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Helene Harriet Moeller
* 23: 11: 1884 v Hamburku- 
Eirnsbuttel
+ 2. 8. 1969 v Usingenu/Ts.
Celý její život byla jedinečná bo-
hoslužba s vůdčím motivem od 
velkého Archanděla Rafaela:
»Cti Boha a upusť od lidského 
počínání!« Její duše byla boha-
tě zdobena ctnostmi. Zářila z ní 
pokora, hluboká úcta, poslušnost 
a nepopsatelná láska ke všemu 
živému. Její život od kolébky až 
do hrobu byl zřetelně vyznačen 

božím vedením. S příkladnou věrností splnila velký a těžký úkol 
od Boha: lidem předložit »Spis«, který Bůh určil pro dnešní čas. 
Sloužila svatému Archandělu Rafaelovi, který se sám označoval 
jako »Nejvyšší Boží posel« a »Pomocník Boha a lidí v poslední ho-
dině.«
Její pomíjivé tělo odpočívá v Usingenu/Ts., v poslední stanici jejího 
dlouhého života.
Můžeme si být ale jisti, že její »nesmrtelná duše« pobývá v nepřed-
stavitelných nebeských výšinách.
Během pohřbu byla u otevřeného hrobu slyšet slova: »Nebojte se, 
jsem s vámi. Těšte se až zase přijdu!«
13. 8. 1969

Překlad z němčiny Jaroslav Houska
se souhlasem Radona-Verlag,

Am Buchstein 15,
D-61250 Usingen

www.radonaverlag.de 
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TaTo kniha je jen pro Ty hledače pravdy, 
kTeří milují Boha více než svůj rozum

