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31. máj 2016 

MIMOZEMSKÉ KONTAKTY 

 

17. 5. 2016 bol na istej internetovej stránke (*) zverejnený objav bádateľov, ktorí na povrchu Venuše 

našli stavby a dokonca celé mestá! Pre nás je to nie niečím novým, a je to iba ďalší priamy dôkaz 

o pravdivosti Slova Posolstva Grálu, Večných zákonov, ale aj vysvetlenia z knihy Proroctvá vo Svetle 

Pravdy. Pre tých, ktorí tieto diela poznajú, je to utvrdením niečoho im dávno známeho, ale tí, ktorí 

tieto diela nepoznajú, sa na danej stránke vyjadrili nasledovne: 

„Pokud je to tak, měli by se jejich obyvatelé (obyvatelia Venuše) se Zemí co nejrychleji spojit, protože 

lidstvo se zatím snaží dostat na Mars. Přitom na Venuši by toho podle ufologů bylo k vidění mnohem 

víc.“ 

Keďže väčšina ľudstva zmýšľa podobne, je potrebné povedať nasledovné: 

Vedúci predstavitelia a mocní na tejto Zemi majú isté kontakty, lenže, ako už bolo na našej stránke 

vysvetlené, aj ľudia vo vesmíre sa delia na „dobrých“ a „zlých“, teda tých, ktorí uznávajú jediného 

Boha, ako Tvorcu, uznávajú jeho vesmírne, večné zákony a snažia sa v láske pomáhať tým, ktorí o to 

stoja, pretože do slobodnej vôle nám nemôže zasahovať ani jedna z týchto strán. Potom sú tu aj tí, 

ktorí tiež slúžia jednému vládcovi – lenže temnému, padlému archanjelovi, ktorý tiež ostáva len závislý 

od Boha a podrobený Jeho zákonom. Naši mocní si, ako stále, vybrali tú druhú stranu, pretože tá im, 

podľa ich mienky, priniesla viac výhod a teda hlavne vynálezov pre vojenský priemysel. Lenže aj oni 

ostávajú podrobení Božiemu zákonu spätného pôsobenia a ako aj Ježiš povedal: 

„Kto mečom bojuje, mečom padne.“ 

Preto to je nie veľká výhra, že nám diktujú temní a pocítime to všetci, pretože my sme si zvolili týchto 

vládcov, ktorí si ich zvolili za vodcov a my sme voči všetkému tomu ľahostajní. Preto to udrie na nás 

všetkých späť! 

Vráťme sa ale k Venušanom. Tí sú práve tí, z nášho pohľadu „dobrí“ a snažili sa s nami spojiť už 

niekoľko krát, a aj sa spojili, lenže ľudia toto ich posolstvo prehliadajú, pretože nepojednáva o témach 

dnes pre ľudí aktuálnych a zaujímavých, lenže pre skutočný život prázdnych a škodlivých. Už v 

minulom storočí nás upozorňovali na to, že nás čaká očista, že pre nás bolo napísané veľmi dôležité 

dielo, a že nás čaká premena zemského povrchu, a roztriedenie jednotlivcov podľa ich vnútornej 

čistoty. 

Výber z tohto odkazu, ktorý nám vesmírni bratia nechali – z Vesmírneho spojenia je na stránke 

uverejnený na viacerých miestach a preto ho tu uvádzať nebudeme a ten, koho to zaujíma si to môže 

ľahko vyhľadať (napr. v priečinku „Obsah vysielania“). Predsa však doložíme zopár citácií pre 

potvrdenie Pravdy: 

„Mužovi z Marsu som dal meno Firkon, Saturňanovi meno Ráma a mužovi z Venuše Orton.“ 

„Môj človek z mojej blízkosti žil na Zemi ako bežný pozemšťan. Použil som ho ako svoj nástroj. Toto 

jeho Posolstvo má pre ľudstvo nesmierny význam a dosah. Nebol jediný, s kým máme spojenie. 



