnosti, na němž nechává BŮH Své děti mít podíl. Poněvadž vám OTEC vložil do ruky 
svobodnou vůli, podílíte se i vy na této hojnosti a vaše stvoření se nejen násobí, ale umocňují se, 
abyste měli podíl na hojnosti.  
 Když vysíláte světlá stvoření ve vůli, z ducha a jednoho ducha s OTCEM, tak je to hojnost, 
která se k vám vrátí, světlo, radost, zmnožená síla tvořit a čerpat ke slávě a chvále svatého 
BOŽSTVÍ. Jsou-li vaše stvoření negativní, tak jsou založena ve vaší svobodné vůle a přesto jsou z 
hojnosti a vyvolají opak: ještě více stínu v říši stínů, vám k poznání. 
 Poznejte vážnost Mých slov a vážnost Mé prosby usilovat nyní zesíleně o to, co je plné 
světla, konečně vstoupit do paprsku světla z PRASVĚTLA , do paprsku ze slunce OTCE, a v tomto 
paprsku setrvat a neidentifikovat se s koncovým bodem paprsku, ale otočit se a vidět do světla, 
do slunce, do hojnosti, uvědomovat si tak, že jste děti VŠENEJVYŠŠÍHO! 
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 Pak vám už nebude připadat ani meditace těžká, pak nastoupí ticho myšlenek. Světlo, které 
jste vyslali, se k vám vrátí. Pokud se stáhnete, když chcete, zapálíte k lepší koncentraci svíčku, 
přijdou k vám vlny vyslaného světla, zahalí vás, a vy si vezmete toto světlo s sebou do hlubších 
vrstev svého bytí, ochotně se oddávaje stále tomuto meditačnímu cvičení, abyste se naučili 
pozvednout se z tohoto namáhavého plazení po této zeměkouli k rychlému kruhu všemi vesmíry. 
To je hlubší smysl meditací, kterými vás vedu: probuzení k vašemu duchovnu, ke sjednocení se 
Mnou, s BOHEM ve vás. 
 Tak vás také teď vedu do krátké meditacȩ poněvadž večer už pokročil. Ještě jednou, 
nezůstávejte lpět na slovech, ale zcela se mi oddejte, když jste sami, a vaše vlastní meditační 
slova z vašeho nitra k vám poproudí a povedou vás do hloubky. JÁ jsem ten, ne člověk mimo vás 
samotných, který vás vede. Je to odkrytí VNITŘNÍHO SLOVA , které má v každém z vás pramen a 
rádo by se stalo hučící řekou. 
 Meditace tady je jen příklad a působí pro společenství tu a tam poučně. 
   Tak jste uvnitř klidní a zaměřujete se na lásku, pokoru, požehnání, světlo. Slova, která jste 
často už vyslali a která k vám nyní proudí zpět jako požehnání. Jste otevření těmto vlnám světla a 
přijímáte je. Proudí vaším člověkem, jeho týlem, temenem, centrem milosrdenství, láskou, k 
centru mezi obočím, k trpělivosti, k srdci, božské vážnosti, k moudrosti, k centru božské vůle a 
božskému pořádku. 
 Světlo proudí vaším člověkem ... Světlo v každé buňce vašeho těla ... Světlo ve všech 
orgánech, ve všech drahách ... Světlo, život, spása, síla ... a poněvadž jste zrozeni z lásky, jako 
syn, jako dcera věčně svatého OTCE, nenecháváte si tuto hojnost síly lásky pro sebe, ale ta proudí 
vašima rukama. Pociťujete teplo ve svých dlaních a duchovně žehnáte znovu tímto světlem, 
touto silou. 
 Láska proudí dále dolů jako teplý proud vašima nohama a vy pociťujete silné tepání ve svých 
chodidlech. Nyní oslovuji vaši sílu představivosti: Jako kořeny velkého mocného stromu sahají 
svazky paprsků z vašich noh hluboko do matky Země. Pronikají vrchními vrstvami Země a 
postupují až k vodám v nitru země: láska, síla, světlo, požehnání proudí do každé kapky 
podzemních vod. Jste jedno s proudem podzemních vod, jste jedno s božskou vůlí, která se v 
těchto vodách symbolizuje, a někde vystupují tyto vody na povrch Země a na všechny strany 
proudí požehnané kapky kolem celé Země, na ní a v ní. Požehnání, světlo ... 
 Avšak paprsky láskou jdou ještě hlouběji. Pronikají tvrdým skaliskem a horko se spojuje s 
ohněm z nebes, horko horkých pozemských proudů, magma. Oheň tepe v nitru Země. Oheň je 
také ve vás, mocný, a tento oheň hoří jako teplo života v každé buňce vašeho těla. Dýchejte 
očistný oheň božského pořádku, v němž kmitá tato vaše matka Země! 
 Vaše chodidla jsou horká. Horko proniká nohou a také na nártu pociťujete teplo. A toto teplo 
stoupá vzhůru přes vaše kotníky k vašim kolenům, k vaší pánvi. Znovu pociťujete teplo 
kosmického ohně lásky ve svých rukách a centrum božského pořádku rotuje ve světlém jasu 
ohnivé síly ve smyslu hodinových ručiček. 
 V tomto centru trochu v nadcházející době spočívejte, abyste si uvědomili oheň lásky a 
života! 
 Nyní nechejte proudit tuto ohnivou sílu svojí páteří vzhůru přes centrum božské vůle! 
Pociťujete jemnou rotaci - přes centrum moudrosti, také zde pociťujete dotek božského ohně. - 
Nebe a Země, spojeni v centru vážnosti. - Trpělivě se oddáváte cvičením, abyste dozráli v syna, 
dceru věčně svatého OTCE zde v pozemském oděvu. - Láská dává křídla vašemu úsilí - a 
milosrdenství OTCE vám dává sílu stále znovu se sebou zápasit. Pociťujete teď v sobě stoupající 
jásot: "OTČE, věčně svatý OTČE, můj pohled je zaměřen domů, už ne do hlubiny temnoty, ale k 
Tvému světlu. Jsem z Tebe. Děkuji, ó OTČE! V hluboké pokoře se skláním, Tvé dítě, před 
Tebou. Ó věčně svaté BYTÍ , které je také mým bytím, vzývám Tě." 
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 Z této myšlenky modlitby si teď znovu uvědomujete svoji tělesnost. Ukončete ve vědomí 
svojí meditaci tím, že zpozorujete sílu života ve svých rukách, ve svých nohách pohybem. JÁ, 
JEŽÍŠ KRISTUS, jsem vnitřně tato síla ve vás. Buďte pro ni vždy otevřeni, neboť člověk má vůli 
otevřít se pro ni nebo se také uzavřít! Teď je doba vážně vyprostit vědomí z člověka a 
pozvednout do vaší duše, aby se mohlo spojit s vaším Vyšším já, synem, dcerou OTCE. Má 
ochrana, Mé požehnání je s vámi všemi. 

Amen 
�� 
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59. školení 
 Mí přátelé, JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, jsem u vás nejen hostem, ale také ve vás přítelem vaší duše. A 
jako tento přítel kráčím společně a v jednotě s vámi tímto pozemským kolbištěm a vy pozvolna 
vyrůstáte ze svých dětských střevíců, abyste vstoupili do samostatného života syna popř. dcery 
věčně svatého OTCE. 
 To je vývojový proces. Právě tak, jako jste se odpoutali od rodičovského domu, tak se 
uvolňujete nyní od pouta na nástroj, poněvadž sami jste všichni nástroje. Odpoutáváte se ale také 
od pouta na skupinu, abyste dospěli k vnitřnímu spojení. Můžete být až do vašeho konce života 
spojeni navzájem v přátelství, také se vždy čas od času setkávat a přesto na sebe nebudete vázáni, 
ale každý bude svobodné dítě VŠENEJVYŠŠÍHO působící z dědictví synovství. 
 Jako tento syn nebo tato dcera kráčíte svými pozemskými úkoly a přestáváte soudit, cenit, 
posuzovat; neboť v jednotě s BOHEM, OTCEM, září vaše vlastní božství skrze vás a každou 
činnost, kterou právě provádíte, ať už ve svém povolání jako učitel, hudebník, hospodyně, v 
úřadu, zcela jedno, v jednotě s BOHEM vámi působí BŮH! Ve skutečnosti  nejste odděleni od 
VŠEJEDNOHO, JEDINÉHO, DUCHA, který vše zahrnuje, vše obsahuje. Vše je přece v NĚM, JÍM  
prosyceno a proniknuto. 
 Meditace, kterou vás učím, vás mají vést k vašemu vlastnímu božství. Přičemž zdůrazňuji, že 
nejste BOHU-rovní, ale BOHU-podobní. Rovnost BOHU by byla zachycením absolutna. Ale to 
vám, jak už bylo řečeno nástrojem, nebude nikdy možné. Absolutno kráčí na věky věků před 
vámi a pro národ dětí je to radost toto absolutno zkoumat ve věčnosti a poznávat hlubiny 
božského BYTÍ  v stále nových aspektech. 
 Meditacemi putujete do hlubin svého božského bytí, svého PŮVODU. Do nejhlubšího ponoření 
nedospějete ze dne na den, takže Země a vše pozemské kolem vás se ponoří a vy překonáte sedm 
krát sedm rovin a uvědomíte si jednotu, mystické spojení s DUCHEM, neboť k tomu je zapotřebí 
stálého cvičení a toto cvičení postupuje krok za krokem. 
 Ještě se, Mí přátelé, pohybujete jako kyvadlo a posuzujete podle světla, podle tmy, dobra, zla. 
Ještě se stále pohybujete uprostřed polarity tohoto pozemského bytí. 
 Nyní zopakuji jedno projevení, které je za námi: Vystupte z kyvadlového pohybu a postavte 
se do paprsku světla, kterým jste, a neobracejte se ke koncovému bodu paprsku, totiž ztrátě zde v 
prostoru a času, ale otočte se a pohlédněte do světla věčnosti! 
 Tento obrat o 180 stupňů způsobí, že uvidíte také všechny své bratry a sestry ve světle 
věčnosti, zcela jedno, jak se chovají. Nebudete vidět do zrcadlení, ale za zrcadlení. Koncové 
body vyslaných paprsků jsou nedokonalé, ztrácí se, jak už bylo líčeno, v temnotě. Ale výchozí 
bod paprsku světla je PŮVOD, BŮH, OTEC, jste to vy jako synové a dcery a nejen vy, ale všichni 
vaši bratři a sestry. 
 Tak jako se chovají tu a tam vaši bratři a sestry, je pro vás, když to vnímáte se vztekem, stále 
jen poukaz na nepřekonané ego ve vás samotných. Pak se identifikujete s koncovým bodem 
vašeho paprsku světla a ne se synem, dcerou OTCE. Nemilujete se tedy takové, jací jste a ženete 
se za cílem, který není nikdy dosažen útrapnou námahou, ale jen ve stavu bytí: JÁ JSEM TEN, 
KTERÝ JSEM, na věky věků tentýž, a také ty, Můj bratře, Má sestro, jsi ve věčnosti tatáž či tentýž. 
Vše ostatní jsou přece jen stíny, které se ve světle PRASLUNCE rozplývají a patří k vašemu úkolu 
tyto stíny zrušit. Ale jak chcete zrušit stíny, když je ani neznáte? Proto zakopáváte nyní o tyto 
stíny, o sebe sama, abyste poznáním vrostli do zrušení světa stínů. 
 Když vás vedu meditací, tak to má více důvodů. Ve vás se znovu musí probudit vědomí, že 
jste spolutvůrci a že jste jimi stále byli, i tady na Zemi. Jste tvůrci svého okolí! Ano, jste tvůrci 
své budoucnosti - a také minulost jste si sami vytvořili. Nyní je na vás dále nezacházet s těmito 
tvůrčími silami nevědomě, ale znovu vědomě vrůst do této svaté moci a síly.  
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 Každý pocit, který ve vás vystoupí, je už počátek stvoření. Myšlenka zformuje pocit v čin. 
Slovo může stvoření urychlit, ale také myšlenky jsou dost silné, aby přivolaly něco hmotného, 
jinými slovy: vytvořily to.  
 Dnes jste přinesli příklad: Máte strach předstoupit jako hudebník před velkou společnost a 
ukázat tam své umění. Tento strach, který už máte z představy, vytvoří myšlenkové vlny a pojme 
všechny vaše budoucí posluchače. To negativní, co jste ve strachu vyslali, dopadne na příjemce. 
Vy přijdete do sálu a pohlédnete do tváří svých posluchačů - a poznáte jen sebe: To, co jste 
vyslali, čtete v rysech svého publika. Nyní je vaším úkolem zacházet se svými tvůrčími silami 
vědomě.  
 Dostanete úkol, abychom zůstali u tohoto příkladu, hrát před velkým publikem: "OTČE, jsem 
tvé dítě a jsem vyslané, abych nosil lidem radost. Můj člověk nezmůže nic, ó OTČE, to vím, ale 
mé duchovní dědictví, darované TEBOU, zmůže v jednotě s Tebou vše a tak jdu s Tebou, abych 
nosil radost." V tomto kmitání, které si i ve svém světle také zase hledá příjemce, vstoupíte do 
sálu a hledí na vás zcela jiné publikum. Podobné platí pro poslání učitele, pro všechna povolání, 
která se schází s mnoha lidmi. 
 Rozlišujte vždy autoritu od autoritativního jednání. V jednotě s BOHEM, vaším OTCE, jste 
světle proprouděni autoritou. To, co říkáte, má hlavu a patu, protože je založeno v DUCHU a 
DUCHEM naplněno. Pak také už nemluví váš člověk, ale vaše Vyšší já, syn, dcera v jednotě s 
duchovní silou. 
 Tato síla proudí synem, dcerou a pojímá všechny posluchače. O autoritu nemůže být nikdy 
vyvíjena snaha: To jste vy, když žijete v bytí, nejste to, když si to přejete, když to chcete a tím se 
pohybujete v lidském egu, pak můžete eventuálně působit autoritářsky a jste tím pro mnohé 
nedůvěryhodní.  
 Když jsem kráčel po Zemi, často jsem říkal: "JÁ nemluvím ze Sebe, je to OTEC, který skrze 
Mne promlouvá." To nechť je vám příkladem, neboť také vy máte cvičením sjednocení se vším 
bytím vrůst do vědomí duše svého Vyššího já, a pak už nebudete hovořit z vašeho člověka, ale z 
jednoty syna, dcery s OTCEM. 
 Všechny vaše potíže, které někdy ještě vystupují, ve stejném okamžiku zmizí, když se 
postavíte do paprsku vašeho světla, obráceni ke světlu. Pozorujte se, jak často ještě hodnotíte, 
kolik představ vámi ještě hýbe. 
 Nezaměňujte však představu se silou představivosti, přičemž představa se může právě tak 
uskutečnit jako síly tvoření, jako síly představivosti. 
 Když  si představíte nějakou událost a tuto představu stále budete živit myšlenkami, tak 
budou působit tvůrčí síly a představa se dříve či později stane, právě tak, jak jste ji vytvořili, aby 
vám ukázala, že jste spolutvůrci. 
 Představa je vždy oddělena od božské vůle, je vždy vaší vlastní vůlí, zatímco síla 
představivosti, kterou vás učím, je v jednotě se zákonem lásky a stále spojena s vyzařováním 
lásky, provázena pokorou, kterou v sobě nese dcera, syn VŠENEJVYŠŠÍHO. 
 Z této pokory je dítě, které se předá těmto silám představivosti Mé ruky, schopno proměnit 
okolí ve světlo.Tato proměna se děje vždy v jednotě s DUCHEM a ve vědomí, že dítě ze síly 
VŠEJEDNOHO dostane všechno v hojnosti, která je bez hranic. Ale ví, že nic nezmůže samo ze 
sebe. 
 Ještě jednou pro lepší porozumění: Ego si myslí, že uskutečňuje své představy z vlastní síly. 
Přičemž představa zbohatnout se člověku vůbec ukazuje ve hmotě, poklady tohoto světa vám 
budou položeny k nohám. Ale poněvadž svojí vůlí nutíte nevědomky moci jednat podle vašeho 
příkazu, abyste prosadili své představy, předstoupí tyto moci, ba síly, znovu proti vám a vy 
budete muset učinit vyrovnání tím, že těmto mocím budete sloužit. Jen láska zmůže zrušit tyto 
jednou nasazená pouta. Nyní je ale na čase nevytvářet žádná nová pouta, ale měnit pouta ke 
spojení z DUCHA. 



 

    
                                                                  217 

  
  

 Poznejte, že školení, které vám dnes dávám, je zčásti daleko napřed, že musí být dopředu, 
poněvadž čas kvapí, protože na každého z vás dávno čekají úkoly , které jste dobrovolně přijali a 
kdysi slíbili splnit. Člověk může bez porozumění stát před hojností, ale krok za krok, věřte Mi, 
poněvadž kráčíte po Mé ruce, do této hojnosti vrostete. Co se vám dnes ještě jeví jako 
neporozumitelné, to pro vás zítra bude samozřejmostí. 
 Síla představivosti je síla vůle vyučená ve spojení s pomocnými duchovními silami, silami 
lásky. Když na vás přijdou doby, kdy tato pomoc bude žádána - líčil jsem vám je:  Trám ze 
zřícených domů vám uzavře cestu k vašemu bratru, který volá o pomoc - pak, Mí věrní, pak se 
vyvine síla, aby pohnula s požehnáním, láskou, hmotou. V jednotě se stvořením poprosíte tento 
trám "Ustup!" a hmota poslechne nejvyšší sílu v kosmu, lásce. 
 I když si to teď neumíte představit, tak myslete na to, že to je jen v tom, že se ještě stále 
identifikujete s koncovým bodem vašeho vyslaného paprsku světla. DUCH je neomezený a tak i 
vy jste neomezení. Mocně působí DUCH. 
 Pohlédněte do vesmírů, pohlédněte do souhvězdí a poznejte moudrost DUCHA! Z 
makrokosmu ponořte své vědomí do mikrokosmu a poznáte také zde v nejmenším stejné svaté 
působení, pořádek podle věčného zákona lásky: jedno slouží druhému. 
 Jestliže jste teprve vstoupili do tohoto zákona, obrátili jste svoje stanovisko o 180 stupňů, 
pak, Mí přátelé, pro vás už není to, co vám projevuji, pohádka, ale radostná skutečnost vašeho 
vlastního bytí. 
 Když prostřednictvím svých myšlenek už teď ve hmotě poznáte svá stvoření - a každý z vás 
ví z vlastní zkušenosti, že věci, které si živě představil, se také skutečně staly v negativní jakož i 
v pozitivní oblasti - jak teprve pak budete působit v plném vědomí svého božství, svého 
synovství a dcerství! 
 Meditace vám dále pomáhá nejen zaměřit vaši koncentraci na toto vyšší vědomí, ale také 
prohloubit. Nyní potřebujete ještě čas, abyste dosáhli stav vyššího vědomí. Nyní ještě potřebujete 
určitý zaměřovací rituál. Ale v průběhu cvičení, v odrůstání vašim dětským střevícům, už nebude 
potřeba všech těchto příprav, nýbrž výměna jednoho stavu vědomí za druhý se uskuteční ve 
zlomcích sekundy, a vy budete skutečně zároveň obyvatelé nebeské i této pozemské sféry. 
 Zatím si myslíte, že se poznáváte jen jako obyvatel této Země. Ještě jednou Můj požadavek, 
potřetí: Změňte stanovisko! Všechna cvičení, která vás učím, vám při tom pomáhají. 
 Když vás nyní povedu do meditace, tak je to jen další stavební kámen, další krok k vašemu 
Vyššímu já, k synu, k dceři, kterými v nitru jste, ke stavu bytí, ven z každého kyvadlového 
pohybu. 
 Tak zaměřte svoji pozornost na své temeno! Těsně pod ním, v týlu, je sídlo duše. Odtud 
rozšiřuje jako jemný spletenec kořenů své síly v těle a daruje každé buňce život. Jestliže duše 
odebere tento život, tak tělo ztěžkne, až do stavu, kdy ho už necítíte, je pak lehké jako pírko. 
Vaše chtění je pak vyřazeno a duše se pozvedne svobodně nad vaši hlavu a pohlédne zářivě do 
světla věčnosti, do svého vlastního bytí. 
 Ještě pociťujete rozvětvení duševních sil ve svém těle, proud života v každé buňce. Teplo 
pulzuje vaším tělem. Vaše chodidla pulzují. Duše září přes buňky těla a vytváří auru, která 
obklopuje člověka. Tak září i přes vaše nohy a spojuje se se Zemí, z níž bylo vaše tělo vytvořeno 
- se Zemí, která vás živí, která vás nese. 
 Cítíte teď v chodidlech pulzování síly života. Síla života se rovná lásce. Síla života je 
neomezená. Tak pociťujete, jak se proud lásky spojuje se vším životem u vašich noh, s mikroby 
v zemi, s červy, s kořeny rostlin. Nejste také vy úzce spojeni kořeny se Zemí? Ale ne tak jako 
strom, který nemůže změnit svoji pozici... Poznejte symboliku: Vy můžete změnit tuto pozici! 
 Pociťte lásku ke zvířatům, ke všem těm malým broučkům, kteří chvátají po zemi. Vše má ve 
stvoření svůj úkol a plní ho. Kdyby jedno nesloužilo druhému, byl by chaos. Jediný, který v 
tomto stvoření neslouží, je člověk. Je mu dána svoboda, ale tato svoboda musí ústit v poznání: 
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"Jen ve sloužení jsem skutečně svobodný, poněvadž v službě čerpám z hojnosti. Neboť v té míře, 
jak sloužím, mi také slouží vše stvořené." 
 Nyní pociťujete, jak teplo postupuje vzhůru vašima nohama až ke kolenům. Znovu září toto 
teplo, tento život, láska k malým zvířatům, k rostlinám, ke keřům, ke všemu životu kolem Země, 
který vám sahá až ke kolenům. Jste jedno v této lásce, v tomto životě, ve stálém vzájemném 
vztahu k jakémukoliv životu. Vzdejte se oddělení od všeho bytí kolem vás a vstupte do spojení 
se vším, co bylo stvořeno! 
 Teplo proudí vzhůru vašima nohama, přes stehna až k pánvi. Také ve vašich dlaních pulzuje 
láska, život. A láska, opakuji, je bez hranic, chce se spojit s láskou. Vy jste láskou v nejvyšší 
dokonalosti, syn, dcera OTCE, tato láska proudí vámi ke všem bližním, kterým podáváte svoje 
ruce naplněné láskou. 
 Zároveň ve vás pulzuje božský pořádek, který poznáváte v makrokosmu i mikrokosmu, který 
uvádí veškerý chaos ve svatý pořádek. Také chaos ve vás se rozplývá a kmitá v BOŽSKÉ 
PRAMOCI, síle, která činí prostřednictvím lásky pořádek. 
 V DUCHU skláníte svoji hlavu a skláníte se tak vůli BOHA! Pociťujete rotaci centra vůle a jako 
kapka se předáváte moři božské vůle: "OTČE ne já, ale TY skrze mne ve všem, co činím. Tvá vůle 
se děje. Oddávám se proudu této vůle, voda mi slouží jako symbol, neptá se, kam má téct, teče." 
Tak proudí i život, láska ve vás, a budoucnost nevytváří vaše vůle, ale vaše: "OTČE, jak TY chceš. 
Vše je dobré, jak to je." 
 V tomto proudu božské vůle se noříte do hojnosti moudrosti a začínáte z ní čerpat. Vaše srdce 
je naplněno vážností a Mé volání ve vás se vás dotýká až do hlubiny vašeho synovství a dcerství. 
 Z vážnosti sloužení jste šli z hojnosti světla do tohoto světa stínů, abyste znovu láskou zrušili 
tyto stíny. Je třeba ještě trochu trpělivosti. Jste-li netrpěliví, pak vaše chtění znovu začíná přebírat 
vedení.  
 Jste-li však ve stavu "JÁ JSEM TEN, KTERÝ JSEM", syn, dcera VŠENEJVYŠŠÍHO, tak už se 
neptáte: "Kdy, kde?" ale trpělivě děláte krok za krokem a učíte se pokoru a oddanost. To vás 
naplňuje láskou, tedy zároveň životem, korunovaným milosrdenstvím, a stojíte nikoliv už se 
skloněnou hlavou, ale zpříma, pohlížíte do paprsku světla až k PRAZÁKLADU  vašeho bytí.  
 Stojíte v této hojnosti, říkáte slova: "Tak budiž, OTČE, děj se a děje se Tvá vůle!" Napínáte v 
duchu své paže a pozorujete: je to vaše duše, která se pohybuje nad vaše tělo a duchovně se 
pozvedává, napíná paže, aby objala viditelné i neviditelné stvoření v DUCHU JEDNOTY. 
 Cvičte koncentraci na světlo, kterým JÁ jsem, kterým vy jste! Vaše natažené paže klesají, 
podávám vám Svoji ruku a vy vkládáte svoji ruku do Mé. Nyní nechejte působit svoji sílu 
představivosti: Duše není těžká, je lehká, nezná žádné omezení. I když říkám: "podává Mi ruku", 
tak jsem přesto také v ní a vnější záření Mého bytí se spojuje se zářením v duši Mého bytí, v ní. - 
Kladu svoji volnou paži kolem ramen Svého přítele, Své přítelkyně a oba pohlížíme nyní do 
světla.  
 Spatři v tomto světle z věčnosti svůj PŮVOD! Ó Můj bratře, ó Má sestro, spatři i sílu dědictví, 
které by k tobě znovu rádo proudilo! Ale vproudí do tebe jen tolik, kolik jsi připraven přijímat. 
 Poznej, když jsi opustil svůj PŮVOD, PRASLUNCE, BOHA jako paprsek, sám jsi zanechal světlo, 
který v PŮVODU jsi a stále budeš, a vzdaloval jsi se stále více ve své představě až k tomuto 
koncovému bodu tady v pozemském bytí. 
 Nyní pohlížíš do hojnosti, z níž pocházíš a nemůžeš pochopit, že hojnost je tvá vlastní. 
Odrůstej svým dětským střevícům a vkroč do hojnosti tohoto světla! 
 Světlo, život, láska, mnoho pojmů pro jedno a totéž. Se svými myšlenkami můžeš nyní se 
Mnou putovat, kam chceš. Ať už do vzdálené Afriky nebo podpořit v bližším okolí nějakého 
nemocného, to je jedno, nyní ve slově krátký čas pomlčím a vy se zcela oddáte své intuici a 
necháte působit sílu představivosti, že naplníte z nitra zaslechnutý úkol, a to se děje v božském 
DUCHU a z božského DUCHA. Mlčím .... 
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 Nyní pojďte a naplňte své pozemské tělo znovu životem, láskou a každá buňka tohoto 
pozemského těla bude připravena vám sloužit, když ponoříte hojnost lásky do tohoto vašeho 
lidského těla. Není to zázračné dílo? Milujte ho! Poděkujte mu, že vám slouží, a tělo splní svůj 
účel zde v pozemském bytí, sloužit duši každou buňkou, a duše ve své blaženosti, že nyní může 
působit jako syn, jako dcera VŠENEJVYŠŠÍHO, naplní toto pozemské tělo nebeskou silou. 
 Ve všech svých údech pociťujete nyní proud života. Pohybujte se! Nechejte se Mnou ochotně 
vést, ne ve chtění, ale ve stavu svého bytí. Máte svobodu, vždy. 
 S požehnáním stojím ve vašem kruhu a Mé požehnání proudí také k vám všem, kteří čtete 
tato slova. V DUCHU není žádné oddělení, v lásce je vše jedno. 

