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V médiách sa objavila správa o objavení nových planét, na ktorých je údajne voda a krúžia 

v teplotnom pásme, ktoré je pre život vyhovujúce. Tieto planéty vraj ani nie sú až tak ďaleko 

od nás a v éteri priamo zaznelo: „Nie je už otázkou, či objavíme mimozemský život, ale kedy.“ 

Všetci, ktorí považovali ľudí, ktorí verili, alebo prišli do kontaktu s mimozemskou civilizáciou, 

za tárajov, alebo fantastov, by zmenili názor zo dňa na deň, keď by zajtra odznelo v tých 

istých médiách, že z tých novo objavených planét k nám lietajú inteligentné bytosti. Zrazu by 

to pre nich bolo úplne normálne a prijateľné. A verte, že z tých médií to zaznie! My sme 

koncom minulého roka informovali, že informácie o mimozemskom živote sa budú pre 

verejnosť uvoľňovať, nakoľko zámer mocných na tejto Zemi je spojiť ľudí strachom 

z mimozemskej invázie.* Prečo je to ich zámer, to sme vysvetlili vo viacerých predošlých 

príspevkoch. 

Také je naše „presvedčenie“ v mnohých oblastiach života. Mnohé na čo sme sa spoliehali, 

v čo sme verili, dúfali, alebo si tým boli istí, začína naberať iný spád, než ten, ktorý sme si 

predstavovali. Vraždy, rúcajúce sa vzťahy, znečisťovanie prostredia, upadajúca morálka, 

politická situácia vo svete, to všetko naznačuje, že sa blížime k istému bodu, ktorý bol 

podobne, ako tie mimozemské civilizácie vysmievaný, ale predsa je pravdivý a veľmi blízko 

pred nami. Je to Veľká očista. 

Dospeli sme do bodu, do polohy vo vesmíre, do žiarenia tlaku istej sily, ktorá zjemní a zmení 

Zem. Tieto zmeny sú už pozorovateľné a budú stále zreteľnejšie: 

1. Vyhranenie názorov ľudí, náhla zmena postojov 

Každý bude posilnený v tom, k čomu smeruje jeho vnútro. Tí, ktorí inklinujú k Svetlu, budú 

pozdvihnutí k Svetlu a tí, ktorí k temnu, budú touto silou stlačení nadol. Preto sa boj Svetla a 

temna zintenzívni. Pre túto silu, ktorá sa nedá nijako oklamať či obísť, lebo pochádza od 

Boha, je dôležité len cítenie ľudí, ich skutočné vnútro, duch, ktorý dosiaľ u mnohých ľudí spal 

a ich správanie formoval podľa vypočítavosti len rozum. Preto sa ľudia začnú prejavovať 

takí, ako skutočne sú, čo bude často viesť k prekvapeniu ich samých, aj ich blížnych. Menej 

často to bude prekvapenie príjemné. 

Následok toho budú mnohé sklamania a rozchody. 

Je to súčasť triedenia ľudí, ktoré je nám zasľúbené v Biblii: „Syn Človeka bude 

súdiť (duchom) živých aj mŕtvych!“, ale aj v novších proroctvách, ku ktorým sa ešte vrátime. 

Prispievať k tomuto dianiu bude aj ďalší faktor. Medzi tým dnes veľmi husto osídleným 

záhrobím, ktoré je v okolí Zeme, spolu s myšlienkovými a citovými formami ľudí a “našim” 

svetom sa pomaly stenčuje hranica. Preto je tým, ktorí tam prebývajú, ľahšie pôsobiť na ľudí 

a ich podvedomie. Pribudne teda jasnovidných, jasnočujných, posadnutých, ale prejaví sa to 

aj na tých, ktorí tieto schopnosti vedome nevyužívajú. My všetci totiž vnímame a reagujeme na 

tento jemnejší svet, aj keď najčastejšie len podvedome. Preto tých “šialených” činov, alebo 

„duševne chorých“ ľudí, ako týchto citlivejších ľudí naša spoločnosť nazýva, bude stále 

pribúdať a tiež preto je pre človeka také dôležité, aby sa začal venovať aj hľadaniu 

a poznávaniu Pravdy. Pokiaľ na človeka trvalo vplýva len toto temné okolie Zeme, bez 

spojenia so Svetlom - Pravdou, je preňho veľmi ťažké nenechať sa v dôležitých rozhodnutiach 

nesprávne ovplyvniť. 