Úvodní slova
Jsou mnozí, kterým se zdá titul existující knihy divný, protože 
víru na život dále po smrti mají již dávno projednanou a oni 
jako moderní lidé se nehodlají blamovat. Přitom ale neví o 
podivuhodných mnohých důkazech o dalším životě na onom 
světě, které jsou nabízeny po mnoho desetiletí, v rozličných 
knihách, vážnými výzkumníky. Tato mezera ve vědomostech 
se nyní ještě dá lehce přikrýt, protože toho času panující 
třída, lidi, kteří se tímto jevem zabývají vidí jako zaostalé, 
hodné zavržení a hloupé, jen proto, že ona sama schopnost 
k očividnému seznámení s oným světem nezná a zpravidla 
nevlastní a ve své intoleranci, zkušenosti druhých zesměšňuje. 
Každý přemýšlející a vážný člověk ale dávno ví, že ve všech 
oblastech duchovního rozvoje to tak bylo odjakživa, že 
jednotliví skutečně vědoucí museli jít nepopsatelně tvrdou 
cestu, kvůli tísnící moci mnohých nevědomých, kteří  jim 
jejich práci a tím více jejich učení velice znesnadňovali 
nebo úplně znemožnili. Dnes se pomalu upravuje cesta kvůli 
nedozírné hojnosti úkazů a jejich stále častějšího zveřejnění, 
která pravdu života po smrti rozšiřuje, neboť pro lidi má víra 
nebo nevíra na posmrtný život osudový význam. Z tohoto 
důvodu zde archanděl Raphael působí jako zprostředkovatel 
poselství z onoho světa. Každý bude moci říci, že tyto zprávy 
z onoho světa jsou otřásající a nadmíru poučné. Bohatost 
zákonností, která je v poselstvích uvedená nebude jen tak 
lehce využita. Každý se bude muset důkladně zaměstnávat, 
aby obdržel obsáhlý přehled. Zcela důležité je třeba upozornit, 
že archanděla Raphaela velká žádost je, zřetelně a naléhavě 
upozornit, že pro prosté pozemšťany je velké nebezpečí v 
navázání kontaktu s oným světem. Toto je asi také důvodem, 
proč veřejnost výsledky výzkumu z kontaktů tohoto druhu 
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odmítá, ale skutečnost takových jevů tím nelze zprovodit ze 
světa. Archanděl Raphael varuje zcela důtklivě před takovými 
kontakty uvádí svým příkladem, že jen s jeho ochranou a 
jeho prostřednictvím mohou být uskutečněna poselství bez 
nebezpečí pro zúčastněné pozemšťany. Upozorňuje, že bez 
boží ochrany se lidé vystavují nebezpečí, které by mohlo mít 
za následek ublížení na těle i duši. Lehce by při tom mohlo 
dojít dokonce i k posedlosti, která v jejích následcích by 
mohla mít přímo ničivé následky. Člověk myslí na příklad na 
člověka stiženého amokem, který je děsem všech lidí! Kdo 
zprávu «Brutální vrah z opojení z krve» v této knize četl, bude 
rozumět výše uvedenému tvrzení týkajícího se posedlosti. 
Ať tedy nikdo nepodlehne pokušení, hledat jakýchkoli 
kontakt s oným světem, bez zvláštního božího příkazu a z 
toho vyplývající ochrany. Každý ať se přezkoumá zda jedná 
ze zvědavosti nebo s chuti po senzaci, neboť by nemohl 
zákonným následkům uniknout. Spíše ať každý prostuduje 
důkladně předložené zprávy, aby pro sebe a ostatní získal 
odpovídající prospěch.
Archanděl Raphael vysvětluje zřetelně ve svých předmluvách, 
proč používá svůj způsob řeči. Mělo by se zde také ještě 
poukázat na to, že on chtěl tímto zvláště názorným způsobem 
také vyjádřit, že on je svrchovaný a mocný zprostředkovatel, 
který chrání v každém nebezpečí a zaručuje pravdivost 
poselství. Každý čtenář bude proto moci získat největší 
užitek ze studia této knihy, ovšem ne bez nezaujatého a 
vnímavého duchovního postoje. Ať tato kniha mnohým lidem 
přispěje k překonání nevědomosti o vlastním životě v jiných 
světových sférách po odumření pozemského těla a jejich osud 
potřebným, pozitivním chováním změní. Tu a tam to může 
přinést šťastné následky do nichž to na onom světě obrátila 
nouze a hrozivá tma. Boží pomoc bude každému dána, kdo o 
to pokorně a vroucně poprosí.
Leden 1974 
Kateřina Laqua vydavatelka
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o vzniku knihy
K lepšímu porozumění následujících reprodukovavých 
příběhů chci vyložit, jak k nim došlo.
Manželským párem, pana a paní A., s kterými jsem si již delší 
dobu vyměnovala duchovní zkušenosti, jsem byla požádána, 
abych jim jednou pomohla ke spiritistickému pokusu. Pan 
A. prohlásil, když jen jedenkrát sám něco zažije o pravdě 
toho, co v rozmanitých knihách četl, totiž, že duchové se 
námi skutečně mohou domlouvat, tak mu to bude úplně 
stačit. Taková zkušenost by prohloubila jeho světový názor a 
upevnila jeho víru. Tak jsem rozmýšlela, jak bych jeho vážné 
přání mohla splnit. Coby v oblasti spiritismu zkušený člověk, 
byla mi myšlenka na opravdovou seanci nesympatická, neboť 
bych nechtěla přivést mým přátelům nekontrolovatelné síly 
do domu. Dlouho jsem se vyvarovala, co se mne týká, osobně 
účastnit spiritistických sedánků, poté co jsem v mládí měla 
několikrát příležitost spiritistické jevy vlastním pozorováním 
poznat. Také jsem pozorovala u silných médií vysloveně 
stavy posedlosti, čím jsem měla před očima důkaz, že lidé 
se mohou doslovně stát posedlými. Všechny tyto zkušenosti 
byly pro mne velmi poučné a ovlivnily ve mně krajně opatrné 
chování vůči všem těmto fenoménům.
Abych panu A. mohla podati nyní alespoň důkaz o existenci 
zvláštní neměřitelné síly v nás samotných a snad také 
uskutečnit opatrný kontakt s duchovní bytostí působící mimo 
náš materiální svět, navrhla jsem krátký pokus se stolečkem 
tak, jak ho tisíce lidí dnes vykonává. Pan A. byl velmi potěšen 
a upravil ihned pokoj podle předpisu, jak bylo v knihách, 
které on četl, popsáno.
Zatemnil místnost a rozsvítil červené světlo. Mezitím mě 
oslovil můj duchovní vůdce, jehož hlas už mnoho let v mém 
nitru mohu slyšet a poukázal na to, že takovou zkoušku smíme 
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podniknout jen jako »pomoc«. Neměli bychom se spojovat 
s oblastí ležící na onom světě ze zvědavosti nebo chuti po 
senzaci. Oznámila jsem to svým přátelům a oni byli ihned 
odhodláni se podřídit tomuto pokynu. Tak jsme položili ruce 
na rychle připravený stoleček a trpělivě a soustředěně čekali. 
Čekali jsme velmi dlouho, ale necítili jsme tu nejmenší sílu 
na stolku. Když jsme byli již velmi unavení, uslyšela jsem 
opět hlas mého duchovního vůdce v mém nitru jak říká: 
»Můžete čekat ještě dlouho, neohlásí se žádný duch, neboť 
Bůh to zakazuje«. Opakovala jsem mým přátelům tato slova 
a přerušili jsme pokus. Nepochybovali o tom, že by bylo 
marné, ještě dále čekat, když se můj duchovní vůdce proti 
tomu postavil. Na to ho znali již příliš dobře. Tak bylo opět 
rozsvíceno, stoleček byl odnesen a »spiritistické« sezení bylo 
ukončeno.
Mezitím, co jsme ještě stáli kolem a připravovali se jako 
obvykle, posadit se k malému jídelnímu stolu ke chvilce 
rozhovoru, vzpomněla jsem si náhle na zvláštní, skoro 
zapomenutou drobnou příhodu, kterou jsem prožila asi před 
třiceti lety se spolužačkou a jejím manželem. Tehdy přišly 
»zprávy«, ale postup, který k tomu vedl, připomínal mi 
jakousi bezstarostnou společenskou hru, protože se sedělo 
pohodlně při jasném světle a na nás ani kolem nás nebylo 
nic nevšedního. Když jsem si to připomínala v myšlenkách, 
oslovil mě znovu hlas mého duchovního vůdce. Utvrdil mě 
v tomto myšlenkovém pochodu a řekl, že bychom měli nyní 
takovou spolupráci začít »z boží vůle.« Měla bych všechno, 
co budeme zažívat, přesně napsat a utvořit z toho knihu, která 
by měla sloužit k poučení bližních. Tímto pokynem, který 
jsem svým přátelům ihned doslova opakovala, jsem byla 
připravená tehdejší malou »společenskou hru» zkusit, protože 
mi byla přednesena tak vážnými slovy.
Podle ustanovení mého duchovního vůdce jsme začali brzy 
poté tuto spolupráci. K našemu podivu se hlásily hlasy, 
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které jsme v první části předložené knihy reprodukovali. Po 
počátečním krátkém záznamu paní A. bylo brzy přikročeno 
k důsledné reprodukci dialogu tím, že pan A. přede mne 
postavil mikrofon, takže jsem skoro celou první část této knihy 
přímo namluvila na zvukový pásek. Občas jsem přerušovala 
rozhovor, abych se k mé podpoře zapojila na vnitřní promluvu 
mého duchovního vůdce. To jsem dokázala na základě skoro 
tři desetiletí dlouhého cvičení buď pomocí zvláště naučené 
techniky - okamžitě pomalu mluvit do mikrofonu, nebo když 
se jednalo o delší výklad, tak v klidu doslovně vnitřním 
diktátem napsat a při nejbližší příležitosti přečíst.
Tímto posledním způsobem vznikly oba, zde v příloze uvedené 
diktáty, které jsem označila I a II. Z nich lze vyrozumět, co 
můj duchovní vůdce svou misí v předložené knize zamýšlel.
Únor 1955 
Helene Moeller