Amen 
�� 
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60. školení 
 Večer pokročil, proto jsem JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, se Svým SLOVEM lásky hned mezi vámi, 
ačkoliv ještě nejste meditativně naladěni, ale ještě se pohybujete myšlenkami ve vašich 
rozhovorech.  
 Byl to večer, který vám všem znovu ukázal kousek cesty. Čilým vyříkáním se jste si mohli  
vzájemně pomoci. Teprve v nadcházejících dnech zpozorujete, kolik vám dal duchovně Mnou 
vedený rozhovor. 
 Ve školení, kterým procházíte, je pro vás důležité, aby vše, co je skryto v hlubokých vrstvách 
vaší duše, přišlo na povrch, abyste o tom otevřeně a svobodně mluvili a zpracovávali ve 
společenství jednotlivé problémy. K líčeným aspektům jsem vždy přistupoval, proto je jen krátce 
zmíním: Svoboda syna, dcery OTCE a dokonalost lásky byly osloveny. 
 Skutečně, na této Zemi jsem byl člověkem, tak jako i vy. I JÁ jsem kráčel vývojem. Mojí 
kratší životní cestou jsem už v nejranějším dětství v sobě slyšel hlas OTCE. Jako dítě jsem často 
utíkal do samoty, abych Se ve Svém nitru v tichu spojil s BOHEM, Mým OTCEM. 
 I vy jste podle vývoje na různých stupních stáří. Na počátku, když ve vás SLOVO vystupuje, 
jste také vy ještě dítě. Vaše životní období netrvá jen třiatřicet let jako u Mne. Z této doby dětství 
pozvolna vyrůstáte, odkládáte dětství a měníte se k dokonalé lásce. Ale absolutní dokonalost je - 
jak bylo líčeno v kroužku - v pozemském oděvu možno dosáhnout jen podmíněně. Podmíněně 
proto, že není možné zcela eliminovat člověka s jeho egem. Ale vaše vnitřní úsilí nechť je stále 
zaměřeno na tuto dokonalost, na tento kanál: prostě jen být, bez toho chtít něco, bez souzení, bez 
hodnocení! 
 Dokonalá láska se dotýká všeho a všech. Při každém z vašich kroků pak září láska do Země, 
každá buňka vašeho těla vyzařuje světlo a žehná okolí a vašim bližním, zcela jedno, zda je znáte 
nebo ne. 
 Poznejte, Má věrná skupinko, že, abyste dosáhli této dokonalé lásky, se musíte stále více 
pohybovat ke zlatému středu, přičemž toto "muset" - máte svobodu - nemá být chápáno tak, jak 
to užíváte vy! Můžu s vámi mluvit jen podle vašeho porozumění, tak jako jsem dřívějšími 
nástroji mluvil rovněž podle jejich porozumění a také jsem oslovil kroužek, který měl být 
nástrojem dotčen, popř. nástroji různé kroužky.  
 Proto neceňte také nikdy jiné víry, náboženství, názory!  Nechejte je být! Co poznává váš 
bratr, vaše sestra jako pravdu, je pravda bratrů a sester a nemusí být vaší vlastní pravdou. Vaše 
vlastní pravda je ta, kterou jste právě svým vědomím odkryli. Toto vědomí se mění a 
rozšiřuje a tím se rozšiřuje i vaše vnitřní pravda, spějete k moudrosti. Z té poznáváte, že všechny 
pravdy dohromady vzato mají své oprávnění, protože sloužily určitému kroužku lidí, pozvednout 
jeho vědomí. 
 Tak potřebují vaši muslimští bratři a sestry přísné náboženství, protože touží po pořádku 
tohoto náboženství a tento pořádek potřebují k rozšíření vědomí na své cestě poznání. Právě tak 
je to se všemi ostatními náboženstvími. Pohlížíte do všech těchto společenství a poznáváte z 
moudrosti svého božského bytí, že každé náboženství může být svým způsobem opětovným 
spojením k BOHU a sice pro určité lidi. Poněvadž jste během různých inkarnací učinili své 
zkušenosti v téměř všech společenstvím, tak i vaše porozumění poroste pro mnoho rovin vědomí, 
když zcela odkryjete přístup ke svým duševním oblastem. Pak už nebudete soudit a cenit. 
 Mistr, který je dokonalosti už velmi blízko, si může vyhlédnout ještě jednu inkarnaci, která 
ho - dle pohledu člověka - vrátí daleko zpět. Bude se poutat, jen jako příklad, na církev, půjde 
přísnou cestu asketického mnicha a na konci života bude duše znovu svobodná a prohlédne - na 
oné straně od prostoru a času - své mistrovství a pozná, že cestou vázání se na náboženství se 
znovu naučila pokoře rozumět bratrům a sestrám, kteří jdou ještě své cesty ve vnějších 
náboženstvích, v církevních institucích. 
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 Mistrovský žák nedosáhl vnitřní svobodu, jestliže ještě soudí nebo posuzuje nějaké 
společenství. Pokud se takové myšlenky ještě v mistrovském žáku vyskytují, bude dobrovolně 
přeměňovat přesně tyto myšlenky v čin, tím, že cestu, kterou odsuzuje, sám půjde. To platí pro 
všechny podobné příklady. Ať už chybí porozumění pro trpící, pro narkomany, pro hráče nebo 
podobné. 
 Kdekoliv pozorujete, že nepřijímáte své bratry a sestry v lásce, takové jací jsou, a rozumíte 
jim nebo se alespoň snažíte porozumět ji, ještě soudíte a posuzujete a jste tím nesvobodní, neboť 
s tímto souzením a odsuzováním se karmicky poutáte. Soudem nad slabostí spoluputovníka se 
nad něj v pýše povyšujete a napojujete karmické pouto přesně k této slabosti a také k tomuto 
člověku.  
 Má milá skupinko, na své cestě ke světlu, k božskému středu, k PŮVODU, jste už ušli 
významný krok kupředu. I to nespatřujte jako cenění, neboť žádný není lepší než jeho bližní. 
Nevíte, jaké zkušenosti bližní vedle vás venku ve světě už na své cestě udělal, které na nevědomé 
rovině slouží k poznání také vám. 
 Na cestě zpátky, k PŮVODU, sbíráte právě zkušenost, že vás láska vede do svobody.  
 Jako lidé vaší společnosti se stále pokoušíte cenit. Jsou to programy, které jste se naučili v 
nejranějším dětství a které vás také budou provázet celým vaším životem v této společnosti. 
Proto je těžké odstranit tyto programy z vašeho myšlení. To se vám podaří jen tehdy, když se 
budete pohybovat v okamžiku bytí, v Mé všudypřítomnosti a stále se budete snažit být 
rozumějící láskou a hledět za lidské chování. 
 Dal jsem vám zákon. Tímto zákonem je absolutní láska. Když vás učím: "Máte milovat 
PÁNA , vašeho BOHA , nade vše a svého bližního, jako sebe samotné!", tak je v tomto 
dokonalém přikázání lásky oslovena láska ve třech oblastech. 
 Kdo je BŮH? BOHA nemůžete vidět, ale jste v BOHU a  BŮH je ve vás. Jste částí BOHA: Světlo 
z Jeho světla, život z Jeho života, síla z Jeho síly. Když říkám: "Máte milovat!" tak milujete ve 
všem, co kolem vás je, BOHA, otcovský/mateřský DUCH, neboť On se odráží ve všem stvoření. 
Odráží se v každém bratru, v každé sestře. 
 Toto učení, které jsem vám dal, obsahuje tři zákony a přece je to jen jeden zákon: zákon 
lásky. Miluj B OHA nade vše! Toto přikázání vede přes lásku k vašemu bližnímu, ke stvoření a 
přes lásku k sobě. 
 Když vám říkám, že máte milovat sebe samotné, tak tím nemyslím sebelásku, ale máte se 
milovat ve svém božství, a tím milujete znovu BOHA, poněvadž v BOHU není žádné oddělení. 
Ani vy nejste odděleni od NĚHO, ani váš bližní od NĚHO není oddělen. Vše je jedno. Tak je také 
zákon lásky jedno. 
 Až se jednou znovu stanete dokonalou láskou, navrátíte se jako čistý syn, čistá dcera, budete 
také znovu zákonem, tak jako OTEC je zákonem, tak jako JÁ jsem zákonem. Zákon je láska a 
láska slouží! 
 Když se lidstvo nacházelo ve svém vývoji v "dětství", dal mu BŮH Mojžíšem desatero 
přikázání. Ta byla různá, aby se lidé naučili spolu vycházet v lásce. Když jsem kráčel po Zemi 
JÁ, bylo lidstvo ve vývoji dále. Proto byla mým učením láska, kterou jsem vám vysvětlil v 
kázání na hoře a četnými podobenstvími. Životaschopnost Mého učení jsem dokázal Svým 
životem. 
 Nerozumějte pod zákonem přikázání: "Mé dítě, to musíš činit, aby ses stalo blaženým!", ale 
rozumějte, že vám je dána svoboda, následovat Mě v lásce nebo také ne! 
 Vždy jsem vám vysvětloval svobodu z různých aspektů. Dnes jsem osvětlil jiný aspekt. Tato 
svoboda v lásce vám také pomáhá překonávat vaše krize. Zcela správně jste zpozorovali: krize 
stojí vždy krátce před poznáním, krize vede k poznání. Je-li poznání dosaženo, tak je vykonán 
další krok do světla. 
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 Tak se nebojte v mlžné stěně, nebojte se toho, že vám bude odebrán rozhled! Slepě Mi 
důvěřujte a nechejte se padnout! Důvěra, víra a láska se teď od vás žádají.  
 Když opustíte vše, co vás utiskuje, co vám ve vaší krizi nyní připravuje potíže, pak vás budu 
moci vést, protože Mi položíte k nohám svoji svévoli. Když chcete ale zvládnout krizi svojí 
lidskou vůlí, tak odmítáte božskou pomoc. 
 Hovořili jste také o síle modlitby. Učil jsem: "Proste a bude vám dáno - tlučte a bude vám 
otevřeno!" Zcela správně jste zpozorovali, že modlitba může pocházet z různých rovin vědomí. 
Ale také zde jde vývoj od kojence, který ještě prosí a žebrá o běžné věci života, dále k dítěti, 
které už má první zkušenosti vědomí, až k dospělému synu, k dceři OTCE. 
 Syn, dcera ví, že mu/jí je z hojnosti dáno vše. Syn, dcera už neprosí pro sebe, ale prosí pro 
bližního. Vaší modlitbou, vaší prosbou pro bližního, který se pro hojnost BOHA, OTCE, ještě 
nemůže otevřít, ho podporujete a pomáháte mu, aby ho pojalo více světla, více síly, více lásky. 
Vaše modlitba jde daleko přes malý okruh vašich příbuzných a známých, nezná pak už žádné 
hranice, neboť syn, dcera prosí univerzálně.  
 Dokonalá modlitba je nechat se padnout do vlastního božství. Vaše Vyšší já přebere vaše bytí 
a skrze vás bude vyzařovat božská síla, OTCEM darované dědictví. Pak se jasnovidoucí, 
jasnocítící dozvíte, kam se vaše světlo obrací. Krouží kolem zeměkoule, tu a tam se zastaví, aby 
prozářilo připravené bratry a sestry, jimž můžete ze svého stavu vědomí pomoci dále.  
 Poznejte, že jste se vším a se všemi spojeni! Nejste od ničeho odděleni, ani od země u vašich 
noh, ani od kamenů, na které šlapete, ani od trávy, od stromů kolem vás, od zvířat, od lidí, od 
duchovních bytostí, ba ani od souhvězdí, jste se vším spojeni. 
 Vše na sobě navzájem závisí a tvoří na každou akci reakci, které proudí morfogenetickým 
polem. Žádné jednání tedy nezůstane bez účinku! Proto vás prosím stále o kontrolu myšlenek. 
To budiž pro příští dobu vaším zvláštním úkolem, přičemž stále předpokládám vaši svobodnou 
vůli plnit cvičení, která vám nabízím, nebo také ne. Jste svobodní. 
 Pozorujte v prvním týdnu přesně své myšlenky -  buďte při tom čestní sami před sebou  - 
kde všude ještě oceňují, soudí a posuzují! Ve druhém týdnu vezměte myšlenkový komplex, 
při němž ještě nejvíce posuzujete a ceníte a pokuste se proměnit tento myšlenkový komplex 
tím, že se budete ptát po příčinách soudů, tím odkryjete své vlastní slabiny, tím v sobě objevíte 
karmická pouta, ta zrušíte a dále budete mít porozumění! Tímto způsobem proměníte negativní 
myšlenky v pozitivní. Tím také zrušíte to, co jste vyslali jako negativní myšlenkové stvoření.  
 Ještě jednou zdůrazňuji: Jste spolustvořitelé! Vaše stvoření se k vám vrátí a ovlivní váš 
nynější život! Přemýšlejte o této větě: "Každá myšlenka ovlivňuje vaše bytí"! Ještě jednou 
opakuji:  Na stezce ke světlu jste už učinili významný krok kupředu. Vaše síla myšlenek je nyní 
podstatně silnější než na počátku školení, proto i vaše zodpovědnost je větší.  
 Takže vás prosím o kontrolu myšlenek a o zesílenou snahu zrušit myšlenková stvoření, též 
nazývaná elementály. 
 Depresivní rozladění jsou vaše vlastní myšlenková stvoření, která jste vyslali, která se spojila 
se stejnými a zesíleně se k vám vrátila. Poznejte to, prosím vás! Mojí silou, Mojí podporou vám 
pomůžu tato stvoření znovu zrušit. Zároveň vám daruji sílu a odvahu pro další krok, který teď 
před jedním či druhým stojí, vstříc k nové identitě, vstříc k plně vědomému synu, k plně vědomé 
dceři nebeského OTCE.  
 Meditaci provádějte tak, jak vám ji intuice vnukne, jen vás prosím, abyste v prvním týdnu 
ještě jednou zesíleně oslovovali centrum božského pořádku, spočinuli v tomto centru, zcela se 
ponořte do tohoto centra, aby vše ve vás vešlo do božského pořádku. Když všechno ve vás 
dospěje do božského pořádku, pak bude i kolem vás pořádek. 
 Ve druhém týdnu se koncentrujte na centrum božské vůle a zůstat tam. V tomto týdnu 
budete pracovat současně na zrušení vašich negativních elementálů a zcela se dávat do vůle 
věčně svatého OTCE a Jeho síle milosrdné milosti, která vaše snažení odmění a půjde vám vstříc 
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s otevřenou náručí mnoho kroků, když vy učiníte ten první krok ke zrušení svých vlastních 
negativních stvoření. 
 Když se ve vašich meditacích vynoří obrazy, neznepokojujte se. Buďte spojeni se Mnou, 
JEŽÍŠEM KRISTEM! Když se Mnou začínáte meditaci, jste v Mé ochraně. Můžou, ale nemusí se 
vynořit obrazy. Jestliže se snad budete cítit ohroženi viděními, položte i je k Mým nohám. 
Nedělejte si žádné další starosti, neboť když oslovíte síly, které jste vložili do světa, tak se vám 
můžou - ale nemusí - projevit. Jste synové a dcery VŠENEJVYŠŠÍHO, vybaveni Jeho silou a mocí! 
Z Jeho lásky, kterou JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, jsem, jste také vy schopni proměnit negativní v pozitivní. 
 Později se může stát, že se k vám přiblíží jiné myšlenkové vlny, které nepocházejí z vás: 
Stvoření vašich bratrů a sester. Nyní vidím vaše myšlenky: "Co jiní stvořili, nemusím přece rušit. 
To ať si laskavě udělají sami." 
 Podívejte, kdyby BŮH, OTEC, takto myslel, že každé z Jeho dětí musí úplně nést svoji karmu, 
pak by už žádné z Jeho dětí nepřišlo domů. BŮH,  to nejsou jen Jeho bytostnosti: Pořádek, vůle, 
moudrost a vážnost, ale BŮH je ve Svém mateřském aspektu také trpělivostí, láskou a 
milosrdenstvím, proto jsou také Jeho děti v čistotě nositelé trpělivosti, lásky a milosrdenství. 
Trpělivost, lásku a milosrdenství používáte tím, že podáte svým bratrům a sestrám ruku a 
pomůžete jim z části zrušit také jejich negativní stvoření. 
 To je znamení vašeho skutečného mistrovství, že v Mém následnictví natahujete ruku po 
bratru či sestře a jste jim pomocí. Ale přitom se nikdy nemáte povyšovat nad svého bližního, ale 
pokorně poznávat, že také vám byla natažena ruka, i vám bylo pomoženo.  
 Má slova zní vážně, ale vy víte, že jsou pravena z lásky, poněvadž JÁ jsem láskou. Vím o 
všech vašich myšlenkách. Vím o vašich pochybách. Vím i o bolesti, o každé zkušenosti, o 
každém poznání, kterým procházíte. Rád bych byl dobrým přítelem na vaší straně, který vás ve 
všem, co vás utiskuje, podporuje, ale to můžu jen tehdy, když Mě necháte, - podle vaší svobodné 
vůle – abych vám pomáhal.  
 Jak často jdete s bolestí těžké cesty poznání svým všedním dnem a voláte na Mne: "PANE, 
kde jsi? Proč Tě neslyším? Proč mi nepomáháš?" A JÁ jsem vám tak blízko, ale člověk vystavěl 
zeď a tou JÁ, dobrý pastýř ke Své ovečce neprojdu. 
 Kdybyste se v těchto okamžicích nechali upadnout do Mé lásky a např. řekli: "Pane, teď 
nevím, proč mě to či ono potkává, proč teď kráčím tímto osudem, proč mám tyto starosti, proč 
musím strpět tuto bolest, ale Ty to víš a Ty také víš, co se teď mám naučit. Chybí mi obezřetnost, 
chybí mi rozhled. Vím, že jsi mi právě teď blízko. PANE, s Tvojí silou dále poputuji slepý!" --- 
Při těchto nebo podobných Slovech, Mí milí, pocítíte záření Mé posilující lásky. Ale většinou je 
člověk v takových okamžicích zaměstnán sám se sebou tak silně, že zapomene, kdo mu je tak 
blízko. 
 Nechejte tedy v sobě doznít Má slova lásky a nejen vážnost dnešního večera! Mějte důvěru a 
pojďte z říše stínů ke světlu! Mé požehnání je s vámi a se všemi v obalu člověka a duše! 

Amen 
�� 



  224 

61. školení 
 Jako bouře jsem JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, rozjitřil hlubiny vaší duše, vyvrhl nahoru to, co jste 
skrývali a i nadále ve vás budu působit jako bouře, dokud vaše nitro nebude čisté a vymetené a 
vy nebudete v sobě moci zapálit světlo znovuzrození. 
 Připomínáte si duše, které šly před vámi na věčnost, jak říká člověk - v těchto myšlenkách je 
už znovu oddělení: oddělení času od věčnosti. Žádám vás, abyste překonali všechna oddělení, 
abyste také zbourali všechna omezení a ohraničení, abyste dospěli k vnitřní svobodě syna, dcery 
OTCE! 
 Když jste se spojili s centrem vědomí božského pořádku a - jak bylo líčeno - nemohli jste se 
dostat do správné meditace, byl jsem ve vás činný se Svojí duchovní silou, abych oslovil vše to, 
co ještě nekmitá v božském pořádku, abych vyslal Své světlo do temnoty vašeho já, abyste se 
probudili ze spánku tohoto pozemského dění prostoru a času. 
 Neboť skutečně, svatá vůle BOŽÍ by ráda působila ve vás a skrze vás a tím také ve vašem 
okolí. Toto okolí nechápejte jen prostorově. Poněvadž jste spojeni se vším, co vás obklopuje, 
působí skrze vás DUCH spásy ve všem hmotném bytí, když poznáte své skutečné bytí - své 
vnitřní božství - a žijete podle toho. 
 Když se probudí dítě ze spánku, probudí zároveň mnoho dalších spících. Když dítě vstane, 
podnítí svým stanutím a svým nutkáním něco dělat také mnoho dalších ke stejnému chování, a 
ostatní následují. Když se probudí k lásce syn, dcera OTCE a dospěje k vědomí věčnosti Tady a 
Teď, tak je zároveň uhlazena cesta pro mnoho dalších synů a dcer OTCE, aby i oni uskutečňovali 
lásku Tady a Teď, ve věčnosti.  
 Poznejte - opakuji - zodpovědnost, kterou nese každý zde v kroužku a všude, kde čtete Má 
slova! Poznejte, že tato "doba obratu" je nyní plně v chodu! I když se temnota ještě staví světlu 
na odpor, tak je přesto světlem podněcována proměnit se ve světlo, neboť v tomto protikladném 
dění prostoru a času se protiklady ruší. 
 Proč nazýváte podle svého jazyka bytosti pádu "bytosti protikladu"?  Nacházejí se současně s 
vámi v prostoru a času, ve světě polarit, protikladů. Také každý mezi vámi žije v tomto světě a je 
zapojen do protikladů. Z tohoto myšlení v protikladech vyjdete se svým lidským rozumem jen 
velmi těžko. Proto jsem vás v minulosti stále napomínal, abyste změnili své rozumové myšlení v 
cítění srdce. 
  Když převažuje cítění srdce, tak proměníte také svůj rozum ve světlé duchovní myšlení. V 
tomto duchovním myšlení není ani světlo ani tma, ani dobro ani zlo, neboť z vyššího pohledu k 
vám hovoří čistá duchovní bytost, kterou jste, že všechny zkušenosti bratrů a sester kolem vás 
slouží k poznání také vám. Proto budete vděční za všechny zkušenosti, které nemusíte sami 
učinit. 
 Pak už nebudete více soudit své bratry a sestry, rodiče a prarodiče a odsuzovat je, když 
pomyslíte na zážitky z vašeho dětství, které vás ještě dnes zatěžují, ale pokusíte se porozumět 
vašim lidem a dospějete tím k odpouštění. 
 Jako lidé přehlížíte jen časový úsek minulosti tohoto nynějšího života. To vám tak ztěžuje 
porozumět, proč jste jako dítě někdy museli tolik vytrpět. Ale podívejte, není nic, co v pozemské 
oblasti nepodléhá zákonu příčiny a účinku, vše, co se stalo - a se ještě stane – je dobré pro vás a 
vaše zrání k lásce, k porozumění, k odpouštění! 
 Větším krokem je "prosba o odpuštění", ačkoliv vám bylo ublíženo, z vnitřního vědění, které 
proudí z božské moudrosti, že vás nepotká nic, co jste sami nezapříčinili, že jste většinou zadali 
dokonce horší příčiny, neboť OTCOVA milost a milosrdenství vám pomáhají, aby břemeno na 
vašich ramenech nebylo příliš těžké. Neříkal jsem vám, že nesete jen třísku kříže? 
 Vím, jak těžce je mnohý člověk zajat ve svém pozemském těle. Ale vy všichni jste také 
dostali sílu, abyste toto vězení, které jste si sami zřídili, zbourali. Všechny mříže jste si sami 
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nasadili a také ostnatý drát jste kolem sebe položili, který bolestivě - symbolicky viděno - zraňuje 
vaše tělo. Co je tělo? Hmota! Vy nejste jen touto hmotou. Vy jste duchem, duší a tímto tělem!  
 Zde na Zemi je vaším úkolem uvést tělo, duši a ducha do harmonie. Také a zcela zvlášť vaše 
tělo. Neslouží každá buňka oddaně tělu a to pak vaší duši jako nádoba pro pobyt v hmotné 
oblasti? 
 Když se spojíte z vědomí DUCHA se svým tělem, tak proudí vaším tělem veliká vděčnost, 
neboť umožňuje DUCHU zde ve hmotě působit, sbírat zkušenosti, získávat poznání a tím si získat 
svobodu. Neboť kdyby se DUCH neinkarnoval ve hmotě, nebyl by získal svobodu dítěte věčného 
TVŮRČÍHO DUCHA.  
 Učil jsem vás, že temnota podmiňuje světlo. Jedno je bez druhého nemyslitelné. Vzpomeňte 
si! Když tvůrčí DUCH vyřkl osudná slova: "Budiž světlo!", daroval tím Svému národu dětí 
svobodu v této svobodě tvořit a utvářet: podle vůle OTCE, který slouží ve Své lásce Svému lidu 
dětí nebo také podle svobodné vůle, svéhlavosti. Každému synu, každé dceři byla darována 
svoboda chovat se podle vůle OTCE nebo jednat podle libovůle. 
 Kdyby byl BOŽSKÝ DUCH připustil jen jedno, bylo by stvoření nesvobodné. Každý mezi vámi 
by byl nesvobodný. Svoboda proto podmiňuje protiklady. Tím tedy byla zároveň vložena do 
rukou synů a dcer OTCE svoboda. Ti tvořili se svým dědictvím, které jim daroval VŠE-JEDINÝ, buď 
podle božských zákonů nebo ve svévoli. A BŮH, věčný, všedobrotivý OTEC pohlížel na Své syny 
a dcery a ponechával jim absolutní svobodu. Také teď vás vidí v dokonalosti, neboť pro NĚJ 
existuje jen dokonalý syn, dokonalá dcera, božská individualita.  

Co se děje tady v dění prostoru a času, je jen cesta poznání čistého dítěte, které klade kolem 
své čistoty dar OTCE, totiž svobodu. V této svobodě leží svéhlavost. Čisté dítě je v BOHU, je v 
dokonalosti, je v srdci OTCE. Vysílá svoji svobodu, která se rozzáří ze světla dokonalosti. K 
lepšímu porozumění vám poslouží symbol slunce. Jádro slunce je dokonalostí, BOHEM, jednotou, 
sluneční zář je svobodou dítěte.  
 Svoboda je vyslaný paprsek, na němž vaše vědomí - stále více se přitom zastiňuje - putuje, až 
dospěje k hranici, k hranici dění prostoru a času. Tato hranice působí jako čočka, v níž se vyslaný 
paprsek láme na sto, ba tisíce jednotlivých paprsků. Vědomí se tedy dělí do mnoha inkarnací v 
dění prostoru a času. V tomto dění zažíváte vše lineárně, za sebou, a sice proto, že se vaše 
vědomí na své cestě zkoušky svobody omezilo tak daleko, že ztratilo neomezenost věčnosti.  
 S námahou se pohybujete jako děti tohoto dění prostoru a času na Zemi,  v těle z této Země. 
Vše, čím ve skutečnosti jste, je zakryto ve vašem zmenšeném vědomí, obaleno stíny, které 
nazýváte duší.  
 Žádal jsem vás, abyste se více neidentifikovali s koncovým bodem paprsku světla, ale abyste 
se obrátili a hleděli do světla, následovali paprsek světla. Vezměte s sebou radostně všechna 
poznání, která jste posbírali vy sami a vaši bratři a sestry ve zkoušce svobody vůle, a také 
zkušenost, že svoboda svévole v obratu nakonec vede k vůli věčně svatého OTCE, jehož vůle pak 
je i vaší vůlí, totiž zrušení utrpení, bolesti, válek, všeho toho, co vás už potkávalo v dění prostoru 
a času po staletí, tisíciletí, po milióny let. 
 Tím, že budete čerpat z této zkušenosti, dojdete k poznání, že ve vůli OTCE láska slouží a 
nevládne, tím vymaníte z otroctví a zajetí nejen sami sebe, ale pomůžete i při vysvobození vašich 
bratrů a sester. Vysvobodíte také stvoření, která jste sami uvedli v život, která zde na Zemi křičí 
v utrpení k BOŽSTVÍ. 
 Sloužící láska vysvobodí všechny tvory. Krok za krokem poputujete v této lásce, kterou JÁ 
jsem, cestou zpátky, budete  rušit všechny protiklady, vysvobozovat vše, takže lev bude pokojně 
ležet vedle ovečky, jak jsem vám to projevil už před 2000 let. Tato cesta domů je učena v 
obměněné formě ve všech náboženstvích. Láska má jen jiná jména. Skrývá se tu a tam a je přesto 
vždy a věčně ta stejná. V lásce se lidstvo spojuje.  
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 Vidíte znamení doby, v nichž mocně působí Můj DUCH. Poznáváte je na jedné straně podle 
uzavírání míru a na straně druhé podle Mé bouře lásky, která zvíří vše nejen ve vás, ale také v 
rodinách, společenstvích, národech a rasách. Vše, co nekmitá ve svatém pořádku lásky, je 
vyvrženo Mou bouří. Tak také všechno utrpení, které bylo způsobeno vaší matce Zemi: jak jsem 
vás učil, části MATEŘSKÉ BOŽSKÉ SÍLY, která vám v této matce Zemi slouží. Chvěje se ve vší té 
nesnázi pořádku a otřásá se v hrůze dění prostoru a času.  
 Také zde jsem vás vždy prosil ve vědomí syna, dcery OTCE působit proti silám zničení tím, že 
půjdete po Zemi žehnajícím krokem. Když tak učiníte, tak bratři a sestry vykonají s vámi rovněž 
tuto službu lásky, protože budou podněcováni vaším konáním. 
 Znáte pojem "systém sněhové koule." Říkám vám: Všechna moc leží ve vašich rukách! 
Uchopte tuto v lásce sloužící moc a působte s ní, aby světlo proměnilo temnotu a nejčernější noc 
zvěstovala ve vycházejícím slunci nový den pokoje, lásky! Nový den, Mí milí, který ukončí 
zkoušku svobody vůle. 
 Ve vašem božském vědomí bude putování podél vyslaného paprsku svobody vždy přítomné. 
Jinými slovy: Poněvadž v BOŽSKÉM není žádný čas, vše je přítomné. 
 Uvedu pro lepší porozumění ještě podobenství: Je to, jako když se probudíte ze snu do 
přítomnosti denního vědomí. Sen je zkouška svobody až do prostoru a času. Celý národ dětí 
věčně svatého OTCE-MATKY -DUCHA měl současně ten stejný sen a probouzí se ve vědomí 
všudypřítomného jásotu ve stavu věčnosti. 
 Tak opakujte v nadcházejících čtrnácti dnech cvičení, které bylo dáno v posledním projevení. 
Tvořte v bouři, kterou ve vás jsem, pořádek a vkmitejte do božské vůle, která je také v 
čistém duchovním bytí vaší vůlí! Dávejte pozor na své sny! Dávejte také pozor na vše, co vás 
v nadcházejících čtrnácti dnech potká: Poznejte, že jsem to JÁ, kdo křižuje vaše cesty! 
Proměňte nyní nastávající takzvanou temnou dobu zimy v zářící den v sobě tím, že dospějete v 
této době rozmýšlení ke svému skutečnému já, DUCHU ve vás, z nějž vytvoříte jednotu s duší a 
tělem v harmonii. 
 Má žehnající láska je s vámi, s každým jedním. Mé požehnání je s vámi všemi, také s vámi, 
kteří jste teď přítomni v obalu duše, vkmitejte do jásotu duchovně dokonalých, kteří však s vámi 
putují ve společenství, aby vás rovněž podporovali a pomáhali vám, aby se prostor a čas rychleji 
skončily. 
 