Mali by sme vedieť, že sa duševne spájame s tým, na čo myslíme, čo pozeráme, počúvame, 

s kým sa stretávame. Tak sa otvárame svetlejším, alebo temnejším vplyvom. 



2. Rozpad nerovnorodých zväzkov 

Jeden zo zákonov Božích, zo zákonov stvorenia, je zákon rovnorodosti. Podľa tohto zákona sa 

rovnorodé priťahuje k sebe. Preto nerovnorodé zväzky sa teraz budú trhať, čo spôsobí veľkú 

bolesť tých, ktorí prílišným lipnutím na vzťahoch s blízkymi nehľadeli správne a spravodlivo 

na ľudí v ich okolí, ktorých nepovažovali za svojich blízkych. Budú tak trpieť kvôli svojej 

ľahostajnosti a lenivosti hľadať Pravdu, v ktorej by sa boli dozvedeli, že žili už mnoho krát na 

Zemi a mnohí, ktorých teraz považujú za cudzích im boli blízkymi v minulosti a tí blízki 

terajší, im naopak boli v minulosti cudzími, dokonca nepriateľmi. Títo sú v súčasnosti pri nich 

len preto, aby si navzájom odpustili, aby zistili, že predsa ich dokážu mať radi a prelomili 

dávnu nenávisť, alebo nechuť odpúšťať, ktorá pramení len zo sebectva. Mnohé, ktoré ľudia 

dnes odpúšťajú „svojim“, nie sú za žiadnu cenu ochotní odpustiť iným. Je v tom len sebectvo, 

lebo ak by sme boli spravodliví voči všetkým, ale aj sebe, nebol by nikto, komu by sme 

nevedeli niečo odpustiť. 

3. Rýchla odplata 

Boží zákon: „Čo človek zaseje, to zožne“ sa teraz bude napĺňať omnoho rýchlejšie, ako 

v minulosti. Sila Svetla v spojení s trochu jemnejším prostredím spôsobí veľmi rýchle 

naplňovanie tohto zákona. Pre ľudí to bude mať výchovný efekt, lebo si budú môcť uvedomiť, 

že nad nami stojí istý zákon a budú môcť hľadať jeho vysvetlenie – PRAVDU! Tak, ako sa 

vina začne spätne valiť na jednotlivcov, tak sa zvalí aj na národy a celú Zem. 

4. Očisťovanie Zeme a premena zemského povrchu 

V jemnejšom prostredí, ako mnohí iste pochopili, sa všetko deje „zosilnene“. Teda aj 

prírodné deje budú naberať na sile stále viac, čo nakoniec vyvrcholí zmenou zemského 

povrchu. Bude prebiehať očisťovanie planéty na čoraz väčších územiach. Začne sa napĺňať 

zasľúbenie Kristovo: „Vlažní budú vyvrhnutí!“ Zmysel tohto zasľúbenia nám vysvetlil Syn 

Človeka: 

„Ľudia budú pochybovať o spravodlivosti Božej, pretože budú odchádzať len tzv. „dobrí“ 

ľudia. Iba tí ľudia, o ktorých Kristus povedal, že „vlažní budú vyvrhnutí“. Sú to všetko ľudské 

duše, ktoré sa nevyvinuli (duchovne), ľudia, ktorí nie sú dosť dobrí, aby mohli vstúpiť do 

Tisícročnej ríše, ale taktiež nie sú dosť špatní, aby klesli do rozkladu. Tí tzv. „dobrí“ ľudia, 

ktorí nie sú schopní zlého, pretože sú príliš vlažní, ktorí ale nerobia nič dobrého, pretože 

v nich nie je žiadna túžba po Svetle. 

Všetky ľudské duše, ktoré budú v tejto dobe odvolané, nebudú ešte stratené. Dostanú 

príležitosť dozrievať na iných planétach, než aj tam začne posledný Súd.“ 

5. Zmenia sa telá 

Toto je pozorovateľné hlavne z nadhľadu a teda pre nás nie až tak, ale dôsledok toho môžeme 

niektorí už pozorovať. Začne nám chutiť iná, ľahšia strava, ale ako som spomenul, mnohí 

budú ľahšie vnímať aj ten jemnejší svet. 