DoDatek
Pozornému čtenáři neunikne, že v prvním části předložené 
knihy dávají duše velmi krátké odpovědi, zatímco ve 
druhé části následují o hodně delší zprávy. Vysvětlí se to 
pro každého v těchto zákonech zkušeného takto: Zprávy 
takovýchto odloučených, které paní Moellerová porovnává 
se «společenskou hrou» jsou přesto pro duše a pro ostatní 
účastníky spojeny s velkým úsilím, protože je použito zvláštní 
síly. Zkušený ví, že se duše snadno unaví, pročež také většina 
rozhovorů tohoto druhu je poměrně krátká. Když se toto ví, 
dá se zvláštní osobitost první části snadněji chápat. Ve druhé 
části působil archanděl Raphael nejen jako dohlížeč, ale 
převzal zcela zprostředkování myšlenek těchto duší ve své 
řeči, pročež byla vynaložená síla pro všechny účastníky, duše 
i lidi, výrazně menší, a tak jsou zprávy delší a jasnější. 
Leden 1974 
Kateřina Laqua 
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předmluva duchovního vůdce

I
V dnešní době jsou lidé stále více zmateni vzrušujícím 
vnějším způsobem života. Lidé tímto zcizeným způsobem 
života ztrácejí zodpovědný pocit pro hodnotnou výchovu své 
nesmrtelné duše.
Mnozí lidé nevěří v pravdu, kterou důstojná stará víra učí, a 
proto odmítají také věřit v nesmrtelnost jejich vlastní duše.
Nevědomost všech takových lidí působí hrůzyplně v jejich 
bytí po jejich tělesné smrti na onom světě. Zmateni a ustrašení 
prodlévají ve stavu nevědomosti, který je pro ně strastiplný. 
Cítí se opustění a zoufalí, nuzní a vůbec nerozumějí vlastnímu 
stavu jako přežívajícímu duchovi a propadají zoufalství.
Pro tyto zoufalé, kteří se řádně nemohou orientovat v jejich 
proměněném způsobu žití, bylo Bohem posláno mnoho 
láskyplných a ochotně pomáhajících lidí, aby opatrně a 
dobrotivě poučovali od svého pozemského těla odloučené 
duchovní bytosti o jejich proměněném stavu.
Všude na zemi se snaží láskyplní a zodpovědní lidé, svým 
odloučeným bratrům a sestrám v jejich bytí na onom světě 
poskytnout dobrotivou radu, když ji potřebují. Přispějí k 
tomu, aby vysvobodili nevědomé, zbloudilé duchovní bytosti 
z jejich zubožené situace.
Také v předložené knize bude znázorněno takové snažení 
láskyplných, své odpovědnosti si uvědomujících lidí. Před 
očima všech bude odhalen následek neprováděné výchovy 
nesmrtelné duše během pozemského života na bezradném, 
strastiplném stavu duchovní bytosti přežívající na onom světě.
Podivuhodná, pro lidský rozum nepochopitelná existence 
takových duší v duchovním světě, které během jejich 
pozemského života s těmito k nim hovořícími, ještě na 
pozemském světě žijícími lidmi byli v nějakém vzájemném 