Amen 
 
Meditace: 
 Pohněte svými končetinami, napněte své svaly, abyste pocítili své pozemské tělo a dosáhli 
vědomí spojení těla s vaší duší a s DUCHEM sídlícím uvnitř! Všechny svaly jsou napnuty a nyní je 
uvolněte, zrušte napnutí - nechejte se zcela padnout do Mé lásky! 
 Vaše tělo je uvolněné, sval vedle svalu - klidný je váš dech, tlukot vašeho srdce je v rytmu 
lásky - vydýcháváte vše, co v nynější době zatěžuje vašeho člověka a nadechujete: mírnost, 
pokoj, oddělení od pozemského. 
 Vdechujete Mne a vydechujete člověka. Vaše paže a nohy jsou těžké a nehybné jako vaše 
tělo. Nejste schopni se hýbat, neboť vaše vědomí kmitá nyní do vaší duše a spojuje se se světlem 
vašeho věčného bytí. Je to božská jiskra, která vyzařuje toto světlo, to JSEM JÁ ve vás. Toto 
světlo se roztéká kolem vašeho pozemského těla a tvoří auru ve světlých nebeských paprscích, 
které jsou přiřazeny jednotlivým duchovním centrům.  
 Milosrdenství vás korunuje zlatě nad temenem, láska vás ozařuje v bílé barvě, jak ji neznáte 
na Zemi zářit, stříbrně vás ozařují pokora a jemnost v centru trpělivosti. Vážnost naplnění vašeho 
úkolu v dění prostoru a času se pokládá jako plášť barvy lila kolem vás, safírově modře vás 
ozařuje moudrost a nese vás v jemných vlnách ke smaragdově zelené božské vůli, kterou se 
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snažíte naplnit, abyste tím také kmitali ve svatém pořádku, který vás zdraví jako ranní červánky 
nového, nádherného dne. 
 Jste Mnou chráněni, nebojte se, jste obklopeni mnoha anděly, posly, kteří přijímají vaše 
žehnající myšlenky z meditace a zesilují je svojí silou. 
 Poznejte, Mí milí, že myšlenky, které jsou v takové hluboké meditaci myšleny, mají ještě 
daleko větší sílu než myšlenky vašeho denního vědomí! Poněvadž jste hluboko pohrouženi, je 
vám blízko čistě duchovní svět, dokonce s vámi částečně už může splynout. Vaše modlitba je 
zesilována nebeskými silami vašich bratrů a sester, a BŮH dává Své požehnání vašemu činu 
lásky. 
 Tak vás volám, duše, jako ženich volá svoji nevěstu. Opusťte tento pozemský obal a 
následujte Mě ve své představivosti! Putujte se Mnou duchovními světy! 
 Nejste omezeni na tento prostor a pociťujete nyní dálku kosmu. Pohlédněte do tmavě 
modrého nočního nebe a nechejte své pocity putovat do hvězdných světů! Zdravíme bratry a 
sestry na jiných rovinách bytí! Pociťte, jak vás opět radostně zdraví, jak se spojuje stuha láska, 
od OTCE ke všem Jeho dětem a zpět k OTCI! 
 Nyní pohlédněte, zatímco spočíváte v tomto vědomí, na místo, na němž se nachází vaše tělo a 
poznejte: vědomí není vázáno na žádnou formu. Může se rozšířit. 
 Tak vytvořte kruh, podejte si vzájemně ruce! Láska, pokoj, požehnání a světlo proudí od vás 
do vašeho středu a v tom leží vaše město. 
 Pociťte, jak se dále rozšiřuje vaše vědomí! Držíte se za ruce a s každým krokem, který jdete 
nazpět, se vědomí rozšiřuje. S každým krokem se země ve vašem středu zvětšuje. Dávno je vaše 
město už jen bodem, zahrnuli jste okolní místa. Zde narážíte na hranice vašeho státu. Zde se 
krátce zastavíte. Všichni světelní bratři a sestry, kdekoliv stojí ve vaší zemi, se připojují nyní k 
vašemu kruhu - i když se to pro člověka děje nevědomky - a rozproudí jako vy lásku, pokoj, 
požehnání, světlo. Spojeni s nimi opouštíte hranice vaší země a máte nyní ve svém středu 
kontinent Evropu, v ní zemi, v níž se v stále ještě trvající válce děje tolik utrpení. Ale nestojíte 
vůči tomu bezmocně. Jste světlem a toto světlo nyní působí zesíleně všemi posly světla Země, 
pro něž znovu otevíráte svůj kruh. 
 V myšlenkách rozšiřujete nad touto zemí zářící kříž. Dlouhý trám znamená lásku, příčný trám 
znamená pokoj. Kříž září do temnoty a ozařuje i ty, kteří ještě vůbec neví, že jsou v obalu duše a 
mají za to, že jsou uprostřed válečného shonu, volají ve své nouzi k BOHU za spravedlnost. - 
Nyní vidí světlý kříž, který tvoří most do říší duší. Žehnám společně s vámi a Má milost, která 
proudila na Golgatě ze středu Mého srdce, proudí ke všem těm trpícím, ať už jsou v obalu 
pozemském nebo v obalu duše, jsou posilováni a vaše modlitba způsobuje, že poznávají světlo 
spásy v lásce, ve vzájemném odpouštění. 
 Světelný kříž se rozšiřuje na všechny sousední země a září všem, v jejichž duších nepokojně 
a ničivě plane oheň nacionalismu. Vyzařujete spojující lásku, ta se noří do jejich duší. Hledíte na 
všechny kontinenty - všemilostivá láska proudí. Ke sklíčeným, zoufalým proudí síla, nemocným, 
trpícím pomáhají zářící léčivé síly, zbloudilým září světlo, aby jim ukázalo cestu. Všichni a vše 
je zahrnuto do kroužku světla. 
 Znovu rozšiřujete své vědomí a opouštíte Zemi. Jste ve volném prostoru. Prozářeni láskou a 
milosrdenstvím jste spojeni se všemi posly světla. U vašich noh leží Země a společně 
pozvedáváte modrou planetu, která září ve svém nitru, vstříc ke světlu hvězd, věčnosti. Těžce 
leží ve vašich rukách, ale Má síla lásky vám pomáhá a modlitba proniká prostor a čas: Ó OTČE, 
podívej, my všichni neseme tuto planetu, Tvůj dar Sadhaně. My všichni se modlíme a hlídáme, 
aby se prostor a čas sklonili. Neseme společně světový kříž a pozvedáváme ho do Tvého 
všemilosrdného světla, aby se uskutečnila proměna. 
 Svoboda je vyzkoušená, milý PRAOTČE, nejhlubší hlubiny se prošly, nyní přišel čas, kdy se 
noc skloní, poněvadž už nastává nové ráno. Ó nejsvětější PRAOTČE, skláníme se Ti v nejhlubší 
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pokoře a děkujeme za svobodu, kterou jsi nám daroval. Ze svobody a ve svobodě se vracíme do 
božské dokonalosti, kterou jsme opustili ve spánku jen jakoby ve zlém snu, s pomocí Tvé milosti 
v JEŽÍŠI KRISTU, Tvé lásce, znovu vykupujeme vše, co k Tobě volá v nouzi a trápení. - Jemně 
znovu odkládáte planetu a znovu pozorujete její tíž, jak klesá a klesá. Ale zároveň poznáváte, že 
modlitba v rozlitém světle milosrdenství mírní rychlost jejího pádu. Vidíte proudit duchovno 
Země a pociťujete touhu vaší matky Země roztrhnout svůj těžce hmotný obal, aby se stala 
světlým domovem pro všechny ty, kteří se vrací domů, a její touha se stává vaší. 
 Navenek se loučíte s bratry a sestrami světla a kroužek se zmenšuje. Vědomí je ještě 
rozšířené, jste znovu v kroužku, jak jste se zde sešli. Kmitá ve vás slib: Slibujeme, že tento oděv 
se nám má stát čestným oděvem, čestným oděvem, který slouží duši. Na tento oděv budeme 
dávat pozor a milovat ho a tím mu projevovat svoji vděčnost, že se spojíme s DUCHEM v každé 
buňce a darujeme jí světlou stravu. 
 Vstupujete do tohoto oděvu a cítíte zářící životní sílu až do chodidel, odtud stoupá vzhůru, 
pulzuje nohami. Pociťujete v centru božského pořádku lehkou rotaci ve smyslu hodinových 
ručiček. Zde spočinete v modlitbě: OTČE, chci se také jako člověk zcela oddat do tohoto Tvého 
božského pořádku. Prosím Tě, prozař mě Svým svatým pořádkem, aby mohly obstát všechny mé 
pocity, mé myšlenky, mé činy ve světle dokonalosti! Ve druhém týdnu spočívejte u centra 
vůle: Do Tvé božské vůle se OTČE kladu, chci být jako list ve větru Tvé lásky nebo jako kapka v 
širém moři Tvého milosrdenství, neptat se, nic neočekávat, nic nechtít. Ve všem, co mě potkává, 
poznávám Tvoji svatou vůli, poznávám Tvé působení v očistě své duše. -- 
 Uč mě Svoji moudrost, ó OTČE, uč mě vidět ve všech mých bratrech a sestrách Tebe a tím 
pochopit mnohost v jednotě! Probuď ve mě svatou vážnost v následnictví Tvého syna, v němž 
ses sám sklonil ve Své lásce dětem v pozemském oděvu! Uč mě trpělivost, mírnost, oddanost a 
pokoru, uč mě Tvoji lásku, která nedělá žádné rozdíly a nedělá hranice, která vidí vše v 
dokonalosti, a nauč mě cvičit milosrdenství! Tak budou Tvé bytostnosti a vlastnosti, ó nebeský 
OTČE, znovu ve mně probuzeny k duchovnímu životu, který mě nese domů k Tobě, zatímco 
sbírám všechny inkarnační zkušenosti a rozřešuji to, co leží v prostoru a času v bolesti. Také tato 
meditace vám je dána jen jako podnět, nechejte se Mnou ve vás vést k vlastní intuici. 

Amen 
�� 
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62. školení 
 Mí přátelé, JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, vás zdravím a zářím do vašich srdcí pocit Svého úsměvu. 
Putujete po stezkách této Země, snažíte se jít po Mé ruce a přesto se tu a tam rozeběhnete jako 
ovce, které ohrožuje vlk, místo abyste zůstali blízko při Mně, DOBRÉM PASTÝŘI, a tím se naučili 
mírnosti. 
 Neslíbil jsem vám bouři? Musí to být, neboť vaše cesta po této Zemi má pro vás vyšší smysl 
než jen spočívat ve starostech všedního dne. Vydali jste se, abyste našli společně cestu domů do 
světla. Vydali jste se, abyste přibrali na této cestě domů své bližní a také působili ve stvoření, aby 
stvoření bylo znovu neseno vstříc světlu. 
 Abyste mohli být světlem, zvíří ve vás Má bouře vše temné. Jen k vašemu poznání: Nechejte 
létat listí jen v Mém větru a nezatěžujte ho svým rozumem.  
 Nechejte Mě, abych otevřel vaše nejhlubší nitro, aby vám vnitřní chrám jasně zazářil ve 
světle věčnosti - Tady a Teď! Neboť když žijete v okamžiku, nespočíváte už v minulosti a 
nemyslíte ani na budoucnost, jak jsem vás už mnohokrát učil. Abyste dospěli k této přítomnosti, 
musíte si také být vědomi, že stále ještě často utíkáte do minulosti nebo budoucnosti. Jak často 
tedy ještě ode Mne odběhnete jako polekaná ovečka. 

Poznejte, že jste školením pokročili tak daleko, že Můj DUCH by ve vás a skrze vás rád 
působil v každém okamžiku vašeho života! Ale to můžu jen tehdy, když stojíte v mírnosti, 
absolutní důvěře, ve víře a v lásce ke Mně. 
 Podívejte, je podzim a zima se blíží. Zima zakryje, co bylo na podzim zvířeno. Aby vše 
zvířené - podle svého poznání - se mohlo stát pouhou vzpomínkou, je třeba Mé bouře ve vás a 
především vaší lásky ke Mně, který vám jsem přece tak blízký, abyste, cokoliv se děje, s 
radostnou myslí putovali dále svoji cestu. Neboť JÁ potřebuji nástroje, které spočívají pevně v 
sobě, to znamená ve Mně, ve svém vnitřním chrámu, proto ty zkoušky. Pak může přijít zima, 
může vše zakrýt svou bílou nádherou. 
 Je to určitá doba strnutí, přípravy, čas klidu - odpočinku ve Mně. Se symbolem jara pak ve 
vás prolomí život, kterým JÁ ve vás jsem, největší silou a vedle vší vaší pozemské činnosti 
vykonáte duchovní úkoly, které jste kdysi slíbili činit. Úkoly, které vám jsou jako takové v 
okamžiku vědomé, když právě jednáte. 
 Pohlížíte na svůj život, na činnost, na své povolání, a se starostlivým podtónem se Mě ptáte: 
"PANE, jak máme plnit v této pozemské nouzi ještě i duchovní úkoly?  Přece už neseme dost 
pozemského!"  Podívejte, to je váš nynější stav vědomí! Vrostete-li ale do důvěry, pak získáte 
mírnost a budete žít v hojnosti, ačkoliv máte ještě toho či onoho zdánlivě  nedostatek, neboť celé 
stvoření je vaše! 
 Proč jsou vám jako útěcha dány výroky, jako váš příklad dnešní večer? [Když si člověk 
myslí, že už to dál nejde, pak světýlko malé odněkud jistě vzejde.] Poznejte v nich, když vám 
padnou do paměti, Mé povzbuzení pro vás vidět skutečně světlo na konci tunelu - a nejen vidět, 
ale také se v něm v tomto okamžiku cítit! To platí pro každého z vás. 
 Vždy budete mít potíže na této Zemi, neboť jste uprostřed boje. Světlo je sice také ve hmotě, 
ale není zde doma. Kmitání je tak přetransformované směrem dolů, že touha je ve vás 
prazákladem všech vašich nepříjemných pocitů. 
 Co vás, Má věrná skupinko, může potkat zde na Zemi? Může vám být uzmuto vše, včetně 
pozemského života - myslete na Mne - ale jedno temnota nezmůže: Oloupit vás o ducha. Vaše 
duše je svobodná. Duchovní dítě, syn nebo dcera, je svobodné. 
 Proč jsem byl přibit na kříž? V tomto nejtemnějším bodě v hmotné oblasti si temnota 
myslela, že dosáhla vítězství. Ale tu, kde bylo nejtemněji, zazářil jasně Můj DUCH a Mé světlo se 
ponořilo do všech Mých pozemských dětí - v lidském nebo duševním obalu - jako podpůrná 
KRISTOVA JISKRA, aby pozvolna poznali uprostřed temnoty, že světlo není přemáháno temnotou a 
že je jen jedna cesta, cesta zpět do světla.  
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 Do té míry není žádná výhybka. Vlak musí zpátky jedním směrem. Může sice dělat mnoho 
oklik, to znamená, jen jako když se pohybuje had, ale vědomí, které se ztratilo ve tmě, dospěje 
tak nebo tak vždy zpět do světla, až k poznání, že toto světlo nikdy neopustilo. 
 Vše, co se odehrává zde v hmotné oblasti, je vědomí - nejen zde, ale když pozvednete toto 
vědomí, jak vás to učím v meditacích, získáte i vnitřní svobodu syna, dcery OTCE zpět, kterou 
vlastníte na věky věků a od věčnosti jako dědictví od OTCE, neboť v NĚM není žádný počátek, 
žádný konec. Poněvadž jste z NĚJ, jste také vy bez počátku, bez konce. 
 Je to jen vědomí, které bylo přetransformováno směrem dolů na tak nízký stupeň, že si 
myslíte, že vám je odebírán dech k životu. Když se ale ponoříte do svého nitra, pozvednete své 
vědomí a vkročíte do mírnosti dítěte VŠENEJVYŠŠÍHO. 
 Co se jen může stát? - Vše je dobré tak, jak to je. Národy přicházejí a odcházejí. Pohlédněte 
na oblohu: Hvězdy přichází a jdou. Světlo, které vidíte svýma pozemskýma očima, je zčásti 
dávno vyhaslé, a světlo, které vzniká v dálkách kosmu, ještě nevidíte. 
 Na čem to záleží? Záleží to na vašem omezeném vědomí. Hranice si kladete sami. Znovu 
vidím vaše myšlenky: "Ó PANE, řekni, jak můžeme uniknout svým omezením, když se musíme 
věnovat svým denním povinnostem?" Odpovídám vám: "I to, co pociťujete jako povinnosti, je 
vaše vlastní omezení. Když vám povinnost byla radostí, nebyla by to už povinnost, už by to 
nebyla hranice, omezení. Znovu tedy záleží na stavu vašeho vědomí. To platí pro každou oblast. 
 Je ve vaší svobodě jako ovečka řítit se pryč, abyste utekli před zdánlivým nebezpečím 
trhajícího vlka. Je ale také ve vaší svobodě přitulit se k PASTÝŘI, kterým JÁ jsem. V okamžiku 
přitulení se, v důkazu vaší důvěry ke Mně, pozvednete své vědomí a poznáte ve vlkovi přízrak 
vašeho omezeného vědomí. 
 Mluvili jste dnes také o svých snech a jejich výkladu, na něž jsem poukázal v posledním 
projevení. Také v dění snu vám ukazuje vaše duše nebo vaše Vyšší já, velmi často také váš anděl 
strážný, kam ovečka utíká. Zároveň vám jsou také poskytnuta řešení, která znovu v absolutní 
svobodě můžete přijmout nebo zahodit. Zcela jedno, zda řešení přijmete nebo zahodíte, směr 
utíkající ovečky je kruhový pohyb, který vždy vede znovu ke Mně. Takže pročpak vlastně utíkat? 
 Archetypické symboly jsou příklady zkušeností a poznání vašich bratrů a sester ve všech 
dobách minulých. Jste s nimi spojeni na duševně-duchovní úrovni. Není žádné oddělení! Každá 
zkušenost, kterou činíte, je zároveň zkušeností vašeho bližního a naopak. 
 Vaším podvědomím plynou proudy zkušeností a sdělují se vám. Tyto proudy zkušeností jsou 
užívány vaším Vyšším já nebo vaším andělem strážným, aby vám pomáhali v nynější inkarnaci 
prostoru a času. Přijměte tuto pomoc a buďte plní radosti, i když se probudíte po snu, jak bylo 
líčeno, sklíčeni! Neboť také sklíčenost je ukazatel stavu vědomí, vzdálení se ode Mne, darované 
vám k poznání, abyste znovu hledali Moji blízkost.  
 Vše líčené vás stále vede na cestě vpřed, aby z vás učinilo použitelný nástroj v pozemské 
oblasti. Je tolik nouze na této Zemi a vy všichni, kteří slyšíte Má slova nebo je také čtete, jste 
byli připraveni být světlem uprostřed temnoty, pomáhat, natáhnout obě ruce - symbolicky - 
abyste vedli vyslané paprsky zpět k PRASVĚTLU. Pochytejte jako nějakým dutým zrcadlem to 
množství světelných bodů kolem vás a veďte je zpět k OTCI!  
 Každá sestra, každý bratr, který nebo která vás potká, potřebuje vaši světlou myšlenku, sbírku 
v ohniskovém zrcadle, kterým máte být. Všechny lidské problémy, které vámi ještě hýbou, 
zblednou v nouzi, která vládne duševně na této planetě.  Počínaje nouzí ve stvoření, zvířatech, až 
ke všemu tomu utrpení, které nesou vaši bratři a sestry na celém světě.  
 Vy jste proměnitelé! Vyvinuli jste v sobě tuto sílu. Tato síla by se ráda skrze vás uskutečnila. 
Čin ale může nastat jen tehdy, když bouře zvíří vše spočívající v nejhlubších rovinách vědomí; 
když poznáte to zvířené a tím svá omezení a ta společně se Mnou v přítomnosti v Mém DUCHU a 
Mým DUCHEM zrušíte, aby se ve vás rozprostřel klid zimy, proměnilo se listí ve výživnou zemi, 
z čehož může vzniknout nádhera květů na jaře.  
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 Mé slunce ve vás chce vystoupit, Mé slunce ve vás chce vyjít a zvěstovat nový den, nový 
život, nejen pro vás, ale pro tuto Zemi, pro tuto planetu. Pojďte a neváhejte! Poputujme 
společně! Cvičte se podle svobodné vůle v pozvednutí vědomí tím, že půjdete do meditace! 
Buďte Mým světlem! 
 Večer pokročil. Má slova vámi hýbou. Vezměte si s sebou do nadcházejících dnů VÁŽNOST! 
Nenechejte se stlačit mlhou, temnotou, smutkem podzimu! Musí to být  - poznejte i zde 
symboliku! Putujte se Mnou podzimem, tichými dny, v niž slunce září už tak málo. Právě v této 
době Mne, DOBRÉHO PASTÝŘE, můžete cítit obzvláště blízko. Tak jako jste líčili: "Když je nouze 
největší, pak se dostaví pomoc. Když je temnota největší, pak je světlo kousek před průlomem. 
 Poznejte i v posledních slovech, která jsem teď pravil, symboliku pro vaše vědomí zde v 
prostoru a času! V duchovnu není žádné oddělení, tam jsem s vámi jedno, tam jste také vy jedno 
s OTCEM, tam jste jedno se vším, co je. 
 Má vážnost, ale i radost nebe je s vámi! Ve vašem světě polarit je to protiklad, ale v duchu 
jsou radost a vážnost jedno. 
  Má láska vám žehná. Vkmitejte do této lásky! Poznejte, že kyvadlový pohyb vede nakonec ke 
spočinutí ve Mně! A ke kyvadlu patří dvě strany. Přisvědčete oběma stranám ve vás! Zmenšete 
výkmity a dospějete do jednoty se Mnou, se svým  PRASTAVEM, s BOHEM! 
 Meditace: Pohybujte všemi vašimi údy - uvolněte se! Nyní mocně napněte svaly a pociťte 
tak své lidské tělo se všemi jeho svaly, všemi jeho orgány - život - lásku, dává vám sílu pro 
každý z vašich pohybů! 
 Nyní se uklidněte a uvolněte se, hluboce se nadechněte a vydechněte, vše lidské vydechněte a 
vdechněte odém božské lásky! Všechna napnutí, všechny starosti, strach vydechněte! Váš dech je 
teď klidný a harmonický, přichází a odchází, necháváte dít se. Slyšíte tlučení vašeho srdce ve 
vás, tep života, lásku, pociťujete Mě. 
 JÁ jsem v tobě - JÁ jsem v tobě - JÁ jsem v tobě - ty jsi jedno se stvořením se Mnou - se 
Mnou - JÁ JSEM - JÁ JSEM ...... 
 Tělo, lidský oděv, je nyní zcela uvolněno, údy jsou těžké, jsou jako skořeněné se zemí, jedno 
se zemí, nemůžete zvednout nohy, jsou nyní sloučené se zemí. Vaše lidské tělo se nyní rovná 
stromu, který nehybně stojí v pozemském stvoření a kterým nemůže jediný sebelehčí vánek 
pohnout.  
 Přesto je ve vás život, život z BOHA, vaše duše. - Této duše se nyní vědomě vzdáváte tím, že 
do ní kladete své vědomí! 
 Nyní pojď, Má duše, ovečko, ven z pozemského omezení! 
 Shora se na sebe díváte a spatřujete dlouhý vlnící se, jasně zářící oděv a ve středu svého srdce 
zářící paprsek, který koresponduje se světlem z věčnosti, láskou OTCE. 
 Vidíte, jak se tyto paprsky z vás spojují s životem z BOHA a tím s životem, který je všude 
kolem vám požehnán Jeho svatým odémem. Pobožně se rozhlížíte kolem sebe. Zdi už neexistují, 
neboť vše je nyní pro duši ponořeno ve světle a světlo nezná žádné omezení. I temná noc, která 
vládne na vaší polokouli, je projasněna světlem z věčnosti, světla, které vás pojalo, a rádo by vás 
přiblížilo cíli, věčné LÁSCE. 
 Rozhlížíte se svýma duchovníma očima kolem sebe a poznáváte, zatímco stojíte ve světle, 
nebeské zástupy, které po vás natahují své ruce, připravené obnovit svazek věčnosti: Jeden za 
všechny - všichni za jednoho - za KRISTA - bojovat za lásku. Dotýká se vás posvátná hrůza. Také 
vy podáváte svým bratrům a sestrám z věčného domova ruce. Vznešený kroužek mezi nebem a 
zemí se uzavírá. Vaše vědomí se rozšiřuje nad vaši auru do nekonečnosti - jedno s nebeskými 
světy - jedno se vším bytí. Pohlížíte do hvězdných světů a poznáváte, že se napojili také vaši 
hvězdní bratři a sestry na tento svazek obnovy. 
 Můj kříž září uprostřed kroužku věčnosti a leží jako spása nad zkouškou svobody národa dětí. 
Dlouhý trám "láska" tvoří zlaté schody do srdce OTCE a vy vidíte bezpočet bytostí, které se vrací 
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domů k PŮVODU. Příčný trám je tajemstvím bratrství všech dětí OTCE. Pokoj jásá chór andělů! 
Oslněni, ale plni nevýslovné radosti, pohlížíte do světla. 
 Nyní se obraťte! - Temnota! - Temné kouře očerňují modrou planetu u vašich noh. V těchto 
oblacích vidíte všechnu bolest, utrpení každé bytosti. Vidíte také své 'malé starosti a nouze'. 
Nějaký hlas vás něžně, zároveň vážně a přesto milostivě povzbuzuje: "Nyní, Mé dítě, podívej, z 
Mého svatého dědictví neseš moc a sílu v sobě, abys vše temné proměnil ve světlo!" 
 Radostná vážnost vás naplňuje: "Ano, OTČE, tady jsem! Probuzen z dlouhého spánku, nyní 
naplňuji ve společenství světla." 
 Jedna myšlenka – jeden čin – jedno společenství všech, ve Mně, JEŽÍŠI KRISTU. - Láska, 
pokoj znovu jásá nebeský chór. Láska, pokoj září skrze vás do planety Země, tma se začíná 
projasňovat. 
 Nyní se vraťte zpět ze svého kosmického výletu, ale uchovejte si ve svém nitru jednotu, 
vezměte s sebou do svého vědomí dne také vážnost! Ještě jednou pohlížíte svýma duchovníma 
očima do nebeských světů, zdravíte je plni vroucnosti, pohlížíte vzhůru ke hvězdám a zdravíte 
své hvězdné bratry a sestry. Skláníte se všichni před BOHEM, věčně svatým PRAOTCEM, v 
nejhlubší pokoře a nejvroucnějším díku a přijímáte znovu svůj pozemský oděv, tělo. - Vše je 
dobré tak, jak to je. 
 Duše se modlí: "Milý nebeský OTČE, Tvé milosrdenství nechť září skrze mě do tohoto světa. 
Přece jsi mi ukázal, kolik nemilosrdenství je na této Zemi. Tvé dílo, ó OTČE, je korunováno 
milosrdenstvím, tak se má skrze mne a všechny posly světla ve spojení rozšířit na této zeměkouli 
zlaté světlo milosrdenství. 
 Ukláním se před Tvojí láskou, ó OTČE, která nese všechnu tu bolest, utrpení. Prosím  za 
odpuštění pro nelítost lidí. OTČE, skláním se před Tvojí láskou a prosím ji, aby prozářila mého 
člověka a nechala ho, aby se stal neschopným vždy znovu jednat bezcitně. 
 Děkuji za trp ělivost, nejsvětější OTČE, DUCHU, kterou se mnou máš. Trpělivost mocnější než 
nejvyšší hory této Země, trpělivost, které stále znovu nechává vycházet Slunce a září se stejnou 
jemností a dobromyslností nad spravedlivými i nespravedlivými. OTČE, uč mě Tvojí trpělivost, 
abych vždy měl trpělivost se svými bratry a sestrami, sám se sebou a nechal vládnout pravou 
pokoru! 
 Třísku světového kříže rád ponesu a nebudu si déle stěžovat a vůbec nebudu tvrdošíjný. Uč 
mě poznat vážnost této doby a nechej mě stále silněji pociťovat Svoji vážnost, abych už 
nekolísal v prostoru a času, jako stéblo trávy ve větru, ale stál pevně v JEŽÍŠI KRISTOVI na 
věčnost! 
 Tvoji moudrost, ó OTČE, si chci odkrýt krok za krokem, abych v Tvé moudrosti poznal 
nedostatečnost mého člověka, naučil se pohybovat v Tvé moudrosti, abych Ti mohl sloužit 
dokonaleji ve vyšším poznání. 
 Ó věčně svatý OTČE, Tvá vůle nechť se děje ve mně a skrze mne. Svoji svévoli skládám na 
oltář mé lásky k Tobě. Nechť se všechno lidské chtění rozplyne v této lásce, v ohni očisty a Tvá 
svatá vůle mě úplně prozáří! 
 Tak se ve mně vykonává Tvůj svatý pořádek, ó OTČE, a dává mi sílu žít a působit v této 
oblasti hmoty v tvém DUCHU a z tvého DUCHA." 
 Nyní zhluboka nadechněte a vydechněte a pociťte životní proud, jak pulzuje vaším tělem! 
Ještě jednou naslouchejte svému tlukotu srdce: Láska - pokoj - požehnání - světlo. 