Každá neharmónia sa tiež začne prejavovať citeľnejšie. Dôsledok toho bude narastajúci počet 

chorých ľudí, možno tiež nejaká veľká epidémia alebo choroba. 

Tieto všetky deje, aj ich príčiny, máme dokonale vysvetlené v Posolstve Grálu a aj vo Večných 

zákonoch. Tieto diela nám boli prinesené priamo od Toho, ktorý toto zosilnenie tlaku 

a zjemnenie planéty a jej okolia, ktoré začíname prežívať, spôsobuje – teda od Boha. Každé 

nové dianie bude len ďalším dôkazom Pravdy obsiahnutej v týchto dielach, ktoré sú a ostatnú 

pre všetkých ľudí tou JEDINOU ISTOTOU, o ktorú sa môžu kedykoľvek oprieť, ktorá ostane 

navždy pevne stáť, na rozdiel od všetkého nesprávneho, čo na Zemi je, a bude padať spolu 

s tými, ktorí sa toho držia. 



Zacitujeme teraz z Posolstva Grálu: 

„Keď sa teraz budú objavovať viditeľné znamenia Súdu a bude vzrastať strach, začnite sa 

pýtať ľudí a pátrať, čo asi tieto znamenia znamenajú, a hneď sa zdvihne mnoho hlasov 

k týmto udalostiam. Uspokojujúcich a utešujúcich, varujúcich a napomínajúcich, 

prorokujúcich nešťastie i prisľubujúcich šťastie. Nad všetkými týmito hlasmi však stojí 

neochvejne a vznešene Slovo Posolstva, ktoré sa všade pozemsky viditeľne napĺňa! 

Zdráhajúc, snažia sa potom priblížiť k Slovu ešte blúdiaci. Tí však nemôžu uveriť, že práve 

ten prostredník, ktorého kedysi vo svojom úbohom, skrivenom mudrovaní a vo svojej 

ješitnosti odsúdili a zavrhli, stal sa teraz uholným kameňom, na ktorom sa oni sami musia 

súdiť a roztrieštiť sa, keď sa nebudú chcieť podrobiť Božej vôli, ktorá je teraz nad nimi a súdi 

ich! Nemôžu tomu uveriť, pretože tomu nechcú veriť zo strachu, ktorý sa ich pri tom stále 

viac zmocňuje! 

Medzitým sa bude ale ustavične ozývať dunenie ich rúcajúcich sa falošných diel, budú znovu 

a znovu vyburcovaní, aby vo svojej skľúčenosti nemohli podľahnúť únave, ale aby v trvalom 

prežívaní konečne poznali to, čo je Pravda a čo im prinesie záchranu. To jedno jediné, čo ich 

dokáže vyslobodiť z hromady trosiek všetkých následkov ich chcenia vedieť všetko lepšie, je: 

Sväté Slovo Posolstva Grálu! 

Donútené svätým dianím, bude potom celé ľudstvo poslúchať! 

Mnohí skutočne nechcú veriť Pravde zo strachu, lebo nechcú pripustiť zmenu ich života s tým 

súvisiacu. Lenže čím skôr človek Pravdu príjme, tým skôr mu bude nápomocná a tým ľahšie 

bude prebiehať aj tá nechcená zmena, ktorá nastať raz tak či tak musí a čím neskôr to bude, 

tým bude ťažšia.  

Tieto diela sú ako natiahnutá ruka Božia, ktorej sa smieme a máme chytiť ako deti ruky 

svojho milujúceho Otca, keď nechcú zablúdiť, alebo zraniť sa na nebezpečnej ceste. Máme 

v nich vysvetlené to, čo sa bude diať, prečo, na základe akých zákonov, ako sa k tomu správne 

postaviť a čo robiť, aby nám všetko toto dianie, ktoré sme si sami spôsobili a prežiť ho 

musíme, bolo k prospechu. Je veľmi dôležité, aby človek pochopil, že každé utrpenie dokáže 

využiť pre svoj vzostup a tým aj pre pomoc druhým a to nemusí pritom vždy rozoznať ani to, či 

ho tresce karma alebo trápi temno. Dá sa to dosiahnuť v oboch prípadoch. 