9

vztahu, je určitě dobré k vysvětlení a poučení těch lidí, 
kteří nechtějí věřit v další život jejich vlastní duše po smrti 
pozemského těla.
Tyto zoufající, odloučené duše, bezradné ve své nevědomosti 
by měly pomocí této knihy dát vysvětlení těm lidem, kteří 
ještě žijí ve svých pozemských tělech, kteří nepřemýšlí o 
opravdovém smyslu svého pozemského života a kteří, žijíce 
příliš navenek, život promarní. Ubohé duše, které se nemohou 
sami náležitě zařadit do svého stavu v duchovním světě, by se 
měly stát svým příkladem varovateli a rádci lidem zapleteným 
do povrchního pozemského způsobu života.
Lidé se zdrží a budou opatrnější v domýšlivém a opovržlivém 
posuzování Božích vyslanců a osvícených důstojných starých 
náboženství, když sami zjistí, že mohou být osloveni svými 
zesnulými členy rodiny.
V této knize nebude odhalen tento tajemný komunikační 
způsob, aby nepřipravení zvědavci, před Bohem skutečně 
nezodpovědní lidé, nevědomky zasáhli do prozatím ještě 
Bohem opatrně skrytě držené souvislosti světa zesnulých duší 
se světem lidských duchů žijících ve svém pozemském těle.
V této knize lze pozorovat dva vzájemně nezávislé světové 
sféry a rozeznat, jak báječný Stvořitel své Stvoření vytvořil, 
a jak lidem přísluší pozorovat zázračné dílo božího Stvoření 
v hluboké úctě.
Před velkolepostí tohoto Stvoření, které dává lidským 
bytostem dvojitou možnost bytí, budou lidé budoucnosti, 
kterým Bůh sám svá tajemství odhalí, klesat na kolena a 
vzývat Stvořitele a přinášet dlužný dík za jeho dobrotu, kterou 
jim dovolil, aby se jako duchové Jeho duchu přiblížili, neboť 
Bůh je duch.
Tato podivná rozmluva živého člověka s dušemi mnoha 
zemřelých na onom světě byla provedena na boží příkaz, 
protože člověk upřímně hledající má v ní nalézt vysvětlení, 
že lidská duše žije jako nesmrtelná bytost v duchovním světě 
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nepochopitelném pozemským rozumem.
Bůh ohlašoval již odjakživa osvícenými lidmi, že duše 
nezemře, když tělo propadne zetlení.
Bůh nechal nepřetržitě člověka od jeho učitelů poučovat o 
tom, že se nemá snažit usilovat jen o zajištěný a příjemný 
pozemský život svého těla, ale že v něm přebývá jeho duše, 
jako nesmrtelná existence. Ta potřebuje naprosto pozorné 
ošetření a vzdělání, aby když podle vůle Stvořitele tělo 
opustí, mohla žít dále přiměřeně změněnému bytí jako duch v 
duchovním světě bez zmatku a strachu.
Bůh chce v této knize, reprodukovanými rozhovory s dušemi 
zemřelých, dokázat názorně lidem, kteří nevěří v nesmrtelnost 
duše, jak se cítí zmatená a bezradná duše v duchovním bytí, 
odloučená od svého pozemského těla, když během jejího 
společného života s pozemským tělem nebyla připravena a 
vycvičena pro její beztělesný život, jak to Bůh žádá.
K varování a vysvětlení nechává Bůh pro všechny 
opovrhovače náboženskou výchovou dnes vyškolenými lidmi 
všude na zemi vypracovávat studie o stavu beztělesných duší 
na onom světě.
Bůh chce ukázat na zemi bloudícím pohrdačům náboženskou 
výchovou, jak se bude bezmocně a chudobně utvářet jejich 
stav v duchovním světě, když náboženskou výchovu jejich 
pozemská rozumová činnost nebude podporovat a když 
nechají duchovní síly nesmrtelné duše dále zpustnout. 
Neschopní si sami pomoci po opuštění svého materielního 
těla, zůstanou upoutáni v temnotě jejich vlastního selhání, 
jejich neznalosti Boha a jejich nevědomosti o pravém stavu 
duchovní, myslící existence v duchovním světě, jehož zákony 
nechápou. Když se Spasitel nad nimi neslituje, zůstanou sami 
od jakékoli pomoci odděleni, odchýleni od cesty, kterou Bůh 
předepsal a plní strachu a zoufalství, jakoby pod kletbou 
vzpoury proti Bohu a proti lidem daným božích poučováním.
V této knize chce Bůh ukázat, jak Spasitel zasáhne do 
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takových zmatených bezmocných stavů duše, když její síla 
k tomu postačí, jeho nataženou ruku uchopit a jeho oslovení 
následovat.
V první části této knihy je ukázáno, jak osloví pomáhající 
člověk jen na základě své vlastní láskyplné ochoty ubohé duše, 
které se jemu a jeho společníkům přihlásily. Zodpovědný před 
Bohem, poukazuje na pomoc Spasitele, pokud ony Spasitelovu 
činnost uznávají. Ale oproti duším, jinak věřících nebo bez 
víry v Boha vychovaných lidí, se opatrně přizpůsobuje jejich 
chápavosti, aby je mohl dále vést.
Tenhle člověk skutečně pomohl již několika svěřeným 
duchům k nepatrnému pokroku po dobu jejich stavu v temnotě 
tím, že jim zprostředkoval jen jeho několik vlastních znalostí 
o zákonnosti bytí na onom světě.
Ale před enormní úlohou vysvobodit nevědomé a bezradné, 
zmatené a zoufalé duše nesčetných zemřelých a přivézti je 
vzhůru k Bohu, by vypověděly službu slabé síly tohoto 
člověka. Sklíčený nad svou selhávající silou, by ztratil odvahu 
provádět dále tuto práci lásky.
Ale Bůh si přeje, aby láskyplná pomoc tohoto člověka, dát 
radu ubohým duším, nebyla předčasně ukončena, a proto chce 
Bůh tomuto člověku před očima všech jeho síly posilovat 
účinnější pomoci Spasitele.
Všechna volání prosících, trpících duší o jeho pomoc předá 
tento člověk mně a já mu mé odpovědi pro tyto ubohé duše 
předám.
Já sloužím Spasiteli, a tento člověk slouží mně.
Tímto způsobem chce Spasitel nepoučené Pozemšťany, 
zapírající nesmrtelnost jejich duše, uchránit před další 
nebezpečnou neznalostí do pozemského Stvoření začleněného 
a působícího duchovního Stvoření. 
Mnou vyvolané duše zemřelých budou mluvit mou řečí k 
tomuto člověku a jeho společníkům, neboť řeči duchovního 
světa, kterou se ty duše budou vyjadřovat, nemohou rozumět.
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Já přeložím řeč duchovního světa do srozumitelného jazyka 
těchto lidí, aby tímto způsobem bylo možné dorozumění 
bytostí dvou od sebe oddělených světů.
Lidé, kteří jsou již dlouho navyklí na můj způsob mluvy, 
skutečně tutéž opět poznají z vyjadřování zesnulých. Obdrží 
tak svědectví, že jejich domluva se zemřelými probíhá za 
podmínek, které dávají jistotu, že nezakusí žádnou újmu na 
těle nebo na duši.
Dlouhý čas hlídám a vedu tohoto člověka a nikdy jsem 
neznásilnil jeho hodnotnou, Bohem danou lidskou přirozenost, 
vnucováním nějakých mimořádných stavů. Úplně volný a 
ze své vlastní vůle se ke mně připojil z úcty k mému v jeho 
bdělém a normálním stavu vnímanému slovu. Nepoškozený 
na těle a na duši následoval dobrovolně moje slovo, které 
tajemným způsobem vnímal ve svém nitru. Z jeho, pro něho 
bezvýsledně probíhajícího života, jsem ho před dlouhým 
časem vyzval, aby pracoval pro boží úkol a on mě důvěřivě 
následoval. Posiloval jsem tohoto člověka tím, že jsem mu 
vyhojil jeho nemoci a bolesti a zprostředkoval jsem mu Slovo 
Boží, které on podle mého diktátu napsal. Všechno, co jsem 
mu božím příkazem zprostředkoval, opatrně a uctivě uschoval 
jako zástavu, svěřenou mu Bohem.
Vyzval jsem tohoto člověka ke spolupráci na božím díle a 
posiloval jsem ho na dlouhé vzdělávací cestě plné trápení.
V klidu nyní použiji vyškolenou pracovní sílu tohoto člověka 
ke spolupráci na božím díle tím, že jsem mu uložil úlohu, aby 
bloudícím lidem dnešního času ukázal před Bohem, jak se 
utváří osud mnoha zemřelých na onom světě.
Kdo mezi těmito úžasnými projevy zemřelých předpokládá 
jen činnost podvědomí, tohoto člověka vyzývám, aby mnohá 
svědectví, která on opatrně opatruje prověřil, jako důkaz pro 
to, že on své boží dílo sám nevymyslel. Bůh zavalil tohoto 
člověka důkazy, pročež on bez starosti dává tuto knihu z ruky.
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II
Zabránil jsem zřetelným způsobem, aby ti tři lidé neprováděli 
podobnou činnost, jako vykonávají církví odsuzovaní 
spiritisté.
Církev neschvaluje tuto činnost, protože se snaží zcela 
nevhodnými pokusy získat tímto způsobem pohled do světa 
zesnulých duší. Jak lidem, tak i zesnulým duším to dává 
matoucí a proto škodlivá vysvětlení.
Jen s pomocí boží obdrží člověk skutečné pohledy do světa 
duší odloučených od svého pozemského těla, protože on duše 
osloví s božím klidem, jako zprostředkovatel vůle Spasitele.
Sám jako pomocník Krista, dokáže tento člověk vstoupit do 
říše ležící na onom světě, jak to boží plán určil.
Vystrašená, ukvapená, zmatená a zvědavá oslovování 
zesnulých Bůh zakazuje, jako nežádoucí zásah do pokojného 
pořádku ukrytých procesů, pro člověka nepochopitelných.
Příliš nerozvážně a příliš nezodpovědně a Bohem neosvíceni 
o božích záměrech, zacházejí výzkumníci spiritismu s dušemi 
zemřelých, aniž by jejich skutečnou situaci správně zhodnotili.
Surová, útočná, nevědomá, scestná oslovování trpících duší 
na onom světě jsou Bohem zakázána, protože to těmto duším 
velice ubližuje.
Bůh ovlivnil proto Kristovu církev, aby tuto zraňující činnost 
s trpícími dušemi energicky zakázala.
Před Bohem zodpovědně pracující svatí církve ale smí s 
božím vedením získávat pohled do světa zesnulých duší, aby 
církev mohla rozvážně přizpůsobit výchovu Pozemšťanů o 
boží duchovní sféře, ležící na onom světě, jak si to Bůh přeje, 
aby odloučeným duším zaručila řádný přístup ke světlu.
Bůh ustanovil tuto církev k řádné výchově lidí pro podporu 
jejich nesmrtelných duší.
Skrytě, před očima bezbožníků a odpadlých, vzdělává církev 
duše lidí tak, aby mohly mít zajištěný přístup ke světlu na 
onom světě.
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Matoucí zasahování nevědomých, podivných scestně se 
namáhajících zvědavých lidí do tohoto svatého průběhu 
Stvoření bylo církví božím nařízením zakázáno.
Rozhněváni zatajováním církve, v jejich očích zastaralých a 
dávno dnešními vzdělanými lidmi překonaných vysvětlování, 
začali mnozí lidé rozčileně a zmateně svévolnou činnost s 
dušemi zemřelých.
Bůh připustil odkrytím tohoto tajemného procesu Stvoření 
obrovsky narůstající pokles víry v Boha a neplnění přikázání, 
aby mu učinil přítrž.
Mnozí lidé se dívají již zamyšleně na výchovné metody 
církve Krista, která lidské duše připravuje pro neobyčejné, 
skryté duchovní bytí, pokračující na onom světě.
Nesčetní lidé se potají v dnešní době opět obracejí k víře 
v Boha, protože zkušenosti spiritistů je naučily, že vlastní 
skutečně nesmrtelná duše přetrvává v nepochopitelném onom 
světě.
Mnozí lidé již opatrněji posuzují výchovné metody církve 
Krista, protože zkušenosti dnešních zvídavých vědců je 
naučily, že člověk vlastní neobyčejně tajemnou nesmrtelnou 
duši.
Tito vědci mohou odhalit v dnešním čase všechny zkušenosti 
před veřejností, aby zabránili převládající bezbožnosti 
velkého množství lidu.
Všude na zemi nechává Bůh v dnešním čase bojovat vážné 
a zodpovědné lidi, proti zvrhlé výchově velkého množství 
lidí k popírání božích přikázání. Je to následek opovrhování 
Bohem přikázané výchovné metody na podporu a záchranu 
nesmrtelných duší.
Bůh předkládá církvi dnes práci, kterou prováděl člověk 
pracující dlouhý čas s boží instrukcí božím příkazem.
Stranou od Kristovy církve a nikoli od ní vychovaný, 
pracoval dlouhý čas tento člověk pro osvícení a záchranu 
bloudících bližních, jak mu to Bůh neobyčejně jasně církví 
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kontrolovatelnou domluvou umožnil.
Bůh si nepřeje, aby byla rozhněvaně odsouzena tato Bohem 
přikázaná a hlídaná práce, protože Bůh chce touto prací objasnit 
nesčetným nevědomým, a proto bloudícím lidem, tajemství 
Stvoření, tím by je chtěl ovlivnit, aby prožili pozemský život 
opatrněji a více jej přizpůsobili božím přikázáním.
Bůh chce varovat lidi odpadlé od církve tím, že je prací tohoto 
člověka nechává nahlédnout do stavu duše zemřelých. Těch, 
kteří během jejich pozemského života nevěřili na život v nich 
žijící nesmrtelné duše.
Neobyčejně názorně ukazuje tento člověk Bohem uloženou 
prací, jak duše lidí, nevychovaných církví Krista, na onom 
světě neobyčejně bezmocně a bezradně trpí. Svůj změněný 
stav nemohou pochopit, což je následek toho, že se na zemi na 
něj nepřipravili, protože nevěřili v pokračující život své duše.
Práce tohoto člověka také vykazuje, jak duše takových 
nevědomých lidí nechápou boží soud nad nimi, proto setrvají 
neobyčejně dlouho v duchovní temnotě.
Bezradně a bezmocně prodlévají proto tak dlouho v temnotě, 
protože na zemi nevěřili na boží soud nad jejich duší.
Bůh si přeje, aby se práce tohoto, od něho pověřeného 
člověka, dostala ke všem, na zemi nevědomě a proto před 
Bohem nezodpovědně, žijícím lidem. Bůh Kristově církvi 
doporučuje, aby se do šíření této práce účinně zapojila.

první čásT
16. září 1953
Pán a paní A. a já jsme nyní začali spolupráci doporučenou 
mým duchovním vůdcem.
Řekl, že nám přivede ty trpící duše, které chce námi nechat 
oslovit, zatímco všechny ostatní bytosti, jejichž přítomnost 
si nepřeje, vyřadí. Tímto způsobem se postará o klidnou a 
uspořádánou rozmluvu, která jak pro nás, tak i pro příslušnou 
zemřelou duši nebude nikterak nebezpečná.
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Nakonec nám oznámil, že nám teď přivedl jednu trpící duši.

Duše Tereza (1. poučení)
Chceš nám říci svoje jméno? »Tereza.« Co můžeme pro tebe 
učinit? »Modlit se.« Hledáš u nás pomoc? »Ano.« Jsi tam, 
kde jsi, šťastná? »Neklidná.« Jaká byla tvá smrt? »Bohatství.« 
Víš, že jsi jako člověk zemřela? »Ano.« Kdy nastala tvá smrt? 
»Před 30-ti dny.« Kde jsi byla, v které zemi? »Švýcarsko.« 
Kde ve Švýcarsku? »Luzern.« Jakého věku jsi dosáhla při 
svém úmrtí? »32 roků.« Byla jsi vdaná? »Ne.« Proč jsi byla 
nešťastná? »Mladická láska, nemocná.« Na co jsi zemřela? 
»Sebevražda.« Jak jsi nás nalezla? »Světlo.« Chtěla bys od 
nás něco vědět? »Cestu.« Jak sis vzala život? »Oprátka.« V 
jakém prostředí žiješ, jak vyhlíží krajina? »Skály.« Umíš se 
modlit? »Ne.« Proč jsi řekla ne? »Bohatství mě zabilo.« Kde 
vidíš pomoc? »U vás.« Byla jsi katolička? »Lhostejné.« Co 
to znamená? »Mně nemůže žádný kněz pomoci.« Tak, Terezo, 
chceme se za tebe modlit a usilovat o to ti pomoci, abys přišla 
do hezčí krajiny. »Děkuji. V mládí mi chyběla láska. Tobě 
děkuji za mnohá vysvětlení.«

Duše Arthur (l. poučení)
(bývalý životní druh paní Moellerové)
Kdo k nám mluví? »Bezdechý.« Jak se jmenuješ? »Bezdechý.« 
To není žádné jméno! Jak se jmenuješ? »Arthur.« Co nám 
chceš říci? »Bez tebe je podivné, co zažívám.« Co zažíváš? 
»Neuspořádaný zmatek.« Víš, že jsi jako člověk zemřel? 
»Ne.« Potom žiješ jako ve snu? »Ano.« Jsi šťastný? »Je dobře, 
že jsi ode mě odešla, můj život byl pestřejší, než bys snesla. 
Mohla jsi mě klidně opustit. Budeme pracovat na božím díle 
nahoře i dole. Já ti mám radit.« Jak to chceš dělat? »Chci vést 
tvou ruku.«
(mně bylo mým duchovním vůdcem řečeno: »Vyzvi ho k tomu, 
aby podal zprávu, jak nuzné bylo jeho poslední životní období, 
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Bůh chce, aby mu bylo jasné, že skutečně jako člověk zemřel.«)
Jak jsi žil od té doby, co jsem od tebe odešla? »Mně se daří 
dobře, chybíš mi jenom ty. Na shledanou.«

Duše Tereza (2. poučení)
Kdo teď mluví? »Tereza.« Daří se ti dnes již lépe? »Ano.« 
Dostala jsi trochu víc světla? »..ano..« Mohla jsi se modlit? 
»Zbavena černého strachu.« Tak najdeš brzy světlo, Terezo. 
Bůh je velmi milosrdný. Tomuto milosrdenství smíš 
důvěřovat. Rozumíš tomu? »Ano.« Já mám pro tebe modlitbu, 
Terezo, chceš se jí pomodlit? »Ano.« Kriste, vyslyš mě. Kriste, 
vysvoboď mě. Kriste odpusť mi mou vinu! »K němu se chci 
bez strachu modlit.« Teď najdeš brzy světlo. »Ano.« Nemusíš 
již mít žádný strach a s důvěrou se modlit. Co můžeme ještě 
pro tebe učinit? »Modlit se.« Vidíš ještě tutéž krajinu? »Je 
jasnější.« Jak to kolem tebe vypadá? Popiš to! »Park.« Je to 
park, ve kterém jsi žila? »Ano.« Jsi teď šťastnější? »Ano.« 
Máš ještě jiné živé tvory okolo sebe? »Jsem opět doma.« 
Chceš ještě něco říci? »Ne, děkuji.«

23. září 1953
Duše Arthur (2. poučení)