Amen 
��
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63. školení  
 Otázky: Proč bylo BOHEM stvořeno stvoření? Do jaké míry nás BŮH potřebuje jako Svůj 
protějšek? Jaká "hra" je se mnou hrána? 
 Odpověď: Milý bratře, JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, ti odpovídám a tím vám všem na vaše vnitřní 
otázky. Podívejte, v čistě duchovní oblasti není tvůrce oddělen od tvora! Tvor a tvůrce jsou 
jedno, jeden DUCH. 
 Ve stavu před stvořením jsi byl jako syn, jako dcera myšlenkou BOHA, od věčnosti v NĚM. 
ON, VŠE-JEDINÝ, tě viděl vždy jako Svého syna, jako Svou dceru v sobě. Láska, která proudila od 
BOHA k Jeho myšlence, kterou ty jsi, tě postavila do individuality - vyjádřeno lidskými slovy: 
do duchovního stvoření - a BŮH se ti dal poznat jako OTEC. Přesto nejsou v čistě duchovním, 
opakuji, tvor a tvůrce odděleni. 
 V této jednotě má stvoření podíl na BOHU a také podíl, což JÁ vždy vyjadřuji jako dědictví, 
na stvořeních, tedy propůjčovat myšlenkám BOHA ve stvoření podobu. 
 To je váš PRAPŮVOD, který vám může být v prostoru a času vysvětlen jen těžce. Eóny, 
vyjádřeno pojmem z prostoru a času, jste vytvořili v duchovních světech, v radosti, v harmonii, 
v jednotě. Ale podívejte,  tvor by byl věčně zůstal jen loutkou tvůrce, kdyby mu tvůrce současně 
nedaroval svobodu spolutvořit a spoluutvářet podle vlastní vůle. 
 Tomuto daru musela být ale také poskytnuta svoboda tvořit a utvářet ve svévoli, tedy podle 
vlastní představy a ne podle zákonů, které jsou v čistě duchovním láskou. V této svobodě, kterou 
dal tvůrce Svým tvorům, byla tedy už možnost pádu. Nyní se ptáš na jméno této ‘hry’. Jméno 
této hry je SVOBODA. 
 Tvor by měl mít možnost projít v absolutní svobodě světlem, ale i temnotou. Světlo 
podmiňuje temnotu, tak jsem to vysvětlil. Proč? To je rovněž založeno v zákonu svobody: Kdyby 
tvor znal jen světlo, zůstal by provždy loutkou. Pozná-li však také temnotu a projde jí, dospěje ke 
skutečné svobodě tvora. 
 Nyní přihlédnu k příhodě, kterou jsi vyprávěl [viz školení 53] o poslušnosti, respektive o 
neposlušnosti. Jen neposlušnost vůči přikázání nejstarších navštívit milou, přinesla svobodu 
opustit ono město na křídlech ptáků. 
 Jen neposlušnost vůči pokynům OTCE VEŠKERENSTVA jednat v lásce, ukazuje tvoru svobodu. 
V této svobodě jsi ty jako syn/dcera kráčel hlubinami do svého nynějšího stavu bytí. V tomto 
stavu jsi ve svém nejhlubším nitru - vciť se do sebe - nešťastný. 
 Je v tobě neurčitá touha. Neumíš si ji vysvětlit, cítíš se omezen a myslíš si, že nacházíš 
příčinu ve své nynější životní situaci. Příčina je daleko hlouběji. Je to stav - nyní Mě nechej 
vyslovit přirovnání - ztraceného syna krátce před obratem. Sice jsi z člověka už dlouho na cestě 
domů, veden Mnou, JEŽÍŠEM KRISTEM, ale tlak tvého Vyššího já se stal mocnějším a ty překládáš 
tento tlak jako nespokojenost se svým lidským bytím. 
 Když však poznáš, že tento tlak, tlak čistého syna/čisté dcery, kterým/kterou v nitru jsi, na 
božské dědictví, které v tobě leží, je zaměřen, pak se otevřeš pro proudění hojnosti a zažiješ svůj 
pravlastní prožitek Damašku. Už jsi Mě dvakrát slyšel volat.  
 Se vší zřetelí jsem se tě dotknul a ještě jednou Mě uslyšíš. Potřetí, Můj synu/Má dcero, Můj 
příteli/Má přítelkyně, se tvé nitro rozšíří a ty poznáš, že se rozum musí ještě daleko více spojit se 
srdcem, aby do tebe mohly proudit trpělivost, láska a milosrdenství a ty jsi pak kráčel svým 
životem a čerpal z hojnosti. 
 Pak pocítíš tlaky, které jsou uloženy z venku, už ne jako takové, ale pocítíš se jako 
syna/dceru, který/která dělá kroky po této Zemi ze svobody. 
 Neomezuj se svými představami! Podívej, dálka veškerého stvoření ti leží u noh! V tvé touze 
bys někdy rád prolomil vnější krunýř nynějšího lidství. Ale poznej, že toto vězení je, pozorováno 
z jiného úhlu pohledu, milostivým darem.  
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 Má láska je s tebou. 
 Večer postoupil a JÁ vás prosím o trochu trpělivosti přijímat ještě mé SLOVO a oddat se jeho 
kmitání. 
 Nyní žijete na počátku nové doby, o níž vám bylo řečeno, že Mí čeledíni a služky 
předpovídají, že vidí budoucnost a mají vidění. Kráčejte bez strachu vám ještě nezvyklým 
děním! 
 Předchozími cvičeními jsem vás učil, že strach máte jen, když je nedostatek lásky. Poněvadž 
jste Mě ale následovali až sem, už jste lásku prokázali. Ale nechejte tuto lásku stát se ohněm a 
váš strach shoří v plamenech. Co se může stát, když se spojíte se Mnou a poputujete prostorem a 
časem? Vše je vám přítomné. Minulé a budoucí pak pozorujete z vyššího hlediska. 
 Nyní použiji snu jako příklad, který dopředu naznačil přechod sestry na jinou rovinu bytí. 
Člověk se svými myšlenkami spojuje smrt ještě stále s něčím negativním. 
 Ale co je smrt? Smrt je osvobození, spása, věčnost, život, neboť skutečně mrtví, tak jsem vás 
učil, jsou ti, kteří nejsou probuzení v DUCHU. Ti, kteří však jsou probuzení ve Mně, žijí věčně, a 
smrt je přívětivý bratr, který v podobě anděla podává ruku, aby pomohl při přechodu z této 
pozemsko-hmotné roviny do duchovní. 
 Na tomto procesu není nic strašidelného, jen vaše představa, vaše mínění  formuje ještě vaše 
myšlenky. Změňte své myšlenky a poznáte moudrost v Mém SLOVĚ! Poznáte ale i milost, která 
vám je dána, že smíte nyní dělat po Mé ruce kroky ve stavu věčného bytí. Ona sestra se 
rozloučila skutečně jemně lehkými zvuky na okně a současně k tobě kmitalo poselství, milý 
bratře: "Vše je dobré, jak to je! Už mezi námi nic neleží!" 
 Jen člověk setrvává ještě ve starých myšlenkových vzorech. Podívej, přijmi vděčně toto 
poselství a provázej  s modlitbou a skrze modlitbu onu sestru do světla, neboť volání na tvém 
okně bylo současně prosbou na tebe, abys duši dále provázel myšlenkami modlitby. 
 Poznejte, Má věrná skupinko tady a všude, že se v budoucích časech budou takové zážitky 
množit, pozvolna se stanou všedností! Neboť oddělení mezi tímto světem a záhrobím musí být 
zrušeno. Jen pak budete schopni vědomě pomáhat v duchovních oblastech se svou duší, kde je 
třeba pomoci.  
 Abyste byli zkoušeni ve své pevnosti, jsou ve snu užívány symboly, které vás tu a tam ještě 
poděsí, ale jen, abyste poznali svůj ještě existující strach a ten zrušili v lásce ke Mně. 
 Potřebuji pracovníky světla bez strachu! Ještě je vaše vědomí omezeno na tuto pozemskou 
rovinu. Ještě nemůžete být činní současně vědomě na více rovinách, ale JÁ vás chci k tomuto 
vědomí vést a ukázat vám vaši duchovní kapacitu. Jste neomezení jako je neomezený BŮH, váš 
OTEC. Mimo dění prostoru a času působíte na mnoha místech současně a váš dnešní stav vědomí 
koresponduje se všemi vašimi dřívějšími stavy vědomí v dění prostoru a času a také účinkuje. 
 Když to nemůžete pochopit svým lidským rozumem, tak vás prosím, abyste se ponořili do 
této moudrosti cítěním svého srdce, neboť mimo rovinu prostoru a času je vše současné, vždy, 
teď. V dění prostoru a času se projevuje vaše rozšířené vědomí právě tak, jenže své rozšiřování 
zažíváte postupně. Včera jste ještě mysleli a jednali tak, dnes jednáte a myslíte tak a zítra bude 
vaše vědomí rozšířeno ještě více do nekonečnosti a vaše jednání a myšlení bude znovu jiné. 
 Zdánlivě se nacházíte jako zajatci na této časové kolejnici a přesto vám říkám: Jste svobodní, 
neboť vaše duše zná oba stavy, stav v zajetí v prostoru a času, ale také stav svobody, stav 
věčnosti, např. ve spánku. Někdy se brzy ráno probudíte v blaženosti, osvěženi, plni radosti, 
posíleni a žíznící po činech. Duše se v noci nacházela v nejvyšších oblastech a bere si s sebou 
radost z těchto oblastí do pozemského bytí. Tělo přijímá paprsky duše, které se v něm vyjadřují 
jako pocity.  
 Jindy se probudíte smutní, sklíčení. Váš strach pevně svíral duši v pozemských oblastech, 
nedával jí volnost. Tak putovala po této zeměkouli provázena strachem člověka. Tento strach se 
spojil na putování duše se strachem stejného druhu a těžce naložená se duše vrací zpět do 
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pozemského těla a odkládá celou tíž tělesnými pocity, např. nevolí, bolestmi a podobným. Oba 
stavy, první jakož i druhý, vám slouží k poznání. 

Unavený a sklíčený se probudí jen ten, kdo se ke Mně před usnutím s důvěrou nepřivinul, kdo 
nevložil pozemské dílo dne do Mých rukou a neprosil pro něj o požehnání. Neboť s prosbou o 
požehnání je očištěno vše to, co neproběhlo na tomto dni tak, jak by to mohlo být. 
 Když usínáte v tomto záření žehnání, vaše duše se uvolní. Svobodná a okřídlená spěje 
v jednotě s Mým DUCHEM k vyšším oblastem nebo je obklopena mnohými pomocnými anděly a 
společně s nimi, tak jako se Mnou, kráčíme sférami hmoty nebo i částečně hmotných světů, 
abychom sloužili v lásce, kdekoliv je této sloužící lásky zapotřebí. 
 Pozorujte dále své sny, neboť ty  vypovídají velmi mnoho o vědomí a stavu vašeho duševního 
života. Ve výkladu se obracejte na Mne. Ptejte se Mne, když něčemu nerozumíte a JÁ vám dám 
ty správné impulzy. I zde jsem připraven poskytnout vám přes archaické snové obrazy další 
informace z DUCHA, neboť i pro dění snu platí, že probíhá na třech rovinách: hmotné, duševní a 
duchovní rovině. 
 Hmotná rovina je nyní stále častěji oslovována předvídavými sny. Duševní rovina je vám 
vysvětlována archetypy pohádek, mýtů, symbolů. Duchovní rovinu vám vysvětluji JÁ, každému 
jednomu zvlášť, neboť význam snů se liší zde od významů snů pro vašeho bratra nebo vaši 
sestru, neboť každý z vás přejal jiné duchovní úkoly. 
 Vy všichni máte pramen Mého JÁ JSEM TEN, KTERÝ JÁ JSEM, SLOVO, živá voda ve vás, a JÁ 
vás prosím o vaši důvěru k impulzům, které stoupají z vašeho nitra. Jste v Mé ochraně a když se 
budete snažit stále spět ze své svévole k vůli BOŽÍ, povedu vás přes vaše slabosti a sice tak, že o 
ně budete zakopávat - i v hmotě. Poněvadž nejsou žádné náhody, ihned se při takovém dění 
zeptejte: "PANE, řekni, o jaký kámen mého ega ještě stále padám?" Ve stejném okamžiku, ještě 
než otázku řádně domyslíte do konce, vám ukážu v blesku poznání, čeho máte ještě nedostatek, 
poněvadž jste připraveni získat toto poznání - neboť jen pak vám smím pomáhat. 

Nebojte se tedy, že z vaší svévole vyskočí nepravé, co vás povede mylně. Jste v Mé ochraně, 
opakuji důrazně! Tato ochrana vás vede k samostatnému synovi, k samostatné dceři, kteří slyší 
výlučně na své vlastní nitro a konečně jen toto pozorují jako pro sebe platné. Všechny vnější 
moudrosti jsou vám dány jen jako doprovod. Co nepoznáte jako vnitřní pravdu, zůstane jen 
vyslechnuté nebo přečtené. Jen to, co v sobě sami zpracujete, je pro vaše nynější vědomí 
pravdou. 
 Nyní vás povedu do meditace: Nejdříve pohněte ještě jednou mocně svými svaly! Všechny je 
napněte! Pociťte sílu, kterou ve vás jsem! Nyní uvolněte všechny svaly tím, že si představíte 
proudící BOŽSKOU energii, jak proudí do svalů, pulzuje ve vás, uvolní každý sval, který je ještě 
křečovitý, dotkne se každé jedné mozkové buňky, každé jedné buňky vašeho těla a pozvedne je 
do nejvyššího kmitání duchovního bytí! 
 Světlo, nejsvětější světlo z OTCE-MATKY -DUCHA, se tě dotýká, Mé dítě. Pozvedáváš svoji 
hlavu a pohlížíš do světla. Neskláněj svůj pohled! Nechej všechny své myšlenky kolem sebe 
přejít, aniž by ses s nimi identifikoval! A nyní se koncentruj na světlo! 
 Přes duši na týlu proudí přes centrum milosrdenství. Jemně kmitá milosrdenství OTCE-
MATKY -DUCHA v tobě. Láska do tebe proudí a spojuje se s láskou v tobě. Z lásky jsi přišel, 
k lásce se vracíš, láskou jsi a nic než láskou. Jsi naplněn trpělivostí z věčnosti, opatrně kladeš 
krok za krokem, aby tě hojnost světla povznesla pozvolna vzhůru a nezabila. 
 Slyšíš tlukot svého srdce: "Miluji tě, Mé dítě! Miluji t ě, miluješ i ty Mě?" Tlukot se stává 
bouřlivějším: "Ano, OTČE, miluji Tě! Vážnost pulzuje mým pozemským bytím s každým 
úhozem mého srdce, vážnost úkolu, být Tvým dítětem světla, spojen s radostí, smět jím být." 
 Váš pohled se nyní pohybuje do kroužku. "Podívej, Mé dítě, tvé duchovní vidění se rozšiřuje 
nad tvé cítění srdce z tvého tělesného příbytku a pohlíží do blízkého i dalekého stvoření. Vidíš 
kolem sebe světy, světy, které přicházejí a zacházejí." 



  236 

 A ještě dále pohlížíš a vidíš také kroužit duchovní planety kolem duchovních sluncí. Tvé 
vidění je zaměřeno do nekonečnosti a tvé cítění kmitá do této nekonečnosti věčného bytí. 
Poznáváš, Mé dítě, že tvůj tlukot srdce je nyní v rytmu lásky, která působí ve veškerém stvoření. 
Nejsi ten malý člověk v pozemském oděvu. Podívej, jak v tobě krouží všechny sluneční systémy. 
Tvé vědomí je bez omezení. Nekonečně daleko kmitá do vědomí tvého PŮVODU, v srdci OTCE-
MATKY -DUCHA. 
 Koloběh je ukončen, oddělení v tomto okamžiku zrušeno. Podívej, Mé dítě, oddělení od 
věčného bytí je jen v tvé představě, ne v tvém nejhlubším duchovním cítění. Tak vkroč do 
moudrosti, z níž více a více čerpáš, poněvadž se ochotně kladeš do BOŽSKÉ vůle a je v tobě a 
kolem tebe pořádek. 
 Všechny buňky dýchají DUCHA nekonečnosti. Pozemské tělo je mocně propulzováno. Nyní se 
tvůj pohled vrací zpět a tím znovu bereš zpět své vědomí, abys ho řídil na Zemi, svůj nynější 
pobyt v prostoru a času. 
 Tvé duchovní vidění  se dívá od centra pořádku na planetu Zemi. Nepokojně kmitá pod 
tvýma nohama, poskakuje v magnetovém poli. Láska, nejvýše kmitající láska proudí přes tebe 
k této planetě, která je prozářena trpělivostí, láskou a milosrdenstvím MATEŘSKÉHO BOŽÍHO 
ASPEKTU, část se ponořila do této Země a volá na tebe a prosí o osvobození. 
 Skutečně, nejsi tento malý člověk, ale dítě světla z čistě duchovního stvoření, které 
sestoupilo, aby spolupůsobilo ve spáse. Tebou proudí znovu myšlenka lásky, vybavená mocnou 
tvůrčí silou, k planetě u tvých noh. 
 Další se připojuje: pokoj. A pod tvými tvůrčími myšlenkami se upokojuje nepokojné srdce 
MATKY  Země. Rozbouřené vulkanické vlny horniny, rozžhavené, jsou uklidňovány. Máš v sobě 
sílu, Mé dítě, velkou tvůrčí sílu. Používej ji! 
 Láska, pokoj a požehnání proudí přes tebe a skrze tebe. Nyní pozvedni svůj pohled a pohlédni 
do utrpení, které na této planetě ještě vládne u tvých bratrů a sester! Mé dítě, vyšlo jsi, abys toto 
utrpení zmírnilo. Naplň, vysílej paprsky pokoje a lásky do srdcí tvých bratrů a sester - právě teď 
v této předvánoční době, době přípravy na Můj příchod v tobě! Mocné tvůrčí myšlenky jsou 
schopny ukončit války. 
 Kam, Mé dítě, ještě putují tvé myšlenky? Jak často zapomínáš spoutávat je, protože si nejsi 
vědomé svého vnitřního úkolu. Podívej také na utrpení ve světě zvířat! Skrze tebe, Mé dítě, bude 
jednou lev ležet v pokoji vedle ovečky, neboť JÁ budu působit s Mojí a tvou láskou společně, 
aby se ráj stal skutečností. 
 Pojď! Nezůstávej déle u pozemského strachu, starostí, problémů, ale buď si vědomo svého 
čestného úkolu  a zapal v nitru svého srdce světla, která ozáří tvůj chrám, abys Mě uvítalo! Pro 
každou tvůrčí myšlenku, už pro každý pocit jsou tato světla a čin je jako kyslík, který svíčky 
potřebují, aby jasně zářily. 
 Nyní ses opět vrátilo se svými myšlenkami zpět do svého nitra. Pociťuješ kmitání BOŽSKÉHO 
pořádku - vůle - moudrosti. Do příště, Mé dítě, tě prosím, zůstaň v tomto centru poznání! 
Přezkoušej se ve světlu své moudrosti, své čestnosti, kde se tvé myšlenky všude ještě cítí doma. 
Přiveď je zpět, tuláky tvého rozumu! Nes je do centra BOŽSKÉ moudrosti, která by tě ráda 
naplnila, abys své myšlenky proměnilo v mocné tvůrčí síly, abys je vyslalo a tím spolupůsobilo 
na spáse!  JÁ tě vedu a rád bych tě provázel do hlubších oblastí vědomí. Je na tvé svobodné vůli, 
zda Mě chceš a budeš následovat.  
 Poté co intenzívně oslovíš centrum moudrosti, oddej se do svého vnitřního chrámu, centru 
vědomí vážnosti, a pohlédni na světla, která jsi tam zapálilo! Přezkoušej se, zda by to nemohlo 
být ještě více tím, že mírně a pokorně půjdeš svými dny, budeš vše odpouštět od srdce, naplněné 
láskou, v páru s milosrdenstvím.  
 Mé požehnání je s tebou, s tebou, s tebou. JÁ, TVŮJ ŽENICH, čekám na tebe s velkou 
touhou. 
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64. školení 
 Milí přátelé, JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, vás zdravím! 
 Váš rozhovor tento večer se pohyboval kolem institucí církve a kolem pouta, které částečně 
pociťujete. JÁ vás vedu zpět do počátku lidství, abyste porozuměli, proč se stále znovu vytvářely 
instituce, v nichž byly budovány hierarchie, které převzaly vedení nad věřícími. 
 Když se na Zemi inkarnovali první lidé, nevěděli ještě nic o přírodních zákonech. Neuměli si 
vysvětlit nárazy meteoritů, nevěděli, proč je den, proč je noc, dokonce se báli, když měsíc zastínil 
slunce a padali k zemi ze strachu, že by slunce mohlo navždy zmizet. 
 Ale i tehdy už byly inkarnované bytosti světla, které přijaly pozemský oděv z MATEŘSKÉHO 
aspektu BOŽÍHO, trpělivosti, lásky a milosrdenství, aby pomáhaly na této Zemi svým bratrům a 
sestrám a podpořili jejich duchovní vývoj. Ale současně pronikli tito poslové světla do oblasti 
temnoty a museli se sklonit před zákony temných bytostí, které chtěly ve svém výzkumu projít 
nejtemnější nocí. 
 Poněvadž podle těchto zákonů se nemohlo a nesmělo světlo syna nebo dcery věčně svatého 
OTCE-MATKY -DUCHA plně inkarnovat do lidského těla, bylo nejvyšší vědění a nejvyšší vědomí 
v lidském těle zakryto. Bytosti světla si nemohly své světlo vzít do lidského těla, protože tělo by 
nesneslo tak vysoké kmitání. Takže světlo muselo být z velké části zanecháno v domově, v čistě 
duchovním nebi. 
 Tak se mohlo stát, že poslové světla se v lidském oděvu zatemnili. Věděli více než jejich 
bratři a sestry a na základě tohoto vědění byli také svými lidskými bratry a sestrami uctíváni. 
Toto uctívání vedlo k vytvoření kněžské hierarchie v prvních náboženstvích. Porozumějte, že to 
bylo spojeno s "pádem" leckterého posla světla. Pokušení temnoty k němu přistoupilo a posel 
světla mu  nemohl odolat. Nechal se pozvednout, ctít, a kněžství bylo na světě. 
 Kamkoliv se díváte, tato kněžství existují v každém náboženství, i v přírodních 
náboženstvích. Pomyslete na šamany, jakou moc mají ještě dnes nad svým kmenem. Všichni 
vůdci v průběhu dějin lidstva jsou někdejší poslové světla - ve vztahu k náboženstvím, ne ke 
světským vládám, tak jak dnes existují. 
 V pravěku lidstva bylo kněžství současně také vládou, a podle toho, jak hluboko došel pád 
poslů světla, byla tato vláda - navzdory vládnutí - požehnaná BOHEM, OTCEM, protože přesto 
bylo lidem přineseno světlo. Ledaže by se vládce oddal zcela na stranu temnoty a začal vládnout 
surovou mocí, rozdmýchávat strach a podmaňovat si strachem své bratry a sestry. 
 Také v Mé době bylo kněžství. Je vám dochováno, jak jsem se s knězi soudil. Nakonec Mě 
přibili na kříž, protože jsem jim vzal z rukou moc. Ale DUCH lásky působí. Právě nyní je 
inkarnován velký počet poslů světla zde na Zemi a sice všude, ve všech náboženstvích a také 
mimo instituce. Všichni mají jeden společný úkol: Vést národ dětí BOŽÍCH do svobody. 
 Neřekl jsem: "Kde se schází dva či tři v Mém jménu, tam jsem mezi nimi"? Takže přitakám 
společenství a vždy jsem mu přitakal, ale popírám vnější pouto. Kdo je vázán ve vnějším světě? 
Ten, kdo si myslí, že nemůže bez organizací, jakkoliv už se jmenují, dospět k BOHU, OTCI-
MATCE-DUCHU. 
 Kdo z vás pohlédne s bdělým duchem do institucí, ten pozná starého ducha odpůrce se svou 
touhou po moci a s vůlí, zrozenou ze svévole, podmanit si strachem děti BOŽÍ.  Současně vidí ale 
také posly světla, kteří vedou ve vědomí nové duchovní doby národ dětí do svobody, provází je, 
protože ještě potřebují vedení, k dospění duchovního, plně vědomého syna, duchovní, plně 
vědomé dcery věčně svatého OTCE. 
 Programy, které jste uložili ve své paměti, sahají tedy daleko k prapočátkům lidstva, neboť 
v podvědomí jste spojeni se vším, co se kdy v prostoru a času stalo. Jsou vám tedy známy 
všechny mocenské struktury a je zcela přirozené, že začínáte, probuzeni ke svobodě, vehementně 
bojovat proti všem těmto mocenským strukturám. 
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 Po určité době bdělosti - slyšte z Mého hlasu humor - přestanete bojovat a obrátíte se od boje 
k všerozumící lásce. Uvidíte částečně zoufale zápasící posly světla v institucích a porozumění 
z milosrdenství k nim poproudí láskyplně z vašeho nitra. 
 Poznejte, že tímto způsoben vznikly také všechny rituály! Už jednou jsem o tomto tématu 
mluvil a krátce se ho dotknu. Když např. jdete sami do meditace, tak má každý z vás ještě své 
vlastní potíže.  
 Jste-li navzájem ve společenství spojeni a společně posloucháte meditaci, není ve vás 
zažehnuta jen vaše síla k plameni, ale plameny všech vašich bratrů a sester se spojí s vaším a 
vytvoří jeden jasný oheň. Proto je meditace ve společenství mnohem silnější ve svém účinku, než 
když se oddáváte meditaci sami doma. 
 Je to tak jen proto, že se teď ještě cítíte oddělení od společenství, když jste sami. Když ale 
jednou budete schopni podržet si v nitru navždy toto společenství, přičemž zde nejde o jednotlivé 
bratry a sestry, nýbrž společenství může být rozšířeno libovolně o přátele, známé, jiné kroužky - 
pak pocítíte tutéž sílu, jako byste byli všichni osobně spolu. Ještě se oddělujete. Opouštíte tuto 
skupinu, opouštíte dům, vracíte se znovu do svého všedního dne. 
 Nová doba je doba vnitřního spojení. Nová doba je doba ducha, MATEŘSKÉHO DUCHA, 
trpělivosti, lásky a milosrdenství a v těchto třech aspektech už pak není žádné vnitřní dělení. Sice 
se snažíte pěstovat vnitřní společenství, ale ještě se vám to nemůže tak dobře povést. Rád bych 
vás utěšil: Stojíte na počátku nové doby. V té bude zrušeno nejen oddělení mezi vámi lidmi, ale 
také každé další oddělení. 
 Novým poznáním vašich věd, novými naukami budou pozvolna všichni, i ti vaši bratři a 
sestry, kteří ještě nejdou žádnou duchovní cestu, přesvědčeni o tom, že není život, který 
nekoresponduje se vším ostatním životem, ať už život ve světě rostlin, ve světě zvířat, ať už 
život v každém bližním. A co je život? Život je láska, láskou jsem JÁ, v přeneseném smyslu 
"srdce OTCE". Pak přestanou také všechny "když ..., pak ..." - vztahy, neboť člověk zažije v sobě 
samotném pozvolna tuto vše spojující jednotu a naučí se čerpat z vlastní vnitřní moudrosti. 
 Sice i pak vždy budou ještě mocní, kteří se budou chtít hájit, boj bude dokonce sílit, 
poněvadž mocní očividně ztratí svoji moc a budou proti tomu bojovat vší silou. To se děje už 
dnes a tyto boje ještě zesílí. Ale světlo, Mí věrní, není možné zastavit. JÁ vás vedu do nové doby. 
Přičemž toto vedení pak už nebudete chápat ve smyslu, jak používáte ještě dnes slovo "vedení". 
 Vedení pro vás dnes znamená, že se skláníte a necháváte vést - opět něčím, co se nad vás 
povyšuje. V budoucnu bude mít toto slovo jiný význam, totiž že jsem vešel v duchovní spojení 
s duší. Ženich, kterým JÁ jsem, se zasnoubí s duší, kterou jste vy. Oba jsou jedno a z této vnitřní 
jednoty se sami povedete - oddělení ode Mne pak už nebude - do oblastí vědomí, z jejichž 
pramenů budete čerpat a v nichž se vám otevře bezpočet nových idejí, které zcela změní váš 
nynější způsob života. 
 Budou jiné priority. Z této duchovní jednoty nebude člověk moci jednat jinak než pro tuto 
jednotu. Bude žít se stvořením. Bude ale také žít s duchovními světy, které jsou od vás v tomto 
okamžiku ještě odděleny. Rouška mezi tímto světem a záhrobím se pozvedne. Z moci svého 
vědomí budete putovat všemi oblastmi a budete spojeni se vším, co je. 
 Kráčel jsem s vámi do minulosti a odtud do budoucnosti. Nyní se vrátíme zpět do 
přítomnosti, do Tady a Teď. Ještě vás vedu jako PÁN, jako JEŽÍŠ KRISTUS, abyste se naučili 
prolomit všechny překážky, které si sami kladete a také zrušili tyto překážky vedení tím, že 
půjdete do jednoty. 
 V tomto Tady a Teď vám daruji meditaci, na jejímž doslovném znění nemáte lpět. Je tak 
jako předcházející meditace jen příkladem, na němž se naučíte dále odrývat své vnitřní oblasti a 
pozvednout své vědomí. 
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 Ještě jednou krátce pohněte svými končetinami a napněte svaly! Nyní je uvolněte! Vše 
uvolněte: nemoc, starosti, emoce, minulost! Vše vydechněte a nadechněte ducha, život, světlo, 
lásku! (Pauza) 
 Světlo je ve vás! Světlo je také mimo vás! Světlo, život všude ve hmotném i nehmotném 
stvoření! Vše dýchá stejného DUCHA! Každá buňka vašeho pozemského těla nese život, nese 
světlo. Když je světlo v buňkách zatemněno, tak mizí životní síla a dostaví se nemoc. Jste děti 
světla a jako takové jste schopné plně rozvinout světlo, život v každé buňce, aby toto pozemské 
tělo mohlo sloužit duši plnou silou.  
 Vydechněte ještě jednou mocně temnotu, která je ve vašich buňkách! Světlo je ve vašich 
buňkách. Nadechněte toto světlo! Život, mocná energie proudí vaším tělem. Až do špiček noh 
pociťujete toto mocné záření. Vaše tělo vibruje - nedivte se! Toto kmitání světla bude nyní ve 
vás pozvolna sílit, neboť čas DUCHA kráčí po Zemi, a DUCH je světlo, láska, život. 
 Vaše tělo kmitá ve smyslu hodinových ručiček. Všechny buňky jsou zaměřeny na toto 
kmitání, neboť opačné kmitání je nemoc, to jste vydechli. 
 Ve smyslu hodinových ručiček kmitá centrum milosrdenství. "Ó věčný STVOŘITELSKÝ 
DUCHU, který jsi ve Svém MATEŘSKÉM aspektu milosrdenstvím, také v sobě podněcuji tuto 
vlastnost." 
 Z milosrdenství roste porozumění se vším, co žije. Z milosrdenství roste také láska ke všemu 
životu. Obě centra jsou spolu úzce spojena. 