Zlomené srdce, je otvorené srdce. A také je schopné veľkého obratu a činov, lebo duch je pri 

ňom bdelým. Srdce otvára buď láska - ale len pravá (a nesmie byť pri nej lenivosť ducha), 

alebo potom utrpenie. A je v tom obrovská sloboda, keď človek pochopí, že nemá iba trpieť a 

plakať a tak sa bolestivo ťahať životom odteraz, ale keď sa vyplače, má sa nadýchnuť a 

vykročiť zmenený a posilnený za Svetlom! A potom precíti šťastie a naplnenie, ktoré sú 

neporovnateľné, a nebude tomu prekážať ani tá „diera v hrudi“, ktorú ešte istý čas bude cítiť 

tiež. Keď teda nastane tá pravá aktivita, človek odstupom času nebude môcť inak, než 

ďakovať aj za ten dar utrpenia, bez ktorého by nebol schopný takého činu a aktívneho 

obratu! 

Citácia z Posolstva Grálu: 

„Že lúč z Božskej lásky už bude teraz vyslaný uprostred všetkého vyžarovania hnevu, je opäť 

taká nezmieriteľná milosť, akú človek bude môcť porozumieť až omnoho neskoršie. Lúč 

lásky dnes dáva ešte mnohým ľuďom možnosť zachrániť sa uprostred súdu. Takým, ktorí by 

ináč museli byť stratení, keďže ich sila by nevystačila na oslobodenie sa od temna, ktorého 

chápadlá sa ich snažia pri páde pevne zovrieť. 

Že, plamenné zväzky tejto hviezdy musia vyvolávať súd, to záleží iba na ľuďoch, ktorí 

svojím zlým a od Boha odvrátenom chcením, vo svojej domýšľavosti a vo svojom sebectve 

vytvárali zlé diela, ktoré neznesú očistný lúč Svetla, ale pri tom zakolíšu a rozpadnú sa 

na trosky! 

Keby boli pozemskí ľudia takí zrelí, ako by vo svojom vývoji dnes už museli byť, keby sa 



snažili dbať na všetky zákony vo stvorení, potom by jej objavenie sa vyvolalo u ľudí jasavé 

uvítanie a obšťastňujúce, vďakyplné velebenie Pána, ktorý ju poslal! 

Ale keďže to tak nie je, a pozemské ľudstvo kleslo vo svojom zlyhaní dokonca hlbšie, než sa 

mohlo pokladať za možné, prejaví sa teraz jej objavenie inak. Musí najskôr pôsobiť 

rozkladne a ničivo, kým sa jej povznášajúca a budujúca sila žiarenia bude môcť uplatniť 

najčistejším spôsobom, pretože potom bude dopadať na takú pôdu, ktorá je núdzou 

pripravená na to, aby ju dôstojne prijala! 

Iba preto bude hviezda ľuďom a všetkému súdom, čo nie je podľa Božej vôle. A podľa Božej 

vôle je iba to, čo sa zachvieva v Božej láske, pretože Boh je láska! 

Rozumiete teraz, vy ľudia, tej veľkej jednoduchosti, ktorá spočíva v celom svetovom dianí? 

Čokoľvek sa tiež v ňom stane, môže byť vždy len láska! 

Na začiatku 20. storočia v Portugalskej Fatime nás Matka Božia – Prakráľovná v 3. 

Fatimskom proroctve informovala, že na Zemi pôsobí Ježišom zvestovaný Syn Človeka – 

Duch Pravdy – Abdrushin. Zároveň nás informovala, že nastane Súd, očistenie Zeme a že sa, 

ako Matka Božia (nie panna Mária) vtelí na Slovensko s duchovnou úlohou na prelome 

tisícročí. 

V tom istom čase v Nemecku nám tento Syn Človeka vysvetľoval, ako a prečo prebehne Veľká 

očista - Súd, vysvetlil nám pôsobenie Božích zákonov v živote, aby sme sa do nich konečne 

mohli vedome vradiť a nemuseli sa stále nechávať bolestivo týmito zákonmi obrusovať, 

zakotvil nové diania potrebné pre súd v našej hmotnosti, očistil Slovo Ježiša, ktoré cirkvi 

pokrivili prispôsobením si ho podľa svojej chuti. Jemu vlastne vďačíme za to, že náš kolobeh 

v temnom hviezdnom prachu, o ktorom sa budete mať možnosť hneď dozvedieť, končí, pretože 

on svojim Svetlom nás z neho vytiahol. Jemu tiež vďačíme za to, že nám bola opätovne 

umožnená možnosť záchrany. 

