
____________________________________________________________________________________________________________

___________ 

16. máj 2016 

ÚKAZY - ODKAZY 

Posledné dni sme boli svedkami dvoch zaujímavých úkazov na oblohe, pričom jeden sledoval veľký 

počet ľudí, lenže ten druhý postrehla len hŕstka. 

Ako iste viacerí vieme, Merkúr prešiel z nášho pohľadu popred Slnko, pričom v jednej priamke s nimi 

bola aj Zem a teda žiarenia Merkúra boli vyžiarené na Zem. Ako ten proces prebieha je detailnejšie 

vysvetlené v knihe Proroctvá vo Svetle Pravdy. Ak si zvážime aj fakt, ktorý je vysvetlený v Posolstve 

Grálu, ale aj Večných zákonoch, že Merkúr je vládcom živlov, tak nám nie je ťažko dôjsť k záveru o 

tom, že živly dostali posilu a v blízkej dobe to na Zemi znateľne pocítime, podobne, ako to už pocítili 

obyvatelia  v Kanade, kde ľudia nevedia uhasiť oheň, ktorý už stihol zobrať strechu nad hlavou celému 

mestu. 

Lenže ten menej medializovaný, ale tiež dôležitý úkaz sa odohral pár dní pred prechodom Merkúra 

popred Slnko a bol to istý dôkaz, ale aj odkaz pre nás! 

7. 5. 2016 sa nad Bratislavou odohral tento neobvyklý úkaz a v oblohe plnej tmavých mrakov sa 

vytvorila diera, z ktorej presvital smerom kolmo nadol dúhový lúč. (*) Vo Večných zákonoch nám bolo 

vysvetlené, že dúha znamená „Zmluvu s Bohom“. Ak si tiež zvážime, aké dianie je pred nami a že sa 

tento úkaz tiež nestal náhodou dva dni pred prechodom Merkúra popred Slnko, tak čo nám tým mohlo 

byť povedané? 

Dúhový lúč smeruje zhora kolmo nadol, čo je dosť neobvyklé a určite niečo znázorňuje. Ak dúha 

znamená zmluvu s Bohom a jeden jej koniec smeruje na Zem, a druhý priamo nahor – do vesmíru – 

tak sa isto jedná o nejaké spojenie. Vesmírne spojenie! Pomoc vyšších civilizácií ľuďom v čase 

konečných udalostí Veľkej očisty – dej, ktorý je v Biblii nazvaný príchod Syna Človeka v oblakoch. 

(To najdôležitejšie z Vesmírneho spojenia prijatého Adamským je zverejnené na našej stránke v 

priečinku „Obsah vysielania“.) 

Takisto to pripomína úkaz a aj zmluvu z Fatimy. Tam sme boli tiež upozornení na konečné dianie a 

súvislosť s Prakráľovnou a išlo určite o akt vesmírnych bratov, ktorí to aktivovali. Lenže hľadanie 

ďalších súvislostí už necháme na každom jednotlivcovi. 

Keďže sa tento úkaz objavil, tak môžeme dedukovať, že tento čas už nie je veľmi vzdialený. Lenže 

neprehliadajme, že sa stále jedná o zmluvu. Kde je zmluva, tam musia byť tiež minimálne dve strany a 

určitá dohoda. O akú dohodu sa jedná? 

Nech teraz prehovorí prvá strana: 

Citujem z diela Posolstvo Grálu: 

„On (Boh) požaduje dôkaz od vás, že ste schopnosti, ktoré zveril vášmu duchu, dobre použili 

podľa jeho najsvätejšej vôle! Že ste v duchu čulí a môžete spoznať v jeho Slove TOHO, ktorého 

vám On teraz poslal!“ 

A pre tých, ktorí už nestihnú prísť s Jeho Slovom do kontaktu platí: 

„Kto v sebe prechováva pevné chcenie k dobru a snaží sa o čistotu svojich myšlienok, ten už 

našiel cestu k Najvyššiemu! Tomu bude potom všetko ostatné pridané.“ 

To je teda požiadavka a len tým, ktorí ju splnia, bude daná pomocná ruka. Zmluva je teda jednoduchá 

http://www.radiozachrana.sk/obsah-vysielania/


a keďže nám bola pripomenutá, tak vrchol tejto Veľkej očisty je určite blízko, a mohli by sme povedať, 

že „hore“ sú už pripravení, a čakajú na to, aby aj druhá strana vyplnila svoj záväzok. Je len na nás, či 

táto záchranná akcia prebehne globálne, viditeľne všetkým ľuďom na Zemi, alebo len nenápadne! 

Nikto nám nič vnucovať nebude, rozhodnúť sa musíme sami! 

Preto sa aj my snažíme rozšíriť Slovo Syna Človeka – Posolstvo Grálu, ale aj jeho zjednodušenú 

verziu - Večné zákony medzi ľudí, aby čím viac ľudí mohlo byť zachránených v časoch najväčšej 

núdze ľudstva, ktorú si ale ľudstvo samo vynútilo svojou neustálou ľahostajnosťou voči týmto 

dôležitým veciam! Vďaka týmto dielam ľudia pochopia zákonitosti v živote človeka, ale aj v celom 

vesmíre a stvorení, čo v nich práve toto „dobré chcenie“ vzbudí! Alebo ak už aj nie pochopenie, tak 

aspoň sila a čistota tohto živého Božieho Slova vzbudí v ľuďoch túžbu žiť podľa neho, čo im potom, aj 

vďaka vesmírnemu spojeniu bude umožnené v zasľúbenej Tisícročnej ríši pokoja a mieru. 

Berte to, ľudia, ako začiatok odbíjania dvanástej hodiny a neostávajte ľahostajní voči týmto 

najdôležitejším veciam! 

Nenaháňajte sa za hmotnými majetkami, aj tak o ne čoskoro prídeme! 

Hľadajme Pravdu o zákonoch života, a žime podľa nej! 

Nič iné nám v prichádzajúcej dobe nemôže pomôcť! 

 

* Článok o tomto dúhovom úkaze nájdete na: http://m.topky.sk/cl/13/1545697/Nad-Slovenskom-nakrutili-fascinujucu-farebnu-scenu--VIDEO--pri-

ktorom-lovci-UFO-blednu 
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