"Láska proudí ke všem našim bratrům a sestrám, jejichž chování ještě z našeho nynějšího 
porozumění nechápeme, možná dokonce odsuzujeme - rozumějící, všemilosrdná láska proudí ke 
všem, kteří stejně jako my zápasí na cestě domů do OTCOVSKÉHO DOMU. 
 Z trpělivosti pohlížíme do nekonečných časových prostorů, do běhů eónů vývoje lidstva. 
V tomto ohlédnutí sílí centrum trpělivosti, které je vlastní pokora, mírnost. V této BOŽSKÉ 
trpělivosti spočíváme Tady a Teď a skláníme se pokorně před všemi bratry a sestrami, víme, že 
každý zápasí, že nakonec se každý vrátí domů, přičemž pozná, že to bylo jen vědomí, které vyslal 
z místa v srdci OTCE, aby prozkoumal tuto nejčernější noc." 
 V pokoře jste si vědomi, že také vy jste prošli nejčernějšími nocemi! V pokoře poznáte, že 
vás nic neodděluje od druhého, že každá cesta je spoutána s tou vaší. V pokoře poznáte dále, že 
každá ve vás spočívající emoce pochází z hlubších vrstev vaší duše, z inkarnací, v nichž jste 
právě tak jednali a podstatně jste přispěli k tomu, že se to mohlo stát tak, jak se vám to dnes Tady 
a Teď představuje. Zrcadlo bude mlčet teprve tehdy, když dospějete ke skutečné svobodě vše 
odpouštějící lásky a milosrdenství. 
 Mé SLOVO vám je vážné a v této vážnosti kmitá centrum vašeho srdce. Tluče teď v rytmu 
věčného bytí, v jednotě s odémem BOŽÍM. Nepokojně, rychle, někdy prudký tlukot srdce nastává 
tehdy, když ve vás spočívají ještě vztek a nevrlost z minulosti. 
 Nechť vám v nadcházející době leží toto centrum - podle vaší svobodné vůle - obzvláště "na 
srdci". Poznejte na těchto slovech, jak je užíváte, jak důležité je toto centrum ve vašem životě. 
Co vám ještě všechno leží na srdci, že tak neklidně tluče? Nebo kmitá, jako teď, v jednotě se 
vším životem, v jednotě se Mnou? Toto centrum je zároveň vaším vnitřním chrámem, v němž 
vám jdu jako ženich vstříc. Je to centrum nejsilnější záření světla.  Když je probuzené, je váš 
rozum spojen se srdcem a vaše myšlenky jsou uloženy do lásky, do milosrdenství, do trpělivosti. 
 Tento vnitřní chrám je zároveň také místem, kam můžete přinášet všechny své starosti 
denního boje o bytí. JÁ jsem zde přítomen, abych vás zbavil vší tíže, posílil a utěšil vás, nejen 
zářením síly, ale také Svým osobním SLOVEM. Jak rád bych hovořil k Mé nevěstě v každém 
okamžiku jejího bytí. Pociťte nyní touhu, která k vám proudí z této vnitřní oblasti, touhu po 
mystickém spojení s vámi. 
 To je pak skutečný vánoční svátek. JÁ a ty, Má nevěsto duše, ve svaté svátosti - jeden 
DUCH.  
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 Dále budete stále více čerpat z moudrosti, která je ve vás, a poznáte moudrost, která je skryta 
ve všech náboženstvích a společenstvích této Země. Z moudrosti řeknete ano světlu a proměníte 
tím to, co je ještě temné, ve světlo. Proč se ještě stále pociťujete pasivní? Jste aktéry v této "hře", 
jak ji nazýváte. 
 Svatá vůle OTCE-MATKY -DUCHA vás pojímá a ráda by skrze vás proměnila svévoli tohoto 
světa, tohoto pozemského bytí, aby se BOŽSKÉ zákony pořádku nebe projevily také na Zemi a 
přetransformovaly tuto planetu výše. 
 Ještě jednou: Vy jste aktéři. Jste spoluspasitelé. Jste poslové světla. Ne ve svévoli člověka, 
ne, ale se Mnou, JEŽÍŠEM KRISTEM, v jednotě jednoho DUCHA, jedné síly, jedné lásky, jednoho 
světla. V tomto vědomí prolomíte i hranice svého pozemského těla a vkmitáte do dálek svého 
bytí, vědomí, které nikdy není odděleno od BOHA. 
 V tomto vědomí leží celá planeta Země ve vašich rukách a do ní světlo proudí skrze vás a vy 
působíte v krizových ohniscích uprostřed boje temnoty jako vše rušící světlo. V tomto vědomí 
jste ve společenství s čistě duchovním světem, se všemi sférami, se svými hvězdnými bratry a 
sestrami a spolupůsobíte v této jednotě na zrušení prostoru a času. 
 Všechna síla spočívá ve vás. Používejte ji! Mé požehnání kmitá - spojeno s touhou - ke 
každému jednomu z vás zde v kroužku a všude! Nenechejte Mě déle stát jako prosebníka ve 
svém nitru! 

Amen 
�� 
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65. školení 
 Můj pokoj je s vámi. JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, váš přítel, váš bratr, váš průvodce, jsem uprostřed 
mezi vámi. 
 Má věrná skupinko, zde v kroužku a všude, nadcházející čas žádá obzvláště vás, kteří jste 
Mými posly lásky. Vaše cítění už není chráněno ochranným krunýřem těla, které se položilo 
kolem vaší duše, ale všechna kmitání, která kolem vás jsou, nyní přímo působí na vaši duši.  
 Milost, která září z OTCOVA PRACENTRÁLNÍHO SVĚTLA , jak jsem vám již projevil, v zesílené 
míře na tuto Zemi, začíná prozařovat těžkou hmotu. Hmota je pokládána do vyššího kmitání, 
proto jsou také vaše lidská těla pozvednuta podle kmitání a především ti, kteří kdysi slíbili být 
zde na této Zemi nástroji, jsou tímto zvýšeným kmitáním ještě více pohlcováni milostí a světlem 
z čistě duchovních nebes. 
 Toto světlo září do vaší duše a jemně se dotýká každého kmitání, aby ho zaměřilo na světlo. 
Když láska nalezne ještě kmitání, které mají své rezonance v negativních oblastech, tak jsou tato 
kmitání dotčena a výbušně vržena do vědomí člověka. 
 Poznejte, Má milá skupinko, že vše na sebe navzájem působí. Vše je kmitání: planety, které 
společně s vaší Zemí krouží kolem Slunce, na sebe působí tím, že buď přijímají nebo dávají, a 
váš celý sluneční systém znovu přijímá sílu ze středového výše stojícího slunečního systému, 
do jehož oblasti nyní vstoupila vaše mléčná dráha, váš vesmír, který jste schopni poznat,.  
 Tato Země, říkají vaši astrologové [1995], stojí v roce Marsu, a pod Marsem rozumí mnozí 
planetu války, která vyvolává boje. Ale ve vašem polárním světě je vždy třeba pozorovat dva 
aspekty. Planeta ozařuje Zemi, vychází z ní tedy duchovní kmitání a na určitý čas zahaluje tuto 
vaši planetu. Kmitání hledá nyní podle BOŽSKÉHO zákona rezonanci (odezvu). Jestliže žádnou 
nenajde, tak bude tato vlastnost, která je planetě Marsu připisována, proměněna v lásku. 
 Příklad k lepšímu porozumění: Žijete-li se svým okolí ještě tu a tam ve sporu, tak je tímto 
planetárním zářením dotčena rezonance "boj/spor". Přijdou k vám rozepře a vy budete zkoušeni, 
jak dalece zatím můžete těmto rozporům čelit s láskou. Jestliže jste však na základě svého vývoje 
dospěli k lásce, nemůže ona rozepře, která je na vás snesena, u vás vyvolat žádnou rezonanci, nic 
ve vás už nekmitá a s trpělivostí a láskou osočování zrušíte. 
 Jak v malém, tak i ve velkém. Také ve vás budou vyvolány rezonance a dostanete se do bojů 
s vámi samotnými, pokud ještě nepociťujete lásku k sobě samotným, nepřijímáte se takoví, jací 
jste. Boj se sebou samým bude působit ve svých kmitáních na vaše okolí. Okolí vám bude znovu 
zrcadlem, které je v pravlastním smyslu ve vás a do něhož jste se nechtěli podívat. Tak k vám 
přistoupí okolí s výčitkami, osočováním, s hašteřením, se spory. 
 Kdo se ani pak nepozná a bude hledat vinu znovu u jiných a ne u sebe, ten pohlédne do 
denního dění a bude před ním stát ještě mocnější větší zrcadlo: Boj, spor, války, všude zkáza, 
kam jen pohlédne. Masivně na něj zaútočí tyto dojmy. Nyní si znovu pomyslí, že vinu musí 
hledat u národů, které proti sobě válčí a všechny jeho pocity, které mocně proudí v duši a jsou 
z ní vyvrhovány zpět, se zformují v myšlenky, slova: "Jak špatný je přece tenhle svět! Všude jen 
smrt a zkáza." 
 Čím méně se člověk poznává v zrcadle okolí, tím tvrdší jsou zkoušky, které mu klade Vyšší 
já. Dochází k myšlenkám, jako např.: "Celý svět se proti mně spiknul. Nic nejde." Zde by se 
mohl skrze poznání uskutečnit obrat. Zkoušky k vám budou přistupovat jen tak dlouho, dokud ve 
vás ještě budou rezonance, které jsou vyvolávány kmitáními, jež se nerovnají lásce. 
 Začnete-li hledat u sebe - a jen u sebe, přijdete-li ke Mně, který jsem přece vždy připraven 
podat vám Svoji ruku, tak ve vás promluvím a vysvětlím vám potíže různými způsoby, nejen 
SLOVEM, ale vším, co vás obklopuje. Vše je energie, vše je kmitání. Připravte se v radosti 
přijmout vše, co teď do vás bez překážky proudí, a vědět, že jste vyšli, abyste přetransformovali 
tato nízká kmitání ve vyšší! 



 

    
                                                                  243 

  
  

 Zcela jedno, Mí milí, kde venku ve světě stojíte, jaké činnosti konáte, všude jste nyní 
transformátory lásky. Jestliže se vás zcela zmocnila láska, kterou JÁ JSEM, proudí - jak to bylo 
dnes líčeno - v každé buňce vašeho pozemského těla a vy jdete svým pozemským bytím jako 
proměněný člověk.  
 Sice i pak vidíte kolem sebe rozepře, také osočování k vám přichází, ale poněvadž jste v sobě 
vyrovnaní, kmitáte v lásce, přijímáte se takové, jací jste, milujete se a tím Mě v sobě, tak 
pohlížíte za osočování, poznáváte i zde, co by vám rády řekly, ale nepociťujete je už jako boj, 
jako agresi, která vychází z vašeho bližního. Ve vás je láska a tak z vás kmitá jen láska k vašemu 
bližnímu a vy proměňujete agrese ve vzájemné porozumění, z něhož vyrůstá láska.  
 Když se pak podíváte do mnoha válek této Země nebo také do války, kterou vede MATKA  
Země s lidmi, tak si znovu uvědomíte svůj úkol být uprostřed rozepří světlem, světlo šířit a 
přetransformovat vše nízké na vyšší. 
 Uprostřed válečného shonu pak uvidíte např. - jako už vaše masmédium televize vysílalo - 
zprávu, v níž je ukázáno, jak se matky vypravují na cestu, nebojí se válečného shonu, aby hledaly 
své syny uprostřed válečného dějiště a nalezené je pak objímaly zalité slzami. A znovu poznáte, 
že uprostřed světa plného nenávisti započala láska své vítězné tažení. 
 Zatímco v prvním případě na vás zaútočí jen negativní, je v nynějším rozšíření vědomí vám 
všude ukazováno působení světla, které vás současně podporuje, rozšiřovat světlo a tím lásku - 
na celé Zemi, neboť kmitání jsou neomezená, šíří se. 
 Ve hmotě jsou kmitání ještě bržděna, ale kmitání DUCHA jsou bez prostoru a času, působí ve 
stejném okamžiku a se stejnou intenzitou všude na této planetě, všude v kosmu, ba všude 
v celém stvoření. 
 Tak je vám bojovná planeta [Mars] současně podporou. Je to hnací síla ve vás překonat svého 
člověka a nechat působit jeho pozitivní duchovní aspekt ve vás. Přijměte vyzvání! Postavte se 
mu a radost pojme celé vaše bytí, neboť už nebude déle panenkami, které nechávají jiní tančit, 
ale sami budete aktéry na tomto jevišti světa, aktéry světla. Jen pak v sobě necháte oživit 
bytostnosti OTCOVSKÉHO aspektu.  
 Jste BOŽSKÝ pořádek, který harmonicky kmitá ve velkém celku. Jste BOŽSKÁ vůle, která se 
skrze vás projevuje. Jste moudrost, která čerpá z hojnosti. Jste vážnost, která kráčí duchovně po 
této Zemi v činu se Mnou spojena. Každý okamžik je důležitý. Tady a Teď má být žit, Tady a 
Teď, spojen se Mnou, pak pohlédnete v nejhlubší pokoře do průběhu vám známých dějin lidstva. 
Pohlédnete do hvězdných světů, přikloníte se k jednotě s velkým celkem, poznáte ve všem 
působení lásky a milosrdenství stvořitelského DUCHA, který vám daroval svobodu. 
 Nuže pojďte se Mnou ještě do krátké meditace:  

Bytostnosti OTCOVSKÉHO aspektu a vlastnosti MATEŘSKÉHO aspektu jsem ve vás oslovil. 
Bytostnosti POŘÁDEK, VŮLE, MOUDROST, a VÁŽNOST jsou Mnou dotčeny a posazeny do vyššího 
kmitání. Pociťujte záření, které vámi pulzuje. 

Bránou milosrdenství vaše duše kdysi vstoupila do pozemského těla. Tato inkarnace je 
inkarnací radosti, světla pro vás. Kráčíte vstříc dokonalosti, Má láska vás pohltila. Jste probuzeni 
ze spánku a ze snu hmoty. Trpělivě poznáváte v pokoře své slabosti, které tu a tam ještě musí 
být, abyste mohli existovat zde v hmotné oblasti.  

V tomto školení se věnujte svoji pozornost především centru BOŽSKÉ TRPĚLIVOSTI . V oblasti 
hrtanu pociťujete Můj dotek. Jaké nekonečné časy jste už prošli. Co je věčnost? 

Znáte dějiny skály, na níž všech 1000 let přilétává pták a brousí si na ní svůj zobák. Když 
bude tato skála zcela obroušena, neuplynula ani sekunda věčnosti. Ale toto podobenství je vám 
dáno jen pro vaše porozumění, poněvadž člověk není s to představit si svou chápající schopností 
věčnost. Ale tak velká jako největší hory této Země, tak daleká jako kosmos, ba jako celé 
stvoření, tak veliká, tak daleká by měla být i pokora ve vás! Neboť pokora a mírnost tvoří 
jednotu s trpělivostí. 
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V pokoře se sklání OTEC-MATKA -DUCH před svým tvorem, dítětem ve stvoření, neboť vše je 
DUCH, vše je energie, vše je světlo. Pýcha je temnota, je svoboda, která byla dána dítěti. V této 
svobodě leží také ale síla spasení. JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, jsem žil tuto cestu spasení před vámi a vy 
musíte jen následovat Moji stezku. Klíč k bráně k duchovnímu světu leží už ve vaší ruce. Ještě se 
omezujete svým rozumem, svým intelektem, který je založen v pýše.  
Člověk chce vysvětlit vše podle rozumu, ale rychle dospěje ke svým hranicím. A také vy, 

každý jeden z vás, dosáhl této hranice a věděl, že musí být ještě něco více, než jen to, co může 
zdůvodnit lidský intelekt. Rozum hledal dále v hlubších vrstvách a dospěl k srdci. Mezi 
rozumem a srdcem leží centrum trpělivosti, pokory. Kdo dospěl k cítění srdce, k myšlení srdce, 
ten chápe pokoru, trpělivost. 

Vyjděte nyní ve svých myšlenkách z tohoto prostoru! Pociťujte se jako duše! Procházíte 
zdmi, neexistují pro duši a stojíte uprostřed noci a padajícího sněhu. Ještě je vše bílé zahaleno do 
bílého. Ve vašem stupni zeměpisné šířky je nyní tma, ale vy vidíte světlo: JÁ jsem tím světlem, 
JÁ, jehož DUCH spočívá uprostřed mezi vámi.  

Sníh vás pokrývá a tvoří duchovní oděv z pouhých krystalů, které se uvnitř třpytí, pěkně září. 
Je to šat přípravy, který nese Má nevěsta, která se chystá na svatbu se Mnou. Sníh u vašich noh 
symbolizuje čistotu ale také chlad v lidských srdcích. Všude tam, kde jsou války, je symbolicky 
také led a sníh.  
 Avšak pohlédněte za ledové krystalky a podívejte se také na jinou stranu, odráží světlo! Čím 
silněji láska jako slunce na tento led září, tím rychleji mění led skupenský stav a stává se vodou, 
která přináší a dává život.  
 Mí milí, pohlédněte kolem sebe, jak vše žízní a baží po této vodě, kterou JÁ jsem, a kterou 
bych rád nechal proudit skrze vás! Nechejte roztát led lidské netečnosti také ve vás, neboť ta je 
také nedostatečnou láskou a řekněte radostně ano! Toto ano obkrouží Zemi, vystoupí vzhůru, 
bude provázeno slůvkem ano všech andělů, kteří vám pomáhají vykonat svoji službu uprostřed 
temnoty. Toto ano se spojí v jásot před BOŽSKÝM trůnem, ano, které jste dali, dříve než jste se 
ztratili v prostoru a času. Nyní je ve vás znovu probuzeno a čeká na naplnění. 
 Pohlédněte nyní ke svým nohám! Pod světlem vašich duší roztál led a květy radosti se zvedají 
ke světlu, kterým vy jste. Sněženky, čemeřice, úplné moře květů u vašich noh. Nyní se podívejte 
nad sebe, stromy jsou v jasném květu a jásot jde v tichém šumění okvětními lístky, neboť jaro je 
radostí ve vašem srdci. Činem je sklizeň plodů na podzim, které v létě dozrály. 
 Tak je ve vás počátek i konec. Ve vás je zima, jaro, léto i podzim. Ve vás je počátek i konec 
tohoto pozemského stvořitelského plánu a jako symbol beru tento kruh do Své ruky. Tento kruh 
se formuje v korunu. Je to koruna nevěsty, která se vrací domů. Ještě není ozdobená. Čeká na to, 
až bude vámi hojně ozdobena kameny lásky a milosrdenství. 
 Tak kráčejte tímto rokem v tomto šatu bílém jako sníh, korunováni MNOU - a tím požehnáni! 
Pojď, ó Má nevěsto ke spojení se Mnou! Kdy přijde čas, to určíš ty. 
 Nyní, ó milá duše, se vrať do všedního dne! Vstupuješ znovu do svého pozemského těla, 
které ti slouží jako nádoba, tobě a Mně - vždy na to mysli! Nechej zazářit květ jara také v každé 
buňce svého pozemského těla tím, že si budeš přitakat a přijmeš s radostí své bytí, takové jaké je, 
a budeš vědět, že vše je dobré! A plody dozrají v létě plném slunce, plném lásky, plném 
milosrdenství a ty svezeš úrodu. 
 Mé požehnání tě posiluje pro všechny Tvé kroky. 

Amen 
�� 
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66. školení 
 Mé milé učednice a učedníci, toto školení nyní trvá, když nepočítáme přestávky o 
prázdninách, tři roky. Doba, která je podobná té, když jsem putoval po Zemi a také tehdy učil 
učedníky a učednice. Tato doba končí. 
 Je to úsek, který se nachyluje ke konci, tak jako tenkrát. Ale na rozdíl k tehdejší situaci vás 
neopouštím, každého jednoho v jeho nitru, a říkám: "Jdu domů k OTCI, posílám vám ale Svého 
DUCHA." Avšak Můj DUCH je ve vás, pojal vás a Má radost je s vámi, poněvadž jste 
v rozhovorech vyjádřili, jak jste porozuměli školení a nyní je uskutečňujete ve všedním dnu.  
 Poznáváte např. symboliku dnes líčeného snu, který vám ukazuje, že ve vás je osobnostní rys 
sebevědomé vedoucí zdravotní sestry, která vám ukazuje cestu ven z 'nemoci', ale také současně 
rys bázlivé poddané sestry - ta představuje v tomto případě člověka v denním vědomí. 
 Učili jste se, že neštěstí v denním dění, jako např. ztráta deštníku, také nesou význam 
v duchovní oblasti a přemýšleli jste o ochraně. Na těchto dvou příkladech, které zastupují 
všechny ostatní, se ukazuje váš růst a ochota putovat dále se Mnou, JEŽÍŠEM KRISTEM, ve vás 
dále cestou, pozvolna spoléhat už jen na své vlastní nitro a nezaměřovat se na to, co říkají druzí, 
nezaměřovat se už na vedení bližními.  
 Mistrovství dosáhne ten, kdo Mi, spočívaje v sobě, daruje celou svou důvěru. Nikdo jiný 
mimo vaše já vám nemůže radit tak dobře jako JÁ ve vás. 
 Poznejte, že JÁ ve Svém výběru slov neovlivňuji vaši svobodnou vůli, ale v pocitu vkládám 
do vaše myšlení srdce to, co by byla správná cesta, přičemž svobodné rozhodnutí zůstává na 
dítěti OTCE. 

Můžu se jen krátce věnovat problematice zde v kroužku osloveného případu: Má láska vede 
každé dítě ve svobodě jeho životní cestou. 
 Má věrná skupinko, vše, co jsem vás učil, je spolu navzájem podle kmitání spojeno. Akcí a 
reakcí se ukazuje tento zákon a když pátráte po příčinách, tak pohlížíte na reakci, a 
poznáváte kdysi zadanou příčinu. Jen tak můžete sobě a svým bližním pomoci. 
 Svoboda dítěte OTCE je největším bohatstvím. Toto největší bohatství by nemělo být 
zkracováno ani rodiči. Dítě má smět jít své cesty bez ovlivňování v absolutní svobodě. Rodiče 
sice můžou zvážit pro a proti a mluvit o tom se svým dítětem, ale rozhodnutí by mělo být zase 
vždy přenecháno dítěti. 

Jako vám dává váš OTEC v nebi rozhodování, tak máte také vy svým dětem co možná 
nejdříve vložit do rukou rozhodování o vlastní cestě, přičemž můžete mluvit o následcích 
rozhodování, pro jeden jakož i pro druhý směr cesty. Tím vychováte své dítě k samostatnému a 
plně vědomému jednání. 
 Když BŮH v sobě přemítal o lidu dětí, tak jsem vám vysvětlil, že vedle světla byla zároveň 
temnota, obojí se podmiňuje. MATEŘSKÝ DUCH nesl myšlenku, jako pozemská matka nosí dítě, 
myšlenka se narodila a skrze Mne, syna, byla v lásce dokončena. Vše, co je, je stvoření z lásky, 
kterou JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, jsem.  
 Láska stvořila čistě duchovní oblasti a nechala také ale prostor pro tvůrčí myšlenky lidu dětí. 
Vy všichni jste spolustvořitelé - ve věčnosti jakož i tady v prostoru a času. Vše, co se odráží 
navenek ve vašem životě, bylo vámi spoluvytvořeno a spoluutvořeno, ať pozoruje své různé 
problémy nebo také okolí. Vše je v malém, jakož i ve velkém, učil jsem vás. 
 Víte, Mí přátelé, že ze svobody pro lid dětí byla dána cesta temnými říšemi. Těmito temnými 
oblastmi jste prošli, nyní je doba obratu. Proč? Pohlédněte do stvoření: Poznáváte zázračný 
pořádek, který se ukazuje ve všem bytí. Pořádkem ve stvoření byl lid dětí veden ve své zkoušce 
svobody vůle ze svévole skrze poznání k BOŽSKÉ vůli. BOŽSKÁ vůle je v páru s trpělivostí, to 
vysvětluje běh eónů odvrácení národa dětí od světla, pádu. Nekonečné časové prostory uplynuly. 
Národ dětí jimi prošel ve svobodě a skrze poznání se nyní obrací. 
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 Poslové světla, kteří kráčeli do hlubin, dávali vždy lidu dětí z moudrosti poznání. Ale 
moudrost je duchovně vždy v páru s láskou. Není-li moudrost v páru s láskou, tak nevede 
k poznání, ale k pyšnému chování inkarnované bytosti světla, totiž vědět víc než všichni ostatní a 
tím k troufalosti vlastnit jedinou moudrost, z toho plyne fanatismus, který všechny jinak 
smýšlející odsuzuje nebo zcela pronásleduje. Ale láska v páru s moudrostí se rozdává. 

O této lásce bych dnes rád s vámi mluvil a zároveň se dotknul centra lásky, centra, které leží 
mezi obočím: 

Mí přátelé, andělé jsou na vašich obrazech znázorňováni s křídly, s perutěmi, které se široce 
rozpínají. Jako symbol, tak je to často překládáno, pro rychlost jejich pohybu. Ale symbol je ještě 
zcela jiný. Pohlédněte do světa zvířat a pozorujte ptáky, jak chrání svými křídly mláďata! Jak 
dávají všechno své teplo mláděti, než se vyloupne z tvrdé skořápky do života. 
 Také vy všichni jste byli takto zabydleni v takových tvrdých skořápkách. Také vy jste se 
prolomili tuto tvrdou skořápu vaše vnějšího lidství a dali prostor skutečnému životu. Nad vámi 
bděl svými širokými perutěmi anděl lásky. Střežil vás na vaší cestě výšinami i hlubinami. 
Ochraňoval vás. Láska ptáka ke svým mladým se ukazuje také na tom, že dorůstající ptáčci jsou 
vyhozeni z hnízda, aby se sami naučili létat, pozvedli se do vzduchu a určovali svůj život sami ve 
svobodě.  
 Tak je to také s andělem, který nad vámi bdí. Jste dospělí. Jste synové a dcery OTCE a anděl 
na vaši straně ustupuje o krůček zpět a vy kráčíte svoji cestu životem dále jako probuzení. 
 Mí přátelé, když jsem opustil Své učedníky, měli ještě strach. I vy jste ještě nejistí, přesto jste 
všichni nástroji světla. Jako poslové světla jste vyšli a jako poslové světla nyní jdete své cesty. 
Také na Zemi vás potká někdy posel světla, který vás provází kousek cesty, než sami naleznete 
své vnitřní oblasti a budete sami posly světla pro jiné na kraji cesty. 
 Láska je vůbec velevážná věc, Mí věrní. Posel světla, který stojí plně při svém ano, nejde dále 
sám svoji cestu, ale tak jako anděl symbolicky rozpíná své perutě,  posel světla rozpíná duchovní 
perutě a ochraňuje po nějakou dobu ty, kteří mu byli na této zeměkouli Mnou svěřeni. Nejde už 
sám v já po Zemi, ale kráčí v my. 
 Dříve než ve svém srdci znovu zopakujete ano, celé ano, upozorním vás na obtíže, které vás 
můžou potkat, abyste, Mí věrní, nestáli jednoho dne před Mnou a říkali: "Ó PANE, kdybych to byl 
věděl, nebyl bych se do toho pouštěl. Je to tak těžké jít ve zodpovědnosti posla světla po této 
Zemi." 
 Tak jako JÁ nesu všechny Své padlé bratry a sestry, tak také vy při svém ano k úkolu 
ponesete na srdci všechny ty bratry a sestry, které vám svěřím. Dáváte ano také proto, abyste 
vyrovnali kmitání, nesli svého bližního, i kdybyste přitom měli jít do kolen, protože se vám bude 
břemeno jevit příliš těžké, láska se nikdy nevzdává: nese bližního kousek cesty.  
 Rád bych dal příklady, abyste Mi porozuměli. "Matka Tereza" nenese na svém srdci jen 
všechny ubožáky z Kalkaty, nýbrž všechny ubožáky na celé Zemi. Váš bratr "Gándhí", který je 
symbolem odmítání násilí, nesl na srdci všechny ty, kteří jsou zbaveni práva, kteří se nebrání, 
kteří trpělivě snáší svůj osud. Pomáhá svou silou záření a podporuje všechny ty, kteří ho 
následují a žijí podle jeho vzoru. Právě tak váš bratr v Americe "Martin Luther King", který až 
do smrti kázal svým bratrům a sestrám protest proti násilí. 
 Jmenoval jsem vám tři jména. Tři náboženství stojí za těmito jmény a v budoucí době 
přibudou jiná, láska se prosazuje. Ne násilí, láska! Láska září tak mocně z toho, kdo se pro ni 
rozhodl, že navzdory smrti pozemského těla dále působí, dokud se poslední dítě OTCE nevrátí 
domů.  
 Jmenoval jsem tři z vašich bratrů a sester. V každém z vás je ale stejná síla. Každý z vás má 
také sílu, nést všechny své bratry a sestry kousek cesty, dokud neodkryjí své vlastní nitro. Láska 
ve vás se nebojí ničeho a nikoho. Láska, kterou JÁ jsem, zvítězí. 
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 Chcete tedy šířit kmitání duchovního posla a následovat Mě v lásce? Ano budiž vloženo do 
vašeho srdce a dobře zváženo, neboť cesta je trnitá a kamenitá. Ale jak jsem vás učil na počátku 
tohoto školení, mezi trny, mezi kameny rozkvétají růže a na ně hleďte, když vás kameny nutí 
zakopávat a trny vás zraňují. 
 Poznejte, že všechny trny a kameny na vaší cestě jsou zároveň podmíněny vámi, poněvadž 
nikdo není dokonalý a každý na této Zemi do svého posledního dechu bude bojovat se svým 
člověkem! Také tady je posel světla vyzýván, aby odhlédl od kamenů a trnů k růžím. Cesta po 
této Zemi není jednoduchá, ale kdo změní svůj úhel pohledu, změní své stanovisko, ten sice 
naráží na kameny a trny ho trhají, ale zároveň ho rozkvetlé růže zahalují  vůní nebes a blaženost 
věčného domova, OTCOVSKÉHO DOMU, pohlcuje člověka a duši. 
 Tak se ve vás odkrývá láskou moudrost a vy čerpáte ze svých vnitřních oblastí a sami se 
rozdáváte. Vaše já už neexistuje, pociťujete, myslíte a jednáte v MY. A všichni ti, které bych 
vám rád svěřil, jsou skrze vás z moudrosti dotčeni a vedeni do lásky. V lásce poznávají Mě, 
JEŽÍŠE KRISTA, zcela jedno v jakém náboženství, neboť JÁ jsem symbolem lásky. 
 Má věrná skupinko, tady a všude, nyní je doba obratu! Vážnost kráčí po Zemi, ale tato 
vážnost je v páru s milosrdenstvím, avšak o tom více až příště. Do této vážnosti vstupujete, Mí 
poslové světla, když v sobě opakujete své ano, a rozšiřujete své vědomí do vědomí KRISTA. 
 Nyní vás ještě povedu do meditace, tato a všechny předcházející i budoucí vám ukazují cestu 
do vyšších oblastí vědomí. 
 Krátce napněte všechny svaly a uvolněte se! V tomto uvolnění se teprve noříte ve své 
tělesnosti. Pociťujete sílu života ve svých nohách. Stoupá vzhůru přes vaše kotníky, teplo se šíří. 
Toto teplo vyzařuje přes vaše nohy a dotýká se vaší matky Země. Zemí proniká silou života ve 
vás, která se rovná lásce. Energie z OTCOVY energie, DUCH z Jeho DUCHA. Tento DUCH se 
spojuje s DUCHEM vaší matky Země.  
 Životní energie stoupá vzhůru až k čéškám. Pociťujete proud, který nyní mocně protéká 
vašima nohama. Krok za krokem jste kráčeli a nyní jste blízko cíli. 
 Centrum BOŽSKÉHO pořádku plane ve vás jako oheň. Nepálí, ale ohřívá a energie stoupá přes 
toto centrum k BOŽSKÉ vůli. Kmitáte ve vědomí vůle BOŽSTVÍ: OTEC, MATKA  a SYN jsou jedno. 
 Teplo stoupá dále vzhůru a dotýká se vašeho centra božské moudrosti. Pociťujete, jak se toto 
centrum rozšiřuje, jako zlatá nádoba, aby přijímalo z nekonečnosti, věčnosti, moudrost OTCE, 
aby ji dále rozdávalo. Hojnost DUCHA proudí podle vaší schopnosti přijímat do tohoto centra. I 
když je tato nádoba ve formě kalicha, - který symbolizuje utrpení, - tak vám ho přesto podávám 
s otázkou na vaše nitro: "Chceš Mě následovat jako posel světla? - Tak přijmi také kalich, Má 
milá duše, kalich moudrosti naplněný láskou. 
 Nyní pociťuješ, ó duše, Mé bytí v tobě. Svatá vážnost tě pojímá, neboť víš na jedné straně o 
hořkosti, kterou v sobě toto následnictví nese, ale také o její sladkosti, kterou znamená spojení 
nevěsty duše se Mnou, ženichem.  
 Pociťuješ Mě nyní vedle sebe, jak bratrsky a současně slavnostně kladu Svoji ruku kolem 
tvých ramen. Jakkoliv už se rozhodneš, nakonec tě tvá cesta vždy přivede ke spojení se Mnou. 
Čas je nevýznamný. Je nutné jen naplnění, kdy, to je v tobě a na tobě. 
 Jsem v tomto okamžiku s tebou spojen, ó duše, v jediné jednotě, jediném kmitání, jediném 
DUCHU. Pociťuješ to a skláníš v pokoře svoji hlavu a JÁ tě něžně hladím na čele. Přijmi paprsek 
z Mé lásky, Můj druhu, Má družko. Láska tebou proudí, láska je tvé bytí, láska proudí tvým 
tělem, tímto lidským tělem, láska tě pojímá jako duše a láska je jedno s tvým duchem. 
 V nadcházejících dnech se nechej, Má milá, dále prozařovat touto láskou, ale stále je 
rozhodující tvá svobodná vůle, teď a vždy! Pociťuj pulzující sílu, která se projevuje na tvém čele, 
síla, která pozvolna roztrhá závoje, které tě ještě oddělují od duchovních světů. Tato láska ti teď 
také ukazuje, jak teď ty rozpínáš své paže a stáváš se nositelem světla, spolunositelem - na oné 
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straně od prostoru a času - neboť to, co jsi slíbila, naplňuješ. I milosrdenství kmitá v proudu 
lásky. 
 Milá duše, všechny oblasti vědomí v tobě jsou nyní osloveny, ale obzvláště centrum lásky. 
Vyhlédni ze své tělesné schránky, do níž se stále ještě cítíš vtěsnána, a poznej, že v pravdě jsi 
svobodná! I když jsi zde dole v hmotě vázaná na své tělo, přesto neseš v sobě svobodu kdykoliv 
opustit toto tělo a působit ve všech oblastech bytí. 
 Poznej, že to už z veliké části - jenom ještě nevědomky - činíš! Toto pozemské bytí není tvé 
jediné. Na oné straně od prostoru a času tě volá láska a ve všech inkarnacích působíš současně ve 
své síle lásky a ze síly lásky, kterou JÁ jsem. I když tomu teď ještě nerozumíš, protože tvůj lidský 
rozum je omezený a ty jsi na něj ještě zaměřena, tak poznej: také on se pozvolna podřídí tvému 
pocitovému světu a v pocitech uvidíš hojnost moudrosti, která je v tobě. 
 Tvé chtění vlož zcela do božské vůle! Čiň to stále znovu, neboť je to způsob člověka jednat 
ve svévoli! Tak vrosteš, Má milá, do neomezeného vědomí svého BOŽSTVÍ. Jsi BOHU-podobná, 
DUCH z Jeho DUCHA. 
 Tak pojďme spolu - jedno v lásce - dále!" 

Amen 
�� 
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67. školení 
JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, stojím s úsměvem uprostřed ve vašem kruhu. Mé porozumění pro vaše 

lidské potíže k vám proudí a každého jednoho nyní beru ještě jednou duchovně za ruku a říkám 
mu: "Pojď, Mé dítě, překonej zbytky strachu a pochyb! Vyjádřeno krátce: Překonej svého 
člověka a udělej se Mnou - teď v tomto okamžiku - krok do svého duchovního osvícení! Nyní 
pohlížíš do Svého světla. Nyní jsi změnilo své stanovisko. Nyní si uvědomuješ svůj BOŽSKÝ 
PŮVOD." 

Tak a nyní tě, Můj příteli, Má nevěsto duše, pouštím ze Své ruky. Jdi teď samostatně! Jdi 
krok za krokem na cestě zpět do OTCOVSKÉHO DOMU! Ze světla jsi přišla, ve světle jsi a ke světlu 
se vracíš - počátek a konec jsou spojeny v kruhu. 

Má milá  nevěsto, jsi věčná. Co ještě hledáš ve svém těle a proč vypočítáváš obtíže? Proč se 
omezuješ jen na toto tělesné bytí, namísto abys nechala v sobě prostor pro poznání, že jsi synem, 
dcerou VŠENEJVYŠŠÍHO, vybavená všemi silami, abys v okamžiku změnila každý stav v lidském 
bytí? Pohlédni na symbol kruhu: alfa a omega spletené dohromady. Tvůj začátek je zároveň také 
koncem cesty a znovu počátkem, poněvadž tyto oba pojmy v symbolu kruhu neexistují. Jsi 
světlem! 

Pozoruj vše ze světla a nebudeš už otevírat dávno minulé přihrádky, abys tam ještě hledala 
věci, které jsi odložila. Budeš svobodně a nevázaně následovat tvoji vnitřní cestu a uznáš vnější 
předpisy, omezení, jak jsou dány pro tuto hmotnou rovinu a prolomíš tak hranice, které ti jsou 
vymezeny. 

Poznej, Má milá! Ve stejném okamžiku, kdy uznáš hranice a přijmeš je, osvobodíš se ze 
všech omezení, které se ti v hmotné oblasti představují jako zrcadlo. Překročíš všechny překážky, 
neboť překážky se vztyčují jen tam, kde do nich člověk naráží, kde je člověk nechce mít. 
V okamžiku, kdy přijmeš překážku, překážka se rozplyne a už nebude. 

Svět hmoty je tvým jediným zrcadlem. Jdeš-li své cesty zamyšleně, tak se budeš vždy 
bouchat. Neuvidíš strom, který před tebou stojí, a rozbiješ si čelo. Přehlédneš lucernu a bouchneš 
se. Neuvidíš ani své bližní a zakopneš o ně, dostaneš se, jinak řečeno, s nimi do disharmonie. 

Všude jsou vymezeny hranice tomu, kdo spí. Probuzený - a ty Má nevěsto duše jsi probuzená 
- otevře své oči a putuje s jasným zrakem svými cestami. Vidí kámen úrazu a  pečlivě ho 
odstraní. Pozná ve stromu, který mu stojí v cestě, svá zakořenění, která ještě mocně sahají do 
hmoty. Poněvadž ale pohled není vázán na zemi, nebouchá se o tato zakořenění, ale pohlíží 
vzhůru po kmeni ke koruně, do nebe a vytváří tak spojení k duchovnu. 

Má milá nevěsto duše, ty tedy nebudeš narážet do lucerny, která dává světlo, a nebudeš se o 
ní bouchat, ale uvidíš ve světle lucerny stíny, které jsou ještě vrhány, nebudeš se s nimi ale více 
identifikovat, ale budeš si vědoma své vlastnosti jako nositel světla a budeš zářit do těchto stínů, 
které se ti ještě ukáží ve světle lucerny, vyšší světlo lásky, které je v tobě. 

Snažíš se o správnou meditaci. Ó podívej, meditace je spojení DUCHA s člověkem. Znovu se 
uzavírá kruh. Tento kruh je bez počátku a konce. Taková by měla být také meditace pokročilého, 
osvíceného. Ty, má nevěsto duše - tím myslím každého jednoho z vás, také vás, kteří čtete tato 
slova - jsi pohlcena a ozářena Mojí silou lásky, a nyní je čas, aby se tvůj život zde v hmotném 
bytí rozvinul k jediné meditaci.  

Vědomí je ještě rozděleno mezi vaším denním děním a nocí. Nevědomě trávíte své noci, jen 
tu a tam přerušeni sny, které si přebíráte do vědomí dne, do bdělosti. Jste však poslové světla a 
světlo je den a noc. JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, vedu každého jednotlivě v jeho nitru na jeho cestě 
mistrovství k stále trvající modlitbě, k stále trvající meditaci, k vědomí, které není ničím 
přerušováno, ani pozemskou nocí.  

Nyní na počátku této meditativní cesty, potřebujete ještě noc, která v milosrdenství zakryje 
vše, co vám den přinesl za potíže. Čím dále ale na cestě mistrovství pokročíte, tím méně budou i 
nevědomé pozemské časové prostory. Nebudete už  potřebovat zpracování denního dění  
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spánkem, poněvadž ve vás nebude nic kmitat, co by mohlo vést ke vzedmutí citů, který musí být 
v noci zpracován. Ještě nasloucháte Mým slovům a myslíte si: "Ach, PANE, jak můžu tak daleko 
dojít, aby se vše uskutečnilo, co jsi nás učil v minulosti a také dnes, aby se každé slovo, které jsi 
nám řekl, proměnilo v žitý čin?" 

Ó podívejte, Mí přátelé, to je proces, který se ve vás - a sice v každém jednom, nezávisle na 
druhém - vyvíjí v daný čas. Jeden se učí na jednom poli, jiný na jiném. A přesto kráčíte spolu, i 
kdyby se vaše cesty měly rozdělit, dokud se všichni neprobudíte ze svého bezvědomí, které vás 
pojímá v noci a také někdy ještě přes den, a dokud nepoznáte, že všichni společně kráčíte na 
rovině uvědomění si, vzájemně si podáváte ruku, ruku také natahujete po jiných, ze společenství 
jim všem pomáháte. 

Vidíte v tomto vědomí jemnou síť lásky, kterou jste spojeni se vším bytím, kterou vedou 
proudy vaší lásky. V tomto stavu plného vědomí poznáte také nádhernou jednotu ve stvoření. 
Uvidíte pak ale také následky, které jsou nyní ještě z milosrdenství milostně zakryty, následky 
vašeho pociťování, vašeho myšlení, vašeho jednání. Uvidíte, jak se nejmenší myšlenka mocně 
rozšiřuje a působí, jak je vám známo v obrazném srovnání, že např. mávání motýla může 
způsobit větrnou smršť. Uvidíte pak moc vaší síly myšlenek.  

Mí přátelé, tak k vám hovořím s humorem, buďte rádi, že teď ještě nevidíte účinky svého 
konání. Abych přistoupil ke zmínce o aspektu milosrdenství, který jsem posledně ohlásil: 
Z milosrdenství je vaše pociťování, myšlení a konání zakryto, dokud ve vás nebude zcela 
probuzen váš duch. 

Láska OTCE nechala dít se svobodnou zkoušku vůle. Láska darovala lidu dětí svobodu. 
Kdyby ale tato láska nebyla korunována milosrdenstvím OTCE, dění pádu by nebralo konce. 
Milosrdenství je milost, natažená ruka OTCE po Jeho dítěti. Poté co dítě prošlo nejtemnější nocí,  
nesměle se obrací a vidí v temnotě noci nekonečně dlouhou cestu domů. Ale v tomto obratu už 
OTEC podává Svému dítěti ruku a milost nad milost proudí k dítěti jako síla, aby se dítě dalo 
odvážně na cestu zpět.  

Milosrdenství také odděluje vaše jednotlivé inkarnace. Přehazuje přes inkarnace plášť 
zapomnění, neboť kdyby bytost v lidském oděvu mohla vidět všechny ty činy, které kdysi 
vykonala, nemohla by s tímto vědomím dále žít. Tak OTEC-MATKA -DUCH přehazuje ze Svého 
MATEŘSKÉHO principu přes každou inkarnaci plášť zapomnění. Už když se duše chystá opustit 
tuto Zemi, je do duše vzařováno světlo milosrdenství, milosti, a ve světle milosti vidí duše 
uplynulý život. Bratři a sestry - v pozemském životě rodiče, prarodiče - kteří odešli do oněch 
oblastí před touto duší, jí podávají ruku. OTCOVSKO-MATEŘSKÉ milosrdenství je vyslalo, aby 
sourozenci v duševních oblastech ulehčili první kroky a provázeli ho do věčnosti, tam, odkud 
přišel.  

Krátký úsek v prostor a času, nazýváte ho životem, je darován z milosrdenství. Doba, která ve 
hmotě plyne, je vám dána z milosrdenství, neboť jen přes dobu se dá přehodit plášť zapomnění. 
Teprve jestliže jste znovu bezčasové, plně vědomé dítě OTCE, syn nebo dcera, tak jste si také 
znovu vědomi všech inkarnací, ale pak je vidíte ve světle milosti a v naplnění návratu domů, také 
v naplnění vašeho kdysi daného ano. 

Má milá skupinko, tak je také noc, která ohraničuje váš den, darem z milosrdenství, neboť 
každý den můžete začít znovu, tak jako každý život začínáte znovu. Nezůstavejte však 
s milosrdenstvím u sebe, ale pohlédněte nyní do tohoto světa hmotných jevů. Láska, Mí přátelé, 
je cestou poznání dítěte, zákonem příčiny a účinku. Všude na této Zemi poznáváte kdysi 
vytvořené příčiny, poznáváte je v účinku. 
Část příčin vyčtete z líčení ve vašich knihách o dějinách. Ale přes většinu příčin je právě tak 

přehozen plášť milosrdenství. Láska ukazuje v účincích kdysi vytvořené příčiny. Ale poněvadž  
v účincích působí milosrdenství OTCOVSKO-MATEŘSKÉHO, nejsou z milosti tak zřejmé a 
znázorňují skutečné příčiny jen ve zlomku. Účinky jsou zmírněny milostí. 
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Kdyby lid dětí musel nést všechny příčiny, nebylo by na Zemi už žádné lidské tělo, které by 
nevykazovalo nejtěžší  choroby, neboť žádná duše by nebyla schopna vytvořit si lidské tělo 
v dokonalosti. 

Dříve než duše přijde jako inkarnované dítě na tuto Zemi, vytvořila si tedy své tělo. Ale síly 
duše by nestačily, zdůrazňuji, kdyby milosrdenství OTCE, MATKY  v milosti a z milosti 
nepomohlo. 

Přesto tu a tam vidíte tělesné vady a JÁ vidím vaši otázku: "Copak tady milost milosrdenství 
nezasáhla?" Odpovídám vám, že milosrdenství smí zasahovat jen v největší míře. Část slouží  
k poznání a musí mu sloužit, aby dítě poznalo na účincích, jakou vinu na sebe naložilo. Nyní se 
nedopusťte chyby a neřekněte: "Všichni ti, kteří jsou tělesně postižení, na sebe naložili tolik viny, 
aby ji teď odnosili." 

S takovými myšlenkami jste opustili stezku lásky a stezku milosrdenství. Z duchovního 
zákonu existují ještě jiné možnosti a sice ze zákona milosrdenství, z milosti přijmout tělesné 
postižení, aby byl dán podnět duši sestry či bratry, právě tak se obrátit. 

Příklad: Pokud je člověk zaměřen na hmotu, spojil se se všemi mocemi hmoty a může mu 
dostačovat, jak říkáte, štěstí této Země. Je bohatý, nemá starosti, ale zároveň také nemá 
porozumění pro bolest, pro utrpení a posuzuje a soudí všechny, kteří nosí bolest, posuzuje 
všechny, kteří jsou chudí atd. 

Aby bylo duši ukázáno, že hmota je řízena pozemskými silami, DUCH však nebeskými silami, 
přijme duše dobrovolně postižení a zavítá jako dítě například k páru, který žije v nadbytku této 
Země. Poněvadž se tito rodiče zaměřili na hmotu, může jen takovýto "osud", jak to nazýváte, 
změnit úhel pohledu k duchovnu. Všechny poklady této Země by rodiče nyní obětovali, aby 
jejich dítě zbavili tohoto postižení. V tomto okamžiku ale také roste porozumění pro všechny 
ostatní, kteří jdou po této Zemi s nějakým postižením. Je dotčena jedna stránka bytosti v těchto 
rodičích, která byla dosud zcela skryta, totiž duchovní stránka bytosti, spolucítění, vidět utrpení 
jiných lidí a více se tomuto utrpení neposmívat.  