Všetkých si starostlivo vyberáme a presne dodržiavajú naše inštrukcie. Preto ich práca je obmedzená 

hranicami týchto inštrukcií.“ 

„Pretože človek má slobodnú vôľu, bolo mu dovolené zájsť tak ďaleko, až k sebazničeniu, aby videl, 

čo stvoril vo svojom neporozumení. Naša pomoc bude poskytnutá všetkým tým, ktorí sa na ňu 

pripravia poznaním vesmírnych zákonov a prosbou Boha o pomoc. Keď zúfalstvo dosiahne najvyšší 

stupeň, vtedy fyzicky prídeme.“ 

„Nastane premena nie len duchovná, ale aj hmotná.“ 

„Tí, ktorí nechcú prijať nové duchovné poznatky, budú znášať obrovské duchovné aj fyzické utrpenie, 

lebo im to pomôže k duchovnému rastu.“ 

Ľuďom sa skutočne dostáva toľko pomocí, že je to až ťažko uveriteľné! Vo Fatimskom zjavení sme boli 

upozornení, že na Zemi pôsobí Syn Boží a píše pre nás dielo ako záchranu pre mnohých počas 

konečných udalostí súdu. Toto cirkev “ututlala”, ale predsa sa k pravému vysvetleniu 3. Fatimského 

proroctva môžu ľudia dostať, ak len poctivo chcú. Vzápätí nám z “iného” zdroja bolo povedané 

presne to isté – vo Vesmírnom spojení. Iného je v úvodzovkách, pretože ten Zdroj je stále ten istý! 

Približne v tom istom čase vyšlo dielo Posolstvo Grálu, kde to všetko máme vysvetlené a aj objasnený 

pôvod autora - Zdroja! O niekoľko rokov neskôr, nám to Prakráľovná zopakovala vo Večných 

zákonoch a po jej odchode zo Zeme na Venušu, sme boli o tomto deji a o Venušanoch opäť náležite 

poučení v knihe Proroctvá vo Svetle Pravdy! Teraz je to opäť ľuďom pripomínané na našej stránke 

v nejednom príspevku. Lenže všetko toto ostáva ľuďmi nepoznané! 

A či neznie takýto pokrik viac než smiešne, alebo skôr žalostne, keď po tom všetkom, čo pre nás už títo 

naši “vesmírni bratia” urobili, my opäť zakričíme: „Mali by sa s nami spojiť!” A či by to už nebolo 

zásahom do našej slobodnej vôle? 

Čo asi čakáme, že by nám naši vesmírni bratia povedali, keď seba aj Zem vedieme do skazy? 

Teraz pripomenieme jedno podobenstvo, ktoré už na stránke zverejnené máme, a v ktorom je táto 

otázka zodpovedaná: 

Krásnu a úrodnú vinicu sme dostali do prenájmu. Boli sme poučení ako ju obrábať k úžitku svojho 

pána aj k úžitku svojmu. Všetko sme to v zákonoch zmluvou spečatili. Zle sme však hospodárili na 

vinici. Pánovi sme nájomné neposielali. Na jeho zákony sme nedbali. Keď poslal po nájomné, jeho 

poslov sme hanobili a kameňovali. Poslal nám svojho Syna k našej záchrane a náprave. Toho sme 

potupili a na kríž pribili. Aj tak sa zmiloval nad nami a prišiel nám pripomenúť a vysvetliť zákony aj 

zmluvu. K našej záchrane uštedril príučku temnú. My sme ho však už nespoznali, na jeho zákony a 

zmluvu sme nedbali. 

Doba prenájmu sa končí! Večne platné zákony sa nám znovu pripomínajú! 

Využime poslednú možnosť k záchrane a ctime si jeho poslov, veď zvestujú jeho príchod! 

Prichádza vinicu očistiť, dlžníkov odsúdiť a nových hospodárov stanoviť!“ 

Takže sa s nami, veru, ešte raz spoja, pretože budú pomáhať pri záchrannej akcii “vyvolených” pod 

vedením Imanuela – druhého Syna Božieho. Lenže vtedy už bude neskoro na taký namyslený pokrik, 

pretože ako stojí vo svätom Slove – v Posolstve Grálu: 

“Hrôza zavrie také ústa ... “ 



Predsa sa nám týmto objavom vtláča úvaha, ktorá musí, lepšie povedané, mala by nútiť človeka k 

zamysleniu! 

Veď ak je na Venuši život, tak to spolu s ďalšími súvislosťami potvrdzuje vyššie spomínané diela, ale 

hlavne to posledné – Proroctvá vo Svetle Pravdy, kde je vysvetlené, že sa na Venuši narodil Imanuel, 

ktorý má v dospelosti viesť záchrannú akciu na Zemi. 

Rok Jeho dospelosti vychádza práve na rok 2016! 

Tak buďme bdelí, aby sme čas záchrany neprespali! 

Nečakajme na utrpenie, aby nás vytrhlo z ľahostajnosti a namáhajme sa spoznať to dôležité! 

“Kto hľadá, ten nájde!” 

* Tento dôkaz o živote na Venuši je zverejnený na: http://www.suenee.cz/venuse-nalezena-cela-mesta/ 

 

http://www.suenee.cz/venuse-nalezena-cela-mesta/