V tom istom čase bolo prijaté aj Vesmírne spojenie opäť na úplne inom mieste na Zemi, ktoré 

nám tiež hovorí o Súde, o tom, ako sa naň máme pripraviť, aj o tom, že ľudstvo práve dostalo 

nové Slovo od Boha. 

Keby ľudstvo nebolo vtedy zlyhalo a prijalo by Syna Človeka, bolo by sa vyplnilo toto 

zasľúbenie: 

„Mnoho tisíc jazykov bude teraz tu na zemi rozviazaných, aby zvestovali o Imanuelovi 

medzi všetkými národmi, ako to bolo už zvestované zástupmi anjelov v celom stvorení, 

lebo je to vôľou Boha Otca.“ 
-Bolo by sa to vyplnilo prostredníctvom mnohých, ktorí boli na to určení a inkarnovaní. 

Niektorí z nich nám potom nadiktovali isté proroctvá, ktoré mali svedčiť o Pravde. 

Už mnoho krát sme podávali dôkazy, že niet pochýb o jednom Zdroji, z ktorého všetci títo od 

seba nezávislí Vyslanci čerpali, lebo ich Posolstvá pre ľudí sú stále rovnakého obsahu. 

Nakoniec každý záujemca si ich môže sám porovnať! 

Teraz sa k nám ale dostalo jedno ďalšie proroctvo - posolstvo, ktoré opäť dokonalo zapadá 

do skladačky a dáva tak dôkaz Pravde. 

Bolo prijaté opäť v tom istom čase ako tie predošlé, vyššie uvádzané. Jeho autor je Peter 

Konstantinov Deunov, známy ako Beins Douno. Narodil sa v roku 1886 v Bulharsku a zomrel 

v roku 1944, proroctvo prijal pár dní pred svojou smrťou a môžete si ho prečítať na stránke: 

https://www.lajkit.cz/zpravy/item/106-70lete-proroctvi-z-roku-1944-zeme-bude-zaplavena-

mimoradne-rychlymi-vlnami-kosmicke-elektriny 

V televíznych novinách sa objavila reportáž, v ktorej sa moderátor pýtal ľudí, či by si priali 

odcestovať na inú planétu – jednu z tých novo objavených, kde je údajne možný život. A všetci 

opýtaní súhlasne prikývli, teda že by odtiaľto odišli. Skúsme si ale úprimne odpovedať: Chceli 

https://www.lajkit.cz/zpravy/item/106-70lete-proroctvi-z-roku-1944-zeme-bude-zaplavena-mimoradne-rychlymi-vlnami-kosmicke-elektriny
https://www.lajkit.cz/zpravy/item/106-70lete-proroctvi-z-roku-1944-zeme-bude-zaplavena-mimoradne-rychlymi-vlnami-kosmicke-elektriny


by nás tam vo vesmíre? Zničili sme si jeden domov, už začíname pociťovať nie chutné plody 

tohto nášho správania, tak by sme radi ísť do nového obydlia, kde by sme opäť mohli žiť ako 

sa nám zapáči. Nepripomína vám to správanie jednej našej menšiny, ktorá je práve preto 

spoločnosťou kritizovaná? 

Človek svojim chcením utiecť od momentálneho nie príjemného prežívania v jeho okolí  

vlastne uteká zároveň pred milosťou Božou! Pretože jedine to prítomné – prebiehajúce 

prežívanie dáva človeku možnosť jasne pred sebou zbadať plody svojich dávnych nesprávnych 

prianí a v uvedomení si svojho pochybenia sa poučiť a už tak v budúcnosti nekonať. A v tomto 

deji spočíva to odpustenie chýb a aj tá často spomínaná, ale väčšinou nie správne chápaná, 

milosť Božia! 

Neexistuje planéta vo stvorení, na ktorej by sa ľudstvo mohlo ukryť pred jeho vlastnou 

zodpovednosťou za niekdajšie skutky, zodpovednosťou, od ktorej by tak veľmi rado z 

pohodlnosti utieklo! 