Mí přátelé, nyní jsou ale vedle tělesných vad také ještě bližní, kteří mají duševní vady. 
Poznejte, nemyslím tím nemoci ducha, nýbrž všechny ty vaše bližní, kteří se dopustili viny proti 
pozemským zákonům a které chováte za zdmi vězení. Osvícený, skutečně moudrý, už nerozlišuje 
mezi tělesnými a duševními vadami. Ví, že má z milosrdenství pro obojí otevřené srdce. Ví, že 
každý soud, který by učinil, by padl  zpět na něj samotného, poněvadž soud podmiňuje vlastní 
odsouzení. Skutečně moudrý poznává, že každý jím vyřčený soud se dotýká struny v jeho duši, 
která v něm samotném zrcadlí kdysi vytvořenou příčinu.  

Tak má skutečně moudrý člověk porozumění pro každý čin, ač je ve vašich očích ještě tak 
zavrženíhodný. Poznává v každém svém bratru nebo sestře čistou, duchovní PRASÍLU syna, dcery 
OTCE, která se omezuje v prostoru a čase a událostmi v nich. PRASÍLA je hustě obklopena obaly 
lidskostí, takže DUCH ve své čistotě skoro nemůže proniknout temnotou těchto obalů. Moudrý 
člověk však přitaká této PRASÍLE a dává jí všechnu svoji lásku a prozařuje tak tyto obaly a 
pomáhá viníkovi znovu povstat. 

Mí milí, milosrdenství je koruna stvoření. "Pád" se stal šestého dne stvoření, v den lásky, 
v den svobody pro národ dětí. Přičemž pojem "den" není možné chápat pozemsky v prostoru a 
času, v duchovním smyslu je to stav, tak také den milosrdenství, který nyní následuje. Je to stav 
návratu, probuzení, stav poznávání, že ve skutečnosti žádné dítě OTCE nikdy neopustilo JEHO 
SRDCE - ale procházení nejčernější nocí všudypřítomné všem duchovním bytostem navždy. 

Milosrdenství je v páru s vážností, tak jsem pravil a dnes to opakuji. Centrum vážnosti je 
KRISTOVO VĚDOMÍ, je to žitý čin v Mém DUCHU a z Mého DUCHA a tento žitý čin musí být také 
vámi korunován milosrdenstvím.  

Abyste pochopili hlubinu vědomí milosrdenství, je zapotřebí ponořit se v něm. Bude to ještě 
nějakou dobu trvat, než budete moci zcela pochopit dálku, duchovní velikost milosrdenství. 
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Neboť v té se zrcadlí další BOŽSKO-MATEŘSKÉ vlastnosti, totiž láska, trpělivost jakož i 
bytostnosti OTCOVSKÉHO DUCHA: pořádek, vůle, moudrost a vážnost. Všude ve veškerém 
stvořitelském bytí, v hmotné oblasti nebo také v duchovních oblastech, kterými ještě projdete, 
vás bude potkávat milosrdenství.  

Nyní vás povedu do meditace, během níž oslovím vaše centrum milosrdenství a blíže vám 
vysvětlím také hlubší porozumění pro milosrdenství: 

Nyní opět pociťujete životní sílu až do špiček noh. Oddejte se tomuto pulzování ve vašich 
chodidlech a dívejte se na paprsky lásky, jak opouští vaše nohy v sršícím ohňostroji! Tyto 
paprsky pronikají zemí a spojují se s duší vaší matky Země. Z milosrdenství vám také ona slouží. 
Kdyby tato planeta nekroužila kolem Slunce, kdyby se sama neotáčela, nebyl by vám život po 
určitou dobu možný. 

Tak je vám tato planeta darována z milosrdenství.  Z milosrdenství vám slouží matka Země, 
abyste po určitou dobu sbírali zkušenosti, abyste se po tomto období  vrátili zpět do duchovního 
světa a pracovali se zkušenostmi, eventuálně se znovu vydali na tuto Zemi, k novému pokusu 
tentokrát zpracovat to, co ještě není překonáno. Noc a den – život za životem - je vám darován 
z milosrdenství.  

Teď pohlédněte do přírody, Mí přátelé, také zde vás potkává milosrdenství. V zimě sníh vše 
milosrdně přikryje. Pod tímto pláštěm milosrdenství, pod tímto teplem se probudí nový život. 
Z uvadlého výhonku znovu vyraší nový život jako symbol pro vás, stane se stéblem, květem, 
z klíčku keřem, stromem. 

Dříve než tedy může růst nový život, působí vždy milosrdenství. A pohlédněte, ani zde 
nezůstává strom stejně velký. Každý rok se přidávají nové výhonky a on roste a roste. Tak rostete 
i vy. Mezitím kolem vás OTCOVSKO-MATEŘSKÝ DUCH přehodí plášť milosrdenství, abyste se 
znovu probudili a mohli vrůst plní radosti do nového dne, do nového života, s novými výhonky 
dosahovali nových velikostí, až jednou bude kruh uzavřen, až znovu dospějete k počátku, 
k vašemu PŮVODU, k vaší PRASÍLE, k synu, k dceři věčně svatého OTCE-MATKY -DUCHA. 

Opusťte nyní pozemskou oblast! Pozvedněte své kmitání nad centrum pořádku do božské 
vůle! Pociťte v sobě číši božské moudrosti, připraveni přijímat! Má svatá vážnost vámi prochází, 
všechny vás pojala, pokora vás vyzkoušela a naučili jste se trpělivost. Láska a touha po vašem 
PŮVODU ve vás tak zesílily tak, že obojí stále více ovládá vaše denní dění. 

Nyní vás korunuji milosrdenstvím. Pociťte jemný dotek duchovní koruny na vaší hlavě ... Se 
silou milosrdenství se ve vás zcela probudil BOŽÍ člověk, spojení s vaším Vyšším já je vytvořeno, 
spojení se synem, s dcerou věčně svatého OTCE-MATKY -DUCHA. Jako tento syn, jako tato dcera 
kráčíte nyní tímto pozemským bytím - také záhrobními světy, neboť neomezené je vaše duchovní 
bytí. 

Udělejme společně výlet. Záhrobní světy nejsou někde ve vesmíru, nikoliv, jsou to stavy, 
které v sebe přechází, přičemž vyšší stav ozařuje nižší. Z nízkého stavu vašeho lidství je ale těžší 
dospět do vyššího. Proto také ještě současná neschopnost oddělit se od těla vaším duchovním 
tělem, vaším duševním vědomím.  

Avšak, mí přátelé, tento proces se nikdy neděje vůlí, ale je právě tak stavem vědomí. Když 
dosáhnete tento stav, tak budete žít ve sféře hmoty a zároveň v nejbližším odkrytém stupni 
vědomí. Je třeba jen vašeho spolucítění, vašeho milosrdenství a budete uprostřed astrálních 
oblastí. 

Budete putovat spojeni se Mnou, v Mé ochraně, po cestách tohoto světa a zároveň uvidíte 
všechny duše, které se ještě připoutaly ke hmotě. Uvidíte, jak se duše snaží vykonávat moc nad 
jinými. Poněvadž v duchovních oblastech každá myšlenka, ba už pocit je zřejmý, je toto 
vykonávání moci spojeno s bojem, neboť nikdo nechce nechat moc druhému. Tento boj se 
přenáší také na živé lidi. Tu a tam se pokusí celé hordy duší žít své mocenské choutky nad 
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člověkem. Probuzený putuje beze strachu těmito oblastmi a je naplněn nejen láskou ke všem 
bratrům a sestrám, ale také milosrdenstvím. 

Tak stojíme nyní uprostřed oblasti, v níž se vede válka. Vidíte do nenávistných srdcí živých 
lidí. Tu a tam spí – navenek. Ale také ve spánku stojí proti sobě v boji, duše proti duši, a míří na 
sebe zbraněmi vytvořenými silou myšlenek. 

Mí přátelé, působte Mojí silou lásky a milosrdenství a z Mé síly lásky a milosrdenství! 
Vstupujeme doprostřed takových soupeřících duší. Kolem nás se uzavírá vzteklý kruh, zbraně 
míří na nás, neboť jsme jiní, nejsme tmaví, ale světlí. Nyní následujte Má slova svými pocity a 
naučte se přitom poznat milosrdenství v lásce! 

"Mí přátelé, pokoj buď s vámi! Jestliže musíte bojovat, tak nás uhoďte. Zbraně, kanóny nás 
nemohou trefit. Pozvedněte svoji ruku a pokuste se s ní na nás zbavit se svých agresí! 
Pohlédněte, skláníme se před vámi v pokoře, abychom vás navzdory vašemu hněvu uvítali! 
Jestliže musíte uhodit, tak uhoďte! – Vaše pěsti jsou pozvednuty. – Nemůžete uhodit? Zeptejte 
se, proč? Co vám brání položit pozvednutou ruku? – Pohlédněte,  je to světlo, světlo, které září 
také ve vás! 

Bojujete spolu zbraněmi tohoto světa a nesete zbraně v rukách, které se před námi rozpadají 
na prach. Zbraně, které, jak poznáváte, netrefí vaše duševní těla. Zranění, o kterých se 
domníváte, že jste je přivodili druhému, na této sféře bytí neexistují. Probudíte-li se ale a budete-
li znovu ve svém lidském vědomí, pak budou mít tyto zbraně znovu moc zničit tělo vedle těla. 
Ale tak jako vy jste nemohli uhodit nás, nemůžete trefit ani těla, která jsou uvnitř vašich bratrů a 
sester.  

Mí přátelé, předali jsme vám mír. S myšlenkami pokoje se probuďte v lidském těle a 
poznejte, že bojujete nesmyslný boj. Tak nesmyslný jako když jste se jako duše bili a poznali, že 
si nemůžete uškodit, právě tak nesmyslný je také boj v hmotné oblasti, neboť vašeho skutečného 
bytí ve vás se žádný úder nedotkne. 

Pohlížíte rozpačitě k zemi. Nazývám vás přáteli, nevíte, kým jsme. Jsme přátelé a provázíme 
vás v myšlenkách také do vědomí na oné straně od spánku. Přicházíme z milosrdenství a její 
paprsek vkládáme do spícího člověka, aby si vzpomněl na svůj sen a očima snu, v němž se vám 
ukazujeme, kráčel do znovuprobuzeného lidského vědomí. Pokoj buď s vámi a se všemi kolem 
vás!" 

Opouštíme bojiště. Milosrdenství, Má milá skupinko, je otevřené pro zmírnění každého 
utrpení. Ponořte se sami v následujících čtrnácti dnech – navíc ve svém celém bytí – do 
paprsku milosrdenství, abyste ho zcela pochopili! Milosrdenství se sklání duchovně ke všem 
trpícím. Hladí rány, utěšuje ty, kteří pláčí, ty, kteří jsou nemocní, a ty, kteří trpí. 

To vše můžete zároveň zažít svým duševním vědomím také v denním dění, neboť DUCH 
nezná žádné hranice a působí všude ve stejnou dobu. DUCH je také se vším spojen. Proudy lásky, 
sítí lásky působí milosrdně DUCH. 

Synové a dcery světla, vciťte se do milosrdenství a zažijte korunovaci milosrdenstvím! Mé 
požehnání je s vámi! Vraťte se zpět do svého těla a dále putujte cesta naplnění, spojeni s Mým 
DUCHEM, láskou, korunováni milosrdenstvím! 

Amen 
�� 
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68. školení 

Mí přátelé, bouře Mé lásky vámi zatřásla, aby se ukázal ještě "starý Adam" ve všech svých 
fazetách. JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, jsem vás učil cestu, abyste odložili starý oděv "člověk" a dospěli ke 
svému Vyššímu já, k synu, ke dceři OTCE. 

Ještě se pohybujete mezi oběmi oblastmi vědomí. Všechno třesení za mříže nebude užitečné 
do té doby, dokud nepoznáte, že vy sami jste si tyto mříže ve zdech vytvořili. Teprve když 
pochopíte, že každý osud, tedy také ony mříže, byl určen vámi – a sice jen a jen vámi – pak 
budete připraveni vědomě vložit si v modlitbě navzájem ruku do ruky a říct: "OTČE, zde stojím, 
tak mi teď pomoz dále! Nechci, ó milý OTČE, uniknout z vězení, které jsem si sám postavil, ale 
podřídím se a tím udělám krok do TVÉHO světla okamžiku, ven ze spojení prostoru a času." 
Teprve pak se ukáže, že žádná zeď nemůže být dost silná, aby se nerozplynula ve světle vaší 
oddanosti. 

Co je úkolem, který by vám nyní měl nejvíce ležet na srdci? Je to oddat se okamžiku, 
věčnosti, předat se MU, VŠE-JEDNOMU. 

Celá cesta, kterou jsem vás učil, se skládá z této oddanosti. Když jsem vám ukázal lásku ke 
stvoření, tak můžete ze všech slov vyčíst, že se vše, co BŮH, VĚČNÝ stvořil, JEMU oddává a ON, 
který je ve všem, SE vám znovu ve všem oddává. Jen člověk je výjimkou v oddanosti: vzpírá se 
jí. A vzepření se oddanosti je touha po vládě, je to nedostatek pokory. 

Začátek duchovní cesty a konec jsou vždy ozářeny tím jedním slovem vašeho jazykového 
pokladu: láskyplná oddanost. Z pýchy, jak víte, se stal pád. Oddanost vás vede domů. V této 
oddanosti se nachází také všechny ostatní bytostnosti a vlastnosti, které v sobě dokonalé dítě 
OTCE nese jako dědictví. 

Pozorujte pořádek! Vzpírá se něco ve stvoření proti stvořiteli? Neputuje Slunce kolem 
nejbližšího pracentrálního slunce? Neputuje snad Země kolem Slunce? Nekrouží planety ve 
správném uspořádání? I v chaosu, o kterém si myslíte, že ho tu a tam vidíte na hvězdné obloze, 
poznává pozorovatel tlak k pořádku, k oddanosti. 

Svobodná vůle, která byla darována lidu dětí, obsahuje také možnosti volit mezi oběmi 
extrémy:  na jedné straně oddanost, na druhé straně touha vládnout. Kdo se dá cestou do božské 
vůle, ten nutně dospěje k oddané lásce, k vůli OTCE. 

Moudrost se rozdává v oddanosti všem, kteří z ní chtějí čerpat. Připomínám kalich, který ve 
vás symbolicky stojí, připraven přijmout moudrost nebes a darovat se vám. 

Nebyla Má vážná cesta po Zemi jedinou cestou oddanosti? Čin lásky vyžaduje oddanost. Kdo 
kráčí pozemskými cestami netrpělivě, tomu se nedostává oddanost, nedostává se mu láska a 
milosrdenství. 

Oddanost, slovo vaší řeči, které jsem vám v jeho hlubokém významu osvětlil! 
Když např. nasloucháte svým bližním, tak je také tady žádána vaše oddanost, nikoliv váš 

soud, unáhleně myšlený, nikoliv vaše pocity, které vaše bližní zahalí do negativních kmitání 
odporu, nikoliv, ale v oddanosti pozná moudrý ve všech rozhovorech svých bratrů a sester také 
možnost sám se ještě přiučit, neboť jen dokud se moudrý učí, je pokorný, je moudrý. 

Když Mi sloužíte jako poslové světla, je důležité, abyste uměli naslouchat svým bližním, aniž 
byste hodnotili. Skutečně, vždy se zkoušejte, jak často v krátkém časovém úseku asi jedné 
hodiny, v níž nasloucháte mluvícím lidem, ještě hodnotíte a soudíte! 

Má cesta, kterou vás učím, vás vede ven ze "starého Adama". Avšak, Mí přátelé, dříve než se 
bude moci tento "Adam" obnovit, musí zahynout ten starý. Dříve než se tedy rozplynou mříže a 
zdi, musí zahynout "starý Adam". 

Pohlédněte do nyní začínajícího jara a vezměte si ho jako symbol! Kdyby staré, odumřelé 
nedalo výživu novému, nemohl by vás potěšit už žádný květ. Na podzim padá listí a rozkládá se, 
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daruje půdě novou výživu a sílu. Na jaře dychtivě přijímají vyrůstající květiny toto staré listí a 
jsou potěchou ve své nádheře květů pro vaše srdce a vaše smysly. 
 Kdyby dříve nebylo vloženo do země umírající semeno, nemohl by vyrůst nový výhonek. Tak 
musí také "starý Adam" zemřít, stále o kousek více, až vás potká Vyšší já a vy poznáte: to jsem 
ve skutečnosti. 
 Mí přátelé, kráčíte cestu, která v dřívějších časech trvala mnoho inkarnací. Dnes září z milosti 
OTCE do tohoto dění prostoru a času tolik síly, že je vám umožněno, rozlomit během překrátké 
doby vaše okovy, pohřbít "starého Adama" a povstat jako BŮH-člověk. 
 Vaše duchovní oči jsou stále ještě omezeny. Proč, Mí přátelé? Vidoucími pro duchovní svět, 
pro tkalcovské působení DUCHA ve všem bytí se stanete teprve, když dospějete dalekosáhle 
ke svému Vyššímu já, když přijmete bez emocí váš nynější život v plné oddanosti k BOHU. 
 Vím, že tato cesta je těžká. Šel jsem ji před vámi. Přesto mluvím se vším důrazem a vážností: 
"Mí přátelé, je čas! Nejde o to, abyste se přijali takoví, jací jste teď– to je předpoklad. Nejde ani 
o to, abyste chtěli bezpodmínečně dosáhnout cíl, to je nesprávné, ale jde o to oddat se a žít 
v okamžiku. Okamžik je věčnost a věčnost se nestará o tyto mnohé problémy lidského bytí." 
 Ještě nechápete věčnost. Tak bych vás rád poprosil, podle vaší svobodné vůle, abyste se 
v nejbližší době zabývali následujícím: 
 Vzpomínáte si na svůj oblíbený strom. Znovu na něj pohlédněte, tak jak teď před vámi stojí a 
pak se ponořte do pojmu "bezčasovost/věčnost"! Pohlédněte upřeně na svůj strom. Při slově 
"věčnost" je tento strom semenem. Roste do výšky, kterou se vám představí, neboť vás povedu 
cvičením tohoto úkolu. Zároveň vidíte pád, zánik. 
 Věčnost v dění prostoru a času je vždy nový vznik a zánik. 
 Tento "vznik a zánik" vám budiž, mí přátelé, v následující době přiblížen. Radujte se nejen ze 
vzniku, ale uvažte, že každý vznik musí také zaniknout, než vyústí do bezprostorovosti a 
bezčasovosti, do věčnosti. 
 Proč je zde na Zemi lidem darován čas? Naposledy jsem o tom mluvil: z milosrdenství, aby 
tím stále novým "vznikem a zánikem" mohla být dána stále nová šance. 
 Mí přátelé, z tohoto kola znovuzrození se vyprošťujete. Ne proto, že už  nechcete vstoupit na 
tuto Zemi se všemi jejími potížemi, ne, ale proto, že vyrůstáte ze slabostí "starého" Adama, 
odkládáte je a spějete ke své skutečné vnitřní duchovní velikosti. Takový osvícený však netouží 
opustit tuto Zemi, aby dosáhl domov, OTCOVSKÝ DOMOV, sám pro sebe, ale skutečný osvícený se 
otáčí a pohlíží na ty, kteří zůstali pozadu, ano, obrací se a podává svoji ruku mladším bratrům a 
sestrám, aby jim také pomohl domů. 
 Nyní poslouchejte s obzvláštní pozorností Má slova: Mnoho osvícených šlo v plném vědomí 
své duchovní síly jako posel světla do nové inkarnace. Vědomím svého osvícení však znovu 
člověk zpychl, povýšil se na základě svých znalostí a síly nad své bližní a osvícený padl. 
 Mnozí, kteří dospěli ke svému BOHO-člověku, kterým v nitru jsou, se znovu vydali do tohoto 
nebezpečí. Poznali, že po těchto zkušenostech je lepší položit přes vědomí osvícení znovu závoj 
zapomnění. To se děje ale jen na prosbu osvíceného.  
 Nyní se vás ptám, jste si jisti, že ve skutečnosti už dávno nejste osvícení, kteří znovu jdou 
svoji cestu po Zemi a kteří vše, co vás učím, už v sobě dávno nesou jako zažité bohatství? Není 
vše to, co vás učím, ve skutečnosti jen vzpomínkou? Nevyšli jste, abyste přivedli vaše bratry a 
sestry domů? Není to, čím třesete, asi ten závoj, který jste kolem sebe plně vědomě položili, 
protože jste o to prosili BOHA, svého OTCE? 
 Mí přátelé, kdybyste mohli pohlédnout do duchovních sil, které ve vás už jsou činné, 
nepochybovali byste déle o mých slovech. Všechny oblasti vědomí jsou ve vás světlem dotčeny a 
kmitají. Vychází z vás spojující paprsky přes celou Zemi, ba nad Zemi až ke hvězdným bratrům a 
sestrám. Paprsky, které jsou světelné dráhy pro bezpočet vašich bratrů a sester. Probuďte se, mí 
přátelé, z představy svého uvěznění. 
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 Když se v noci ponoříte do hlubokého spánku, scházíme se v záhrobních oblastech, spojeni se 
všemi pracovníky světla na nejrůznějších rovinách. Každý zná své úkoly. Radíme se a společně 
putujeme na všechna místa, kde může být světlo lásky být ponořeno do lidí nebo duší: Ať už na 
bojištích této Země, nebo v oblastech, které jsou postiženy přírodními katastrofami, nebo na 
jiných sférách, v duševních říších, to je zcela jedno. 
 Nyní jde o to, abyste se probudili ze svého bezvědomí k uvědomění si, jak jsem vás to učil 
naposledy, k uvědomění si, v němž už noc ode dne, a naopak, nejsou odděleny.  
 Vedl jsem vás několika meditacemi. V následující době vrůstejte do meditací, které vyvěrají 
z vašeho nitra. Meditace z uvědomění si nejsou žádné fantazie, jak si možná myslíte, ne, jsou to 
oblasti z jiných rovin vědomí. Kdo se oddaností dá do meditačních cvičení, toho můžu do těchto 
oblastí vědomí vést, takže už nebudou dále pochyby, že každý z vás zde v kroužku a také mimo 
něj, má spojení k velkému PRAZDROJI, k BOHU, se silou světla, která z Něj proudí a také má na 
této síle účast. Rozloupněte skořápku "starého Adama" a vystupte vzhůru! 
 Krátká meditace vás povede do svobody. 
 Oddejte Se dechu! Nadechněte – přes všechna centra – pomale božskou sílu, božskou sílu, 
kterou jste, a vydechněte přes všechna centra "starého Adama"! Opakujte si to vícekrát vědomě a 
pak nechejte dech přijít a odejít, pohrouženi do sebe! Mlčím! Cvičte! 
 Při tomto vědomém dýchání pociťujete tlučení na lebeční klenbě. Vnější omezení, zeď, mříže 
mizí – oddejte se, nic nechtějte, a veškeré napětí se ztratí v klidném dechu, který se uklidňuje 
v božském rytmu bytí a nebytí, všeho a ničeho, vzniku a zániku, spějete ke klidnému pólu ve vás. 
 Božský odém nyní mocně pulzuje vaším bytím. Všechna centra vědomí září v jasném světle 
vašeho božského PŮVODU. Řekněte: "Jsem synem, dcerou věčně svatého OTCE. JÁ JSEM." 
 Toto "JÁ JSEM" zruší všechna omezení. Vaše vědomí se rozšíří do tohoto "JÁ JSEM", do BOHA 
ve všem bytí. 
 Před Vaším duchovním okem přechází časy. Vždy znovu myslíte "JÁ JSEM". Zcela jedno, co 
jsem v těchto časech přijal za roli, není to skutečné bytí, neboť JÁ JSEM. JÁ JSEM východ Slunce i 
západ. JÁ JSEM – tak myslete dále – vznik hvězdy a její zánik. JÁ JSEM – tak myslete dále – vznik 
pozemského prostoru a jeho zánik. 
 Nyní rozšiřte své vědomí do věčnosti s myšlenkou: "JÁ JSEM na oné straně od prostoru a času. 
Vznik a zánik už pro mne více neplatí, neboť JÁ JSEM dítě VŠENEJVYŠŠÍHO, Jeho syn, Jeho 
dcera." Nechejte toto v sobě kmitat! 
 Z tohoto vědomí se nyní vraťte zpět do pozemského bytí, do něhož jste už tolikrát vstoupili. 
Nyní je na vás, zda budete čerpat ze svobody "JÁ JSEM" ve své oddanosti. Znovu se noříte do 
prostoru a času. 
 Pociťte spojení ke svým hvězdným bratrům a sestrám, pociťte spojení ke všemu, co bylo 
stvořeno v tomto hmotném světě, neboť jste přejali jednotu z věčnosti do dění prostoru a času. 
 Když nyní znovu vstupujete do svého pozemského těla, tak si vzpomeňte v hodinách, kdy 
jako člověk ještě stále zápasíte, na to, čím skutečně jste. 
 Mí přátelé, ještě jednou vám připomínám svoji prosbu, abyste se zabývali "vznikem a 
zánikem", pokud to je také vaše vůle, neboť je skutečně na čase, abyste roztrhali pouta hmotných 
smyslů vašeho těla a dospěli ke svým duchovním smyslům. Při cvičení se stromem se vám 
poprvé podaří tato pouta roztrhat. 
 Dávám vám Svoji sílu a milost z OTCOVA SRDCE je vám dána v plné míře. Pojďte a 
uskutečňujte, co ve vás spočívá jako vědění! 

Amen 
�� 
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69.školení 
 Den se nachýlil ke konci, Mí milí přátelé, přinesl déšť, sníh i sluneční svit, přinesl mraky a 
bouři. Jeden den ve vašem životě, a vy poznáváte, že se tyto symboly ukazují i během vašeho 
života. JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, jsem silou života ve vás. Cestou lásky jsem vás vedl nejen v této 
inkarnaci, ale už dříve k čilému životu, k zmrtvýchvstání vaší duše v člověku. Sklání se doba, tak 
jako tento den končí, a vy kráčíte dále se MNOU ve vás. 
 Probudili jste Mě ve vás k životu? Povstal jsem ve vás k mocnému "JÁ JSEM život" ve vás? 
Vznik a zánik, časový jev. Co chce člověku říct? Říká: "Podívej, ó člověče, jsi ještě připoután na 
prostor a čas, pohybuješ se ve svých starostech, myslíš ještě na obchody ve světě a oddáváš se 
smutku – který vystupuje z duše. Uvaž, jak rychle se znovu život nachýlí ke konci a jak 
nepodstatné budou na konci tohoto časoprostoru mnohé věci, které tebou dnes ještě hýbou!" 
 Dal jsem vám za úkol ponořit se do vzniku a zániku, abyste dospěli do svého duševního 
vědomí. Nabídl Jsem se, že vás povedu během tohoto cvičení do duševního vědomí. Duše 
přehlédne nejen vaše nynější bytí v pozemského oděvu, ale všechny oblasti bytí člověka. Ví o 
úloze, kterou by ráda skrze člověka splnila, a pulzuje do lidského oděvu své pocity. 
 Všechny city, které pak člověk má, ať už smutek nebo radost, proudí z duševního vědomí. 
Jen ten dospěje ke komunikaci se svou duší, kdo přeskočí své lidské stíny, které se vyjadřují 
v citech, a kdo vkmitá do pocitů, které, jak jsem vás učil, jsou řečí duše. 
 Vracím se k příkladu se stromem, protože na něm lépe porozumíte symbolice. Kolik generací 
vidělo tento strom přicházet a odcházet? Zůstal stále tentýž. Od malého výhonku až k mocnému 
jedinci je jeho vědomí "strom" stále stejné. I když se připravuje, někdy po staletích, vložit 
pozemské bytí zpět do rukou DUCHA VEŠKERENSTVA skrze přírodní bytost, která se v něm 
ubytovala, tak přesto stále zůstane ve vědomí "stromem" a zavítá se po odumření zde na 
pozemské rovině do sféry vědomí všech stromů na duchovní rovině.  
 Nyní se pozorujte vy! Jste děti BOŽÍ. Meditacemi jste se naučili rozšířit své vědomí nad 
lidské roucho do všech oblastí stvoření, počínaje říší minerálů, přes říši rostlin, zvířat do 
přírodních říší a odtud jste se ponořili do vědomí svých bratrů a sester. Tím, že zpracováváte 
zrcadlové obrazy, jste vyčistili dno své duše a vrátili se k jasnému, čistému vědomí syna, dcery 
BOHA. 
 Jste jím? Položte si sami tuto otázku ve svém nitru a přezkoušejte se! Jen tehdy, Mí milí 
přátelé, se může vaše vědomí sjednotit s Mým, když vaše láska kmitá bez hranic. Když už vaše 
láska nečiní rozdíly mezi přítelem a nepřítelem. Jen tehdy jsem ve vás povstal a jdu dále po této 
Zemi ve svatém sňatku s duší skrze člověka a člověk naplňuje svůj kdysi slíbený úkol. 
 Znovu vás prosím o vroucí spojení lásky se Mnou, JEŽÍŠEM KRISTEM.  Nejen pro krátké 
časové odstupy v průběhu dne, ale pro celý den. Pak, Mí přátelé, nebude ani sněžit, ani pršet, ani 
nebude bouře, ale bude zářit slunce lásky, kterým JÁ JSEM. Pak už si vaše duše nebude muset 
vzdychat v bolesti při pohledu do temnoty, ale uvidí do světla, kterým JÁ spojen s ní jsem.  
 Co pak je ve vnějším světě sneseno na člověka, to už v něm neprobudí pocity ega, poněvadž 
to se rozplynulo ve Vyšším já, ale v člověku budou mluvit pocity duše. Řeč nebes bude také 
v člověku probuzena.  
 Pozorujte v tomto čase přípravy na nový svátek velikonoční ve svém běhu roku Moji cestu po 
Zemi a spojte tuto cestu s tou svojí! Učil jsem vás: také vy putujete po Golgatě. Také vy nesete 
břemeno kříže. Ale Mé jho, které jsem vám naložil, je lehké, neboť kdo kráčí se Mnou, kráčí 
v radosti, v blaženosti BOHA-člověka, který v něm povstal. Synové a dcery nebe putují prostorem 
a časem, překračují oblasti duchovních sfér, vrací se zpět do hmoty, jsou a zůstávají synové a 
dcery VŠENEJVYŠŠÍHO. 
 Zvažte podobenství, která vám jsou dochována, např. o bohatém mládenci, kterému jsem 
pravil: "Prodej všechno co máš a následuj Mě!" Proč jsem toto žádal zrovna od něj a ne taky od 
všech ostatních? Protože jeho majetek, hmotný majetek, mu byl milejší než JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS. 
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On nepoznal své synovství. Stal se synem této Země. Život v něm odumřel. Pohlédl jsem do jeho 
duše a žádal jsem přesně to, co pro něj bylo nejtěžší. Tímto způsobem pohlížím také do vašich 
duší a žádám také od vás to, co je pro vás nejtěžší. To je břemeno, které pak ponesete po Golgatě 
– v oddanosti k BOHU, tak jako JÁ jsem SE oddal Svému OTCI. 
 Mí přátelé, proč Mi byla schystána tato potupná smrt bratry a sestrami, kteří zkoumají 
temnotu? Ve třech učebních letech jsem byl lidem milován a hluboce uctíván. Tisíce lidí Mě 
obklopilo, kdekoliv jsem stál. Poslouchali Mé SLOVO a darovali Mi svoji lásku, svoji víru, svoji 
důvěru. Při příchodu do Jeruzaléma Mě vítali s ovacemi a chtěli M ě pozvednout na královský 
trůn. Učil jsem vás: Byl jsem člověk jako vy. Proto i na Mně bylo žádáno to, co Mi připadalo 
jako nejtěžší. 
Uctívání, "volání hossiana" Mých bratrů a sester se proměnilo v "Ukřižujte ho!". Šel jsem cestu. 
Smutek byl v Mém lidském srdci, neboť jen málo těch, kteří mi kdysi vzdávali hold, zůstalo, aby 
se Mnou duchovně šli cestu po Golgotě. Všichni ostatní křičeli ve zklamání, ve své zběsilosti, ve 
své nenávisti, že jsem je neosvobodil od římských vládců: "Ukřižujte ho!" Člověk JEŽÍŠ, nejprve 
pozvednut na trůn, musel strpět nejhlubší potupu, s trnovou korunou na hlavě, s posměšky 
nejpotupnější smrt na kříži. 
 Tím jsem ale všem Svým bratrům a sestrám, kteří prochází dálkami nejtemnější noci, ukázal, 
že člověk může nad své slabosti postavit DUCHA. To nechť ukazuje cestu i vám pro vaši budoucí 
cestu: Také vůči všem vašim slabostem můžete nasadit sílu DUCHA, ale vůle učinit to, je ve 
vašem rozhodnutí. 
 Mé volání ve vás zaznívá stále naléhavěji. Roztrhejte roušky své pomíjejícnosti a poznejte 
své skutečné věčné bytí, své synovství a dcerství! Neboť z tohoto věčného bytí k vám proudí síla 
DUCHA a také volní impulz pro člověka projít s touto silou své další cesty. 
 Projevil jsem vám, že karenční doba, v níž jste stáli pod ochranou a obzvláštní milostí BOŽÍ, 
vašeho a Mého OTCE, uplynula. Nyní se po vás žádá, abyste dospěli ke svému věčnému bytí a 
čerpali ze své vlastní síly, která je ve vás samotných. 
 Mí přátelé, rád bych skrze vás – nejen v meditacích, ale i během denní a noční doby – kráčel 
všemi sférami bytí a urychlil proměnu, návrat domů. Proto na vás stále zaměřuji vážná slova a 
říkám vám: "JÁ jsem oporou v neomezeném moři nekonečnosti! Nejen pro vás, ale pro všechny 
děti OTCE, také pro ty, které se odvrátily od světla. Jsem oporou, skrze kterou se děje obrat, 
neboť JÁ jsem láska. Jen láskou se uskutečňuje návrat domů." 
 Tolik žalu je ve stvoření, v srdcích lidských dětí. Nekonečné utrpení je také v duševních 
říších, Mí přátelé. Také těmi s vámi chci jít. Chci vás vyslat, vás, vaše Vyšší já, abyste všem 
svým bratrům a sestrám, kterým jste slíbili přinést světlo, také skutečně byli světlem v konečné 
době návratu domů. 
 Zde na této Zemi vám ještě svítí pozemské slunce, Mí přátelé. Jestliže se vás dotkne paprsek 
tohoto slunce, tak zmůže rozzářit smutek duše – alespoň na okamžik. V duševních říších je ale 
vše tam, kde se vaši a Mí bratři a sestry odvrátili od světla, skutečně nejhlubší temnota. Žádný 
paprsek neosvětlí tuto temnotu noci a z trní a křoví se ozývá nářek. 
 Jediný světelný paprsek zmůže proniknout nejhlubší temnotu, rozhrnout trní, tak jako ve vaší 
pohádce o Šípkové Růžence. Poznejte také ve vaší mytologii hlubší symboliku. Paprsek vaší 
lásky, Mí přátelé, roztrhá křoví a dotkne se vašeho bratra, vaší sestry z věčného domova, který se 
ztratil v temnotě. 
 Tento paprsek světla ozáří skrze vás obrat pro vašeho bratra či sestru. BŮH, OTEC, touží skrze 
Mne a skrze vás po všech, kteří ještě bloudí v noci. 99 oveček jsem nechal stát – spravedlivé 
nebes – abych našel tu jednu – v celku jako ztraceného syna – a přivedl ji domů. Také vy, Mí 
přátelé, jste nyní díky školení připravení, abyste se dali na cestu a přivedli domů ovečky, které 
zabloudily. 
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 Nyní vyslechněte meditaci, která vás povede ještě hlouběji do duchovního dění návratu 
domů všeho padlého bytí. 
 Vydechněte přes všechna centra a nadechněte DUCHA, božský odém přes všechna centra, přes 
všechny oblasti vědomí do svého lidského těla! Nadechněte sílu, nadechněte DUCHA a 
vydechněte své ego, které se stále ukazuje! Nadechněte: "Jsem synem BOHA, dcerou BOHA," a 
vydechněte: "Jsem člověk." Nyní znovu nadechněte své synovství a dcerství, a vydechněte 
člověka! Jste jednotou s DUCHEM. 
 Tuto duchovní sílu nyní pociťujete, jak pulzuje v lidském těle, které slouží synu, dceři. Duše 
se rozšiřuje nad tělesné vědomí. Duše nese stíny různých pochodů po Zemi, ale zároveň ví, že je 
synem nebo dcerou OTCE. 
 Toto vědomí se nyní rozšiřuje do vševědomí. Neohraničené, neboť srdce OTCE, na němž 
spočíváte, je všude a zároveň nikde. Kde hledáte BOHA, když jste s BOHEM jedno? Vše kolem 
vás a ve vás je DUCHEM, a DUCH je BOHEM, OTCEM a MATKOU zároveň a také SYNEM. 
 Vaše pocity, řeč duše, současně řeč nebe, proudí do oblastí vědomí. Prolétnou kolem této 
zeměkoule a dotknou se všech pocitů duší, které právě kráčí po této Zemi v lidském šatu. 
V DUCHU není žádné oddělení. Jste bratrem v lidském šatu a zároveň sestrou vedle vás zde 
v kroužku nebo v daleké Africe. Jste jedno s každou lidskou duší. Její tělo je také vaším tělem, 
její radost je také vaší radostí, její bolest je také vaší bolestí. 
 Pociťte, co pociťuje BŮH, OTEC-MATKA -DUCH, v jednotě se Svým synem a se Svojí dcerou: 
Utrpení v této hmotné oblasti je proměňováno láskou. Láska, kterou JÁ jsem, láska, kterou vy 
jste, láska, kterou je stvořitelská síla. Tato láska nyní znovu září vaším pocitem do vašich bratrů 
a sester v lidském šatu, do jednoty všech nyní inkarnovaných bytostí. 
 Znovu se rozšiřuje vaše vědomí nad tuto pozemskou sféru a vy vstupujete se svými pocity do 
duševních oblastí, do nejčernější noci. Nebojte se! Syn, dcera z BOHA, spojena se silou božského 
dědictví, nezná strach. V této temnotě noci jsou vaši bratři a sestry znetvořené bytosti a přesto 
jsou to vaši bratři. Ošklivost je temnota. Také pro vás šli temnotami. Jejich zkušenosti jsou také 
vašimi zkušenostmi, neboť v duchu nejsou žádná oddělení. 
 Nebojte se! Pohlédněte do zkřivených, nenávistných obličejů. Je na vás vrhán vztek. Jsem 
s vámi a ve vás skrze Mě proudí do těchto oblastí láska. Z vás proudí k vašim bratrům a sestrám 
láska. Tato láska působí. Ačkoli to bude trvat ještě eóny, než se temnota znovu promění 
v nejčistší světlo, nyní je skrze vás učiněn začátek.  
 Mí přátelé, nekonečně velké jsou oblasti absolutní temnoty a je třeba mnoho světla, aby 
temnota byla prozářena. Pohlédněte v duchu do hvězdných světů a představte si nezměrné dálky! 
Tyto nezměrné dálky jsou také v oblasti temnoty. Povolávám vás, pověřené, abyste prozářili také 
tyto oblasti a proměnili je ve světlo. 
 Až budete tyto světy moci vidět, bude to vaším nejtěžším pověřením. Avšak JÁ, JEŽÍŠ 

KRISTUS, pak budu jedno s vámi, a v této jednotě a z této jednoty budete působit pro návrat 
domů. Další duševní sféry jsou odstupňovány od tmavých k šedým. Smutné oblasti tam čekají, 
aby vámi byly pozvednuty do radosti, neboť tam jsou všichni vaši bratři a sestry, kteří ještě lpí na 
pozemském, kteří se nemohou odpoutat od hmoty, kteří odmítají každé poučení a přesto uvnitř 
křičí po spáse. Také těmito oblasti bych s vámi rád putoval, abychom je přivedli domů. 
 Nyní stoupáme vzhůru do světlejších výšin, do více rajských sfér. Také tam, Mí věrní, jsou 
bratři a sestry, kteří si myslí, že v těchto sférách dosáhli nebe a proto odmítají každé poučení. 
Poněvadž ve všech oblastech bytí je rozhodující svobodná vůle dítěte, může také zde být 
pomáháno jen láskou. Tato láska neporušuje svobodnou vůli, neboť nežádá, jen je tady, aby 
ukázala skutečné světlo v těchto zdánlivě rajských sférách. Když s vámi putuji těmito oblastmi, 
pak záříte v nebeském světle, ohřívající láska se noří do vašich bratrů a sester, kteří užasle říkají: 
"Kdo to je? Odkud přichází? Kde jsem já, když jsou takové světlé bytosti?" Skrze vás byl do nich 
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vložen paprsek světla a podnítil je k těmto otázkám. Učící andělé jsou připraveni tyto otázky 
zodpovědět a pomáhat vašim bratrům a sestrám dále. 
 Nyní opouštíme také tyto oblasti vědomí. Mí přátelé, stvoření je nekonečné. Nyní se spojujete 
s duchem vašich bratrů a sester ve hvězdných světech, kteří tak jako vy plní pověření, přivést 
domů vše z Mého DUCHA lásky a s Mým DUCHEM lásky. V této oblasti vás očekává radost, Mí 
učedníci, a také ve všech ostatních výše kmitajících. 
 Pro dnešek se vraťte zpět z oblastí vědomí radosti! Pociťujete, že jste zpět zde v lidském šatu 
a současně v dálce kosmického vědomí. Pociťujete, že jste synem, dcerou OTCE, kteří putují po 
Zemi v rouchu člověka. Pohlédněte nyní krátce na své potíže, které teď ještě v lidské oblasti 
máte, a poznáváte nicotnost. Přesto jsem pro člověka vaší hůlkou, vaší berlou, která vás podpírá, 
která vám pomáhá, jsem vaším přítelem. 
 Mé požehnání je s vámi zde v kroužku a také mimo něj. Skrze vás nechť odtud nepřetržitě 
proudí láska, pokoj, požehnání a světlo. 

Amen 

�� 
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70. školení 
 Mí přátelé, JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, žehnám vám tady ve společenství a všem, kteří se ve svém 
nitru cítíte osloveni posvěcenou hodinou svátosti pro pověření.  
 Před nějakou dobou jsem vás vedl na jedno místo odpočinku na horskou vyvýšeninu. Tam 
jsem vám symbolicky podal víno a chléb. I dnes poputujeme v duchu na toto návrší, poněvadž 
nese hluboký smysl. Odtud svrchu, už velmi blízko cíli, se díváte daleko do údolí. Vidíte 
všechny své bratry a sestry, kteří se ještě lopotí, jak vylézají cesty strmými svahy. Váš pohled 
běhá po zemi, díváte se do zničeného stvoření, slyšíte v sobě naříkat zvířata a víte o pověření, 
který spočívá ve vašem nitru. Ačkoliv touha, dobýt vrchol, abyste konečně zase byli doma, je 
velká, víte, že tento domov dosažený ve svévoli, bez ohledu na vaše spolubratry a spolusestry a 
na stvoření, vám nepřinese žádnou radost. Příliš hluboko by ve vás ještě kmitalo všechno to 
utrpení pozemského dění. 
 Shromáždili jste se kolem Mne, ve svých rukách nesete duchovní meč BOŽSKÉ vůle, který 
jsem vám předal. Meč, který vás učinil bojovníkem BOŽÍM a který vám byl dán s Mým 
varováním používat jej vždy v pokorné lásce, neboť pak současně kmitáte v BOŽSKÉ vůli. Obě 
možnosti, i použití tohoto meče pro získání moci, jsou vám dány, neboť všechna síla - dědictví 
OTCE - leží ve vás. Tak bude zaznívat Mé napomínání, když dále budete kráčet cestou prostorem 
a časem, duchovní dary se probudí a tím vám bude dána moc pracovat s nimi.  

 Mí přátelé, podal jsem vám víno a chléb. Obojí, nápoj z kalichu jakož i rozlomení chleba jsou 
symboly pro obětování Mým lidským bratrům a sestrám. Když vás prosím učinit totéž tím, že se 
se Mnou podělíte o kalich se svým nápojem a také chléb si se mnou rozlomíte, tak je i toto 
prosba na vás: Následujte Mě! Obětujte se i vy a služte bratrům a sestrám, služte stvoření, říši 
minerálů, rostlin a zvířat, přírodním bytostem, služte čtyřem živlům - ohni, vodě, zemi a vzduchu 
- a vrostete do naplnění vašeho duchovního úkolu: proměnit svět, tento svět vnějšího zdání, který 
vás nyní ještě obklopuje, v duchovní skutečnost. 
 V mlčení, Mí milí přátelé, se vám odkrývá DUCH ve všem bytí. Vše s vámi a k vám hovoří. 
Vše, co kolem vás je, vám chce sloužit stejným způsobem, jak jste připraveni sloužit v pokoře a 
tím milovat vy. 
 Když ve vás zmohutní síly, vzpomeňte na tento večer a na Moji prosbu být si vždy vědom 
toho, že syn, dcera OTCE se pokorně sklání před vším bytím, neboť ve všem je DUCH. 
 Ve sklánění se je vše spojující láska, ke které spějete. Už ve svých srdcích neoddělujte, ale 
nechejte Mě teď skrze vás jít po Zemi a spojovat vše, co je oddělené nebo se jako oddělené jeví.  
 Nyní obraťte svůj pohled, který ještě směřuje dolů na horský svah, otočte se, pohlédněte na 
cíl! Jsem při vás, při každém jednom. Má pravá paže spočívá na vašem rameni, levou rukou 
ukazuji do světla. 
 Nechejte teď vše těžké a vkmitejte do světla věčnosti, abyste v něm od nynějška zůstali 
navždy! Světlo je silnější než vaše pozemské slunce, prozařuje vás a vlna lásky a milosrdenství 
vás obaluje. JÁ ukazuji na TOHO, který je Můj a váš OTEC, JÁ ukazuji cestu do OTCOVSKÉHO 
DOMU a JÁ vám ukazuji cestu do věčnosti, z níž jste přišli a do níž se vracíte. Nechejte čas za 
sebou a vstupte do věčnosti, do svého synovství a dcerství! 

 JÁ, PRAOTEC, zdravím Své syny a dcery v pozemském oděvu! Slyšte Mé SLOVO a přijměte 
ho ve svém srdci, tam, kde jsem JÁ a celé nebe! Objímá vás pokoj, pokoj domova, Mí synové, 
Mé dcery. Na Zemi má být skrze vás pokoj, na této planetě, která nese tolik utrpení, po jejichž 
cestách nyní kráčíte v pozemském šatu. Pokoj v říši minerálů, rostlin a zvířat, pokoj mezi Mými 
dětmi.  
 Posvátná byla hodina, když jste se shromáždili a radost naplnila vaše srdce v ochotě opustit 
domov, abyste vstoupili svojí nohou do tohoto neklidného světa. Slíbili jste přinést na tuto Zemi 
pokoj a lásku. Pokoj, radost, lásku. 
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 Ale často jste byli v tomto pozemském rouchu bez radosti a také váš vnitřní pokoj jste 
zoufale hledali. Mí synové, Mé dcery, ve vás je pokoj, ve vás je láska, neboť ve vás je domov, ve 
vás jsou celá nebesa. Tak zavítejte do svých vnitřních oblastí a zrušte i zde oddělení, které stále 
ještě vedete mezi vnitřkem a vnějškem. 
 Když budete putovat po této planetě Zemi jako Můj syn, jako Má dcera, pak budete v jednotě 
se vším duchovním bytím kolem vás. Pohlédnete za hmotu, která se ukazuje vašim pozemským 
očím. Pohlédnete do Mého DUCHA a současně poznáte, že jste s tímto DUCHEM jedno, v DUCHU 
není žádné oddělení. Slovo, které vám dal Můj syn, se vám pak stane skutečností, spočinete v 
Mém srdci, To jste nikdy neopustili. 
 JÁ, PRAOTEC, jsem každému z vás položil Svoji ruku na hlavu, dříve než jste zvážili krok do 
temnoty, abyste v ní byli světlem. Požehnal jsem vám a slíbil vám Svoji milost z milosrdenství, 
když se ztratíte v temnotě.  
 Mí synové, Mé dcery, překonali jste temnotu, vidíte světlo, vidíte Mne. Znovu kladu Svoji 
ruku na vaši hlavu, tentokrát na hlavu člověka, který v sobě nese syna, dceru z Mého DUCHA. 
 Žehnám Ti, Mé dítě v lidském oděvu. Odhoď vše, co tě na hmotném svazuje! Podívej, Má 
milost Ti pomáhá roztrhnout poslední pouta, mé milosrdenství tě odpoutává z pozemského 
pouta. 

Pojď a buď nyní světlem uprostřed temnoty, 
 kterým jsi kdysi slíbilo být!  

 Můj synu, má dcero, pociť v sobě posvěcení, které jsi duchovně dostal, když ses rozhodl pro 
pověření. Toto posvěcení nyní v tobě září, obnovuje se pro pozemské dění prostoru a času.  
 Naslouchej, Mé dítě, a slyš utrpení stvoření kolem sebe, poznej, je to Mé utrpení, neboť ve 
všem jsem JÁ, DUCH! Je to ale i tvé utrpení, neboť ty jsi jedno s DUCHEM. Ale do tvých rukou je 
vložena moc a síla z Mého dědictví, aby toto utrpení nyní skončilo. 

Tak tě vysílám, Můj synu, Má dcero, 
jako Mé dítě světla 
Mnou požehnané! 

Působ v plné rozsahu své duchovní síly! 
 JÁ, Tvůj OTEC, jsem v tobě všudypřítomný a kráčím spojen s tebou, Můj synu, má dcero, po 
nivách pozemského dění. Naplň, co jsi slíbil! Nezměrná láska prozářená Mojí touhou proudí 
tvým pozemským bytím. 
 Pojď domů, Mé dítě, a přines Mi vše, co padlo, zpět do světla! Proměň temnotu své svobodné 
vůle ve světlo a zruš polaritu, kterou teď ještě vidíš! 

Můj synu, Má dcero, 
putuj nyní v jednotě všeho duchovního bytí 
z Mé síly a s Mojí silou, která je i tvojí silou, 

z Mé moci a s Mojí mocí, která je i tvojí mocí, 
z Mé lásky a s Mojí láskou, která je i tvojí láskou, 

po planetě Zemi, a dále se neomezuj! 
Amen 

� 
 
 Mí přátele, JÁ, JEŽÍŠ KRISTUS, váš přítel, vás osvobozuji, neboť vás učím nyní sám ve vašich 
vnitřních oblastech. Pouze tam máte hledat pravdu. 
 Svoboda v sobě skrývá také nebezpečí, Mí přátelé, ale ta všechna jsou vám ukázána. 
Neodkládejte školení, neboť když přijmete impulz ze svých vnitřních oblastí, abyste je vzali do 
ruky, otevřete je na nějakém místě! Bude to přesně to místo, které vám pomůže dále, když budete 
pochybovat, kterou cestou se máte dát. 
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 Podle zákona svobodné vůle vás nesmím ovlivňovat. Ale vše, co kolem vás je, vám poskytuje 
pomoc, pokud jen chcete, školení, které je za námi, nebo nějaká kniha, která je Mnou 
inspirovaná, ale také - jak jsem vás učil - stvoření kolem vás. Vše je vám symbolem a ukazuje 
vám cesty ke zdokonalení. 

Mí přátelé, čeká na vás kouzelný svět, 
svět DUCHA . 

 Ale ještě jednou: Jen v tichu se vám otevírá tento svět a ten touží po dítěti věčně svatého 
OTCE a jeho lásce. 
 Putujte se Mnou ve vás do duchovních oblastí a čerpejte z nich sílu, vyplnit své pověření - 
být světlem uprostřed temnoty! Každá píseň ptáka by ráda potěšila dítě OTCE, stromy vám šumí 
píseň radosti, vítr vám zpívá melodii a v šumění pramene se raduje domov, váš PŮVOD, aby vás 
nechal mít účast na hojnosti DUCHA. Vše, cokoliv vás zde na Zemi obklopuje, nese DUCHA 
BOŽÍHO. 
 Z této jednoty čerpejte a vaše cesta ve službě nebude těžká a neradostná! Váš všední den vás 
dále nebude utiskovat, ale budete působit čerpaje z této hojnosti a budete plnit svůj daný slib. 
 Kalich ve vaší ruce, který nese hořkost dění v prostoru a času, Mí milí přátelé, nechť netíží 
vaši duši, ale ať získá vaší radostí na lehkosti, neboť hořkost dění prostoru a času, kterou jsem 
kráčel i JÁ, bude vámi proměněna, tak jako JÁ jsem kdysi proměnil vodu ve víno. 
 Pojďte, Má milá skupinko a vydejte se na cestu, zda v lidském oděvu společně nebo 
odděleně, nemělo by pro vás být už otázkou, neboť v DUCHU jste a zůstanete vždy jedno se 
Mnou a v BOHU, vašem a Mém OTCI, která vám je zároveň i MATKOU. 
 Tak učiňme společně další krok do vaší duchovní svobody: 

Každý je nástroj, pravda spočívá ve vás! 
Mé požehnání vás naplňuje! 

Skrze vás putuji v jednotě s DUCHEM  BOŽÍM  
dále po Zemi. 

 
Amen 

 Modlitba:Modlitba:Modlitba:Modlitba:    

 ...Spojujeme se v modlitbě, děkujeme za sílu z DUCHA  OTCE a necháváme tuto sílu, 
požehnání a lásku proudit ke všem spolubratrům a spolusestrám, utěšujeme, milujeme a 
přinášíme pokoj. 
 Prosíme za odpuštění, skláníme vědomi si viny svoji hlavu, ale zároveň námi proudí touha 
OTCE v našem PÁNU JEŽÍŠI KRISTU, touha, která je i v našich duších. Tato touha se spojuje s 
touhou ve stvoření po světle věčnosti, po pokoji, po svobodě v duchovním bytí, bez násilí, bez 
vládnutí a ovládání. 
 Tak září tento DUCH i do světa zvířat a pomáhá tam zrušit utrpení, utrpení, které si mezi 
sebou způsobují zvířata, nejsou si toho vědomá, a utrpení, které si způsobují lidé, naši bratři a 
sestry. Milosrdná dobrota MATEŘSKÉHO principu táhne mírně po celém tomto utrpení, neboť my 
jsme zde v pozemském bytí správci Tvého DUCHA, ó OTČE. Můžeme toto utrpení zrušit, 
proměnit ho. To činíme v tomto okamžiku s celou vroucností našeho vnitřního bytí, které je 
spojeno s Tvým, ó OTČE.  
 Láska kmitá, láska spojuje!  Tak jsme nyní jedno se všemi bratry a sestrami, kteří se jako my 
snaží, držet stráž uprostřed blížící se ohnivé bouře. Milý nebeský OTČE, víme, že je to duchovní 
oheň, je to Tvůj oheň a kdo se na Tebe zaměří, toho plameny nepohltí. Jsme poslové Tvého 
milosrdenství a jsme si toho vědomi. Duchovní oheň vede domů, ó OTČE, a my jsme připraveni 
při vedení domů pomáhat plnou silou - tehdy, na oné straně od prostoru a času, ve svatyni, OTČE, 
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u Tebe. Tento slib je nyní v prostoru a času znovu v našem vědomí a my jsme si také vědomi síly 
být Tvým synem, Tvojí dcerou a také toho, že můžeme z této síly jednat. 

 OTČE, už nechceme být více Tvými slabými dětmi, ale silnými a pevnými ve víře, v důvěře a 
v lásce, OTČE, k Tobě, poněvadž neexistuje žádné oddělení od všeho, co je. Tento obnovený slib 
nás naplňuje a činí nás také připravenými, OTČE, přijmout v daný čas Tvého SVATÉHO DUCHA. 
 Děkujeme za dnešní večer, za školení, kterým nás vedl Tvůj syn a už se nepřestaneme modlit 
a tím bdít a tím aktivně spolupůsobit na proměně, na vedení domů. 

OTČE, tak budiž! Teď a navždy! 
Amen 
�� 

 
 
                                                 
 