Kdo k nám mluví? »Arthur.« Máš nějaké přání? »Ano.« 
Víš, kde se teď nalézáš? »Obklopují mě nyní křesťanští 
lidé.« Co mají tito lidé pro tebe učinit? »Já stavím na vás, 
Kristovi přívrženci.« Slyšel jsi, co jsem právě o spasení skrze 
Krista četla? »Ano.« Chceš být Kristem spasen? »Ano.« 
Lituješ, že jsi Kristem pohrdal během svého pozemského 
života? »Ano.« Jseš si vědom, že již nežiješ jako člověk na 
Zemi? »Ne.« Co myslíš tedy, kde nyní jsi? »Obklopuje mě 
temnota.« Jak to, že jsi nás zde nalezl? »Poznal jsem vás 
podle vaší hustoty.« Chtěla bych ti pomoci, dostat se ven z 
tohoto bizarního prostředí, o kterém jsi mluvil, kdybys chtěl 
také pomáhat. »Ne.« Co je tvé přání? »Být u tebe.« Víš, že jsi 
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mne a mou rodinu, která ti činila jen dobré, pomluvil a tupil v 
knize, kterou jsi napsal po našem rozvodu? Proč jsi to dělal? 
»Protože jsem byl zoufalý.« To ale nebyl správný způsob, mě 
znovu získat. Když se nyní nechceš obrátit k Bohu, nemohu 
už nic pro tebe učinit. Chceš mě tedy následovat, na cestě k 
Bohu? »Ano.« Věříš na spasení? »Ne.« Potom mi řekni, na co 
ty teď ještě věříš. »Kristus je mi cizí.« Umíš se modlit? »Ne.« 
Co mohu pro tebe učinit? »Máš se konečně vrátit.« Kam mám 
přijít? »Ke mně.« Víš, že jsi zemřel? »Ne.« Nevzpomeneš si 
na armádu spásy v Ženevě? (tam on zemřel) »Ano.« Byl jsi 
tam nemocný? Trpěl jsi tam? »Ano.« Co následovalo potom? 
Kam jsi šel potom? »Do prázdných přeludů.« Žiješ nyní ještě 
v prázdných přeludech? »Ano.« Jak dlouho již žiješ v tomto 
prázdném přeludu? »9 roků.« Musíš nyní pokračovat v cestě, 
my nemůžeme déle s tebou mluvit. »Změňte vaše rozhodnutí.« 
Necháme tě nyní odejít, nemáme více času. Měj se dobře!

Duše Tereza (3. poučení) 
Kdo mluví: »Tereza.« Pozdrav Bůh, Terezo, chceš mě opět 
následovat? »Ano.« Modlila jsi se modlitbu, kterou jsem ti 
dala? »Ano.« Já ti ji předříkám ještě jednou, abys ji zcela 
zřetelně v sobě uchovala: Kriste, vyslyš mě, Kriste, vysvoboď 
mě, Kriste odpusť mi mou vinu! »Ty mě posiluješ v modlení.« 
Když se budeš tak vytrvale stále dále modlit, přijdou k tobě 
nápomocní duchové, které ti pošle Spasitel, aby tě vysvobodil. 
Rozumíš tomu? Každá duše, která upřímně a toužebně Boha 
volá, bude vyslyšena. Cítíš, že jsi již obdržela více světla? 
»Mohu dýchat.« Tak Terezo, měj svěží mysl, všechno se 
opět zlepší. Volej nyní stále po pomáhajících duchovních 
bytostech, které tě povedou ke světlu. Chceš to udělat? »Ano.« 
Viděla jsi v parku své členy rodiny? »Ty jsi mi dobrotivější.« 
Musíš nyní stále volat pomocníky, kteří tě povedou vzhůru k 
světlu a stále Boha prosit, aby tě vysvobodil. »Modli se dále 
za mě.« To chceme dělat. Tak se měj dobře, přejeme ti hodně 
síly. »Děkuji.«
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29. září 1953
Duše Arthur (3. poučení) 

Kdo mluví: »Arthur.« Co nám chceš říci? »Ty křesťane jsi má 
záchrana.« Jak si tuto záchranu představuješ? »Osvobozený 
od strachu.« Jsi nyní tak plný strachu? »Ano.« Můžeš mi 
popsat svou situaci? »Temnota.« Jsi sám? »Ano.« Neviděl 
jsi ještě vůbec žádné živé bytosti kolem sebe? »Ne.« Popiš 
mi krajinu, ve které se nalézáš. »Bohatá na dobrodružství.« 
Z čeho sestávají tato dobrodružství? »Křesťanská.« Co to 
znamená? Tomu nerozumíme. (můj duchovní vůdce: »On 
by chtěl prosit o pomoc.«) Víš, kde nyní jsi? »V temnotě.« 
Temnota existuje ale jen z tvých vlastních myšlenek, 
rozumíš? »Proč!« Kdybys v sobě nosil dobrotivé myšlenky 
bude světleji. »U tebe to bylo světleji ve mně.« Vzpomeneš 
si na svou matku? Hledal jsi ji? »Ne.« Proč ne? »Kouř ji ode 
mne odděluje.« Nenáviděl jsi svou matku ve svém životě? 
»Ano.« Proč jsi svou matku nenáviděl? »Modli se za mě.« Má 
modlitba ti může být k užitku teprve potom, kdybys litoval, 
že jsi nenáviděl. »Jsem zoufalý.« Chci se za tebe modlit, a 
by bylo kolem tebe světleji. »Děkuji.« Buď statečný a brzy 
bude okolo tebe světleji. »Modli se dále za mě, potom budu já 
pracovat pomocí tebe na své spáse.« Ale musíš se naučit sám 
se modlit k Bohu. Jen Bůh tě může zachránit. »Bůh jsi pro mě 
ty.« Je ti jasné, že je to milosrdenství boží, které ti povoluje 
se mnou opět mluvit. »Ty se skláníš před Bohem, já nemohu.« 
Co bys chtěl ještě říci. (můj duchovní vůdce: »Budeš moci 
toho brzy dosáhnout, když budeš mít trpělivost.« ) »Nesmíš 
mě nechat samotného.« Tak, já tě nechci nechat samotného, já 
se chci za tebe každý den modlit, aby bylo kolem tebe světleji. 
»Děkuji.« Chceš ještě něco říci? »Ne.«