Posolstvo Grálu: 

„Lebo nemôžete uniknúť zákonom zvratného pôsobenia, ktoré spočívajú vo stvorení. Aj keby 

ste mali krídla rannej zory, ruka Pánova, ktorého silu takto zneužívate, našla by vás pomocou 

tohto samočinne pôsobiaceho zvratného pôsobenia, nech by ste sa chceli ukryť kdekoľvek.“ 

„Vy chcete byť zachránení, avšak bez toho, žeby ste sa sami pritom nejako namáhali! Ak sa 

nad tým zamyslíte, musíte predsa sami dôjsť k tomuto smutnému poznaniu.“ 

Vesmírne spojenie: 

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

aby videl, čo stvoril vo svojom neporozumení. 

Keby sme v tomto okamihu uskutočnili zmenu, ktorú máme v úmysle vykonať neskôr, 

netrvalo by ani 10 rokov a ľudstvo by padlo na tú istú úroveň ako teraz. Preto zmenu 

uskutočníme až vtedy, keď bude ľudstvo na prahu zúfalstva a beznádeje. Svojmu stavu, do 

ktorého sa samo priviedlo, porozumie novým duchovným poznaním.“ 

Dozvedeli sme sa teda, že zasľúbenia, ktoré boli ľudstvu dané od Boha, sú určené pre rôznu 

zrelosť a stav ľudstva. Tým, že Zem aj s jej okolím teraz bude prechádzať istou zmenou, teda 

dospeje do ďalšieho štádia svojej zrelosti, môžu sa vyplniť ďalšie zasľúbenia, ktoré boli dané 

pre tento stav. 

Z Posolstva Grálu a z Doznievaní k Posolstvu Grálu: 

„Okrem toho je to zvestovanie začiatku silnejšieho žiarenia Božského Svetla, ktoré nastane 

skrze mňa, a to zákonite podmieňuje účinok tohto prísneho druhu, pretože voči Božskému 

lúču je možné sa len dobrovoľne podvoliť alebo zlomiť.“ 

„Tak sa má valiť svetlý prúd z Hory dolu do zdrtených duší po dňoch Božieho súdu, 

k prebudeniu a posilneniu tých, ktorí sa v bolesti očistili a zbavili všetkého zlého, čo ich 

držalo dolu a ktorí v čistej pokore túžia už len po Svetle, po vykúpení a pozdvihnutí v pravej 

službe!“ 

„Lenže zlo, stojace voči tomuto tlaku Svetla ako niečo inorodé, zosilní v narastaní svoj odpor, 

ktorý však musí spôsobiť bolesť iba jemu samému, lebo mocný tlak Svetla neuhne ani 

o vlas. Zlo tým bude donútené doslova si samo preraziť hlavu, aby sa zničené 

zrútilo samo v sebe.“ 

„Nehovorte, že vy, ako ľudskí duchovia, nemôžete ľahko spoznať zákony vo stvorení, že 

pravda sa dá ťažko rozoznať od klamstva. To nie je pravda! Kto také reči vedie, snaží sa tým 



opäť zastrieť lenivosť, ktorú v sebe skrýva, nechce, aby vyšla najavo ľahostajnosť jeho duše, 

alebo sa chce sám pred sebou ospravedlniť pre vlastné upokojenie. 

Ale nič mu to nepomôže; lebo každý ľahostajný a ťažkopádny bude teraz zavrhnutý! Len ten, 

kto bezvýhradne vynaloží všetku svoju silu na získanie toho najpotrebnejšieho pre svoju 

dušu, len ten môže mať nádej na záchranu. Každá polovičatosť je toľko ako nič. Tiež každé 

váhanie, odďaľovanie je už úplným premeškaním. Ľudstvu sa už neposkytne čas, pretože 

čakalo až do doby, tvoriacej poslednú hranicu.“ 

„Čoskoro sa bude musieť prejaviť všetko pravé ako aj nesprávne, aby to bolo každému jasné, 

a všetko nesprávne sa po prebudení prežitím rýchlo zrúti, aby nemohlo nikdy znova povstať.“ 

„Už nie je ďaleko hodina, kedy musí začať boj, ktorý tu doteraz chýbal. Jednostrannosť 

skončí a nastane rázne postavenie sa proti, ktoré zničí každú falošnú domýšľavosť.“ 

 „Ja som a zostávam! Ja, Imanuel, prichádzam a udržujem, čo môjho Otca je! Ja 

triedim ducha a súdim hriechy, trestám dušu a bijem telo! Som v Otcovi a súčasne Jeho 

súdiaci svätý meč na zemiach! Otec je vo mne a predsa zostáva v diali večnej 

nekonečnosti! Ja som a zostávam večne v Otcovi a pôsobím z Neho, z Všesvätého, 

Pravečného, Jediného, lebo ja i Otec jedno sme! 

Amen!“ 

Z Večných zákonov 2 (odpovede na otázky čitateľov): 

„Nechápem celkom rozdiel medzi slovami súd, očista a duchovná premena. 

Vysvetlíte mi to? 

Všetky tri pojmy hovoria o tom istom jave, len každý ho definuje z iného uhla. 

Slovo súd vyjadruje doslova posúdenie stavu vývoja hmoty a ducha ľudí. Aby tento 

prirodzený dej prebiehal správne a rovnomerne, robí sa niekoľkokrát jeho zhodnotenie. V 

úlohe Sudcu zastupuje Stvoriteľa v celej hmotnosti Imanuel, Syn človeka. Súd je ako daňová 

kontrola vo firme. Keď zistí len malé nedostatky, iba na ne upozorní, no pri väčších dá aj 

pokuty a tresty. V niektorých častiach vesmíru prebiehal súd len mierne, bez katastrof. Zem 

patrí medzi tie firmy, ktoré nehospodárili so zvereným majetkom čiže planétou správne. 

Okrem toho sa aj jej obyvatelia pritom duchovne zvrhli. Preto na nej bude prebiehať súd ako 

trest. Pod slovom očista si treba predstaviť očistenie Zeme od jej škodcov – temných ľudí a 

temných duchov. Smrťou prejdú buď do rozkladu, alebo v lepšom prípade sa ako duchovia 

vrátia späť na nízke planéty, odkiaľ boli zákonom rovnorodosti vyzdvihnutí na vtelenie na 

Zem. 

Pri očiste dochádza aj k zmenám povrchu Zeme, a to formou zemetrasenia a zaliatia pevnín, 

alebo naopak, odvodnením riek a morí. Týmto prelievaním a zvýšeným vyparovaním sa 

zúrodní pôda a zvlhčí ovzdušie. Vlhkejšia atmosféra je pre prírodu a zdravie vhodnejšia, preto 

Zem bude po očistách krajšia a úrodnejšia a človek zdravší a dlhovekejší. 

V závere prednášky „Nutné slovo“ opisuje Abd-ru-shin vrchol očisty Zeme takto: 

...trvanie tejto časti sveta sa približuje ku koncu. Pre každého to znamená: buď – alebo! Buď 

záchrana zo siete ( z karmy ), ktorú si sám uplietol, alebo záhuba v nej! Má slobodnú voľbu. 

Tí, ktorí budú zachránení, si potom od veľkého tlaku vydýchnu a zajasajú, zatiaľ čo odporné, 

špinavé temno, spolu so svojimi, k nemu priľnutými tvormi, klesne konečne pod údermi 

plamenného meča tam, kam patrí. 

Duchovná premena je proces, počas ktorého sa zušľachťuje duch človeka, a to odpykaním 

karmy a vymaňovaním sa z temného vplyvu. Duchovná premena by mala byť životným 

cieľom každého človeka. 

Kto ňou prejde, prebudí v sebe ďalšie driemajúce schopnosti ducha, ktoré sa v súčasných 



materialistických životných podmienkach nemôžu dostatočne prejaviť. 

Duchovnou premenou prechádzajú mnohí ľudia už pred vrcholom očisty. Je nevyhnutná pre 

tých, ktorí majú byť unesení zo Zeme. Aby prežili dlhší pobyt v kozmickom priestore, budú 

potrebovať dostatočne vyvinutého a silného ducha, ktorý prežiari a udrží ich hmotné telo 

pohromade. Preto budú môcť byť unesení len tí, čo budú podľa večných zákonov toho stavu 

fyzicky aj psychicky schopní. Ostatní, i keď sú dobrí, ale nebudú mať dostatočne vyvinutého 

ducha, by dlhší pobyt mimo Zeme neprežili, zomreli by. 