Duše Tereza (4. poučení) 
Kdo mluví? »Tereza.« Pozdrav Bůh, Terezo! Jak se ti daří 
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teď? Popiš to. »Lépe.« To nás těší. Chceme ti také opravdu 
přispět naší modlitbou, aby bylo kolem tebe světleji. Nalezla 
jsi již nápomocné duchovní bytosti? »Ano.« Najdeš teď cestu 
dále? »Ano.« Chceš nám ještě něco říci? »U vás jsem se 
naučila modlit.« Můžeš nám popsat, kde nyní jsi? Jak vyhlíží 
krajina? »Vede vzhůru.« Můžeš nám popsat krajinu, nebo jak 
své okolí vnímáš? »Všechno se stalo éteričtější.« Budeme 
se dále pro tebe modlit. Řekni nám prosím, zda ještě k nám 
chceš přijít. »Ano.« Chtěla bys ještě hovořit? »Mohli jste mne 
vyléčit z bezmezného utrpení.« Nalezla jsi společníky? »Ano.« 
Ukážou ti cestu? »Ano.« Myslíš ještě na domov? »Ne.« Co 
můžeme ještě pro tebe udělat? »Modlit se.« Chceš nám ještě 
něco říci? Modlíme se stále dále. »Vzestup dosáhnu snadněji, 
když se dále za mě budete modlit.« Slibujeme ti, že se pro 
tebe budeme dále modlit. Jak jsi nás našla? Jak nás vidíš? 
»Vyzařujete vzhůru světlo.« Buď si jistá, že jsme ti nakloněni 
a že vždy k nám smíš přijít, když budeš chtít a my se pro 
tebe modlíme dále. »K vám mě vedla dobrota boží.« Tak, měj 
se dobře, Terezo a přejeme ti další lehký vzestup k Bohu. 
»Děkuji.«

6. říjen 1953
Duše Arthur (4. poučení) 

Kdo hovoří: »Arthur.« Chceš nám něco říci? »Ano.« Prosím 
mluv! »Křesťané volají lépe Boha.« Mohl jsi rozeznat, co můj 
duchovního vůdce mi pro tebe jeho způsobem předal? »Ne.« 
Já ti mohu dát jen radu, já tě nemohu spasit! »Spasitelka jsi 
pro mě ty.« Já ti jen tehdy mohu dále pomáhat, když také 
ty sám se budeš modlit k Bohu, aby tě vysvobodil. »Ty 
křesťanko, jsi nalezla Boha, já ne.« Já zprostředkovávám jen 
boží slovo pro tebe a mám ti říci, že je tvůj svět myšlenek 
převrácený, a proto jsi v této temnotě. »Křesťanské myšlenky 
já požaduji také.« Tedy Arthure, v křesťanských myšlenkách 
musíš uvěřit na milosrdenství a boží dobrotu. Chceš to? »Ty 
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jsi se směla posilovat, vám již známým životem ve víře.« 
Bůh mi dovolí ti pomoci jen, když chceš také spolupůsobit. 
»Ty nesmíš o tom obdržet ani pomyšlení. Vás osvěcuje boží 
slovo.« Nerozumím, co jsi slovem »o tom«, mínil. »To je 
pokání jednoho ztraceného.« Ty nejsi ztracený, když lituješ 
a kdybys prosil vroucně Boha o milosrdenství, odpustil by 
ti tvé hříchy. »Volej ty nepřetržitě Boha, aby mi odpustil, 
když lituji.« Uvědomuješ si, že já ještě žiji jako člověk na 
zemi? »Na tebe samotnou se chci připojit.« Víš, že nežiješ na 
zemi jako činný člověk? »Ne« Ty můžeš být se mnou proto 
jen v duchovním spojení, neboť ty nejsi již člověk žijící zde 
na zemi. »Pro mě žiješ ty na mé straně, pro mě není smrt 
a život!« Musíš si ujasnit, že nemáš žádné pozemské tělo a 
žiješ v duchovním světě, zatím co já jsem ještě na pozemském 
světě a musím zde ještě vykonávat úkoly. »To jsou křesťanské 
představy, které já nemohu sdílet.« Můžeš nás zde vidět? »Mé 
oko pozná jen tebe.« Musíš se konečně svůj nynější stav učit 
pochopit. Ty žiješ jako duch v podsvětí a hledáš vysvobození 
z této těžké situace. Proto se musíš sám modlit k Bohu, aby tě 
z této zmatené situace vysvobodil. Když nebudeš sám prosit 
o sílu a světlo, budeš muset v této pochmurné situaci zůstat. 
Chceš tedy mou radu následovat? »Modli se denně za mě, 
potom se chci také modlení naučit.« Chci ti říci nyní jednu 
modlitbu, kterou se chceme oba modlit, já zde na zemi a ty 
ve tvém duchovním stavu. Chceš si poslechnout, co ti chci 
říci? »Ano.« (můj duchovní vůdce řekl: »Dej mu nyní modlitbu, 
kterou jsem ti pro něho dal.«) »Bože, Stvořiteli všech lidí a 
duchovních bytostí, neopouštěj mě v této zmatené situaci, 
mne ducha strastiplně trpícího v temnotě a samotě. Dej mi 
svým milosrdenstvím sílu, postoupit z této zmatené situace k 
světlému bytí.« Rozuměl jsi tomu? »Ano, křesťanské modlitby 
mě mocně podporují.«
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Duše Tereza (5. poučení)
Kdo mluví: »Tereza.« Jak se ti teďdaří, Terezo? Popiš svou 
situaci. »Okolo mne je stále světleji.« Prosila jsi úpěnlivě 
svého Spasitele o vysvobození? »Ano.« Tvá důvěra v boží 
milosrdenství ti již nyní pomohla. »Ty pracuješ na mém 
osvícenství.« Uskutečni na sobě nyní získaný poznatek, že ty 
milosrdnou láskou svého Spasitele smíš vstoupit do říše, ve 
které přebývají andělé. »Směla bych být přijata do nebeského 
světa podobně jako svatí!« Protože jsi nás následovala. 
Upevni jen svou víru v dobrotu a moc boží, skrze kterou 
jsi