O únose vyvolených v čase súdu hovoril už Ježiš, ako je to zapísané v Matúšovom evanjeliu, 

v 24. kapitole, 40. – 41. verši: Vtedy budú dvaja na poli: jeden bude vzatý a druhý sa 

ponechá. Dve budú mlieť v mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Znamená to, že 

nech budú vyvolení kdekoľvek, budú vzatí alebo vtiahnutí do kozmickej lode 

energetickým lúčom. To bude prebiehať podľa večných zákonov. 

Aj Abd-ru-shin naznačuje únos vyvolených tým, že píše: 

...tí, ktorí budú zachránení... (prednáška „Nutné slovo“). Znamená to, že niekto bude 

vyvolených zachraňovať. Keby to malo byť tak, že sa ľudia zachránia sami a nie, že budú 

unesení, tak by predsa napísal „tí, ktorí sa zachránia“.“ 

O tých, ktorí „budú unesení“ sa dozvedáme aj z proroctva, na ktoré sme upozornili v tomto 

príspevku, aj z Vesmírneho spojenia, ktoré si záujemca môže prečítať na našej stránke 

v priečinku Obsah vysielania. 

„Vo vašej knihe tvrdíte, že poklesom Zeme do temných sfér sa spomalili spätné účinky 

karmy. Ako je teda možné, že sa už karma zrýchlila, keď sa Zem ešte nezdvihla vyššie? 
Zrýchlené očisťovanie od karmy spôsobuje Hviezda Syna človeka, ktorá urýchľuje súd. 

Svojimi neviditeľnými lúčmi všetko posilňuje – rovnako zlo i dobro. Výsledkom tohto 

pôsobenia je, že všetko vyjde na povrch a prejaví sa zosilnene. Zlo sa likviduje samo a 

dobro pritiahne k človeku vyššie duchovné pomoci. Tak sa každý z nás vedome či nevedome 

pripravuje na súd.” 

„V poslednom čase ma napádajú myšlienky, že ten boj s temnom a to zrýchlené 

očisťovanie sú veľmi namáhavé. Radšej by som si zvolila ľahšiu cestu – dožiť tento život 

bez utrpenia a ísť hoci aj do rozkladu, ako žiť večne. 
Správate sa ako víťaz, ktorý z posledných síl dorazí do cieľa a tesne pred ním sa vzdá, i keď 

vie, že za vynaloženú námahu bude odmenený večným životom v raji. Tí, čo sa nesnažili 

spoznať zmysel života, nedostanú za svoju pohodlnosť žiadnu odmenu. Nesplnili účel svojho 

bytia, preto sa nestanú večnými duchmi. Žili mnoho životov len pre seba a svojich blízkych, 

všetko ostatné im bolo cudzie a ľahostajné. Zachovali sa voči Bohu, ktorý im na získanie 

večného života daroval mnoho životov, asi tak ako chudobný človek, ktorému pravidelne 

dávate peniaze na chlieb, ale on si radšej kupuje cigarety. Tie mu skrátia život potrebný na 

duchovné zdokonalenie, a tak večný život nedosiahne.“ 

 

*http://zivot.cas.sk/clanok/35259/slovensky-pilot-je-presvedceny-ze-videl-skutocne-ufo-neslo-

o-ziadny-meteorologicky-ukaz 

 

* * * 

NÁSLEDKY 
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Hluchí a slepí ostávame! 

Čo temno kričí to opäť počúvame. 

Ach, aký hlas zaznieť musí, aby sme sa prebudili? 

Aby sme už konečne raz Pravdu poznali a odvážne sa za ňu postavili? 

Chráň sa človek! Chráň sa Vôľu opäť kriviť! 

Ťažký bude nárek! Budeš sa ty diviť! 

Slovensko istú ochranu zhora malo, 

sväté dianie sa na slovenskej pôde odohralo. 

Keď však Vôľu Vyslanca Svetla opäť skrivíme 

o ochranu prídeme. Pomoc stratíme. 

Možno potom konečne, keď udrie hrom BOŽÍ, 

možno potom človek korunu pýchy zloží, 

možno potom uzná, že dosiaľ žil v blude, 

možno potom pochopí, že stojíme 

V SVÄTOM BOŽOM SÚDE! 

Potom snáď v niektorých pre Pravdu príde čas 

a Pravda zvučne zaznie na Zemi ešte raz. 

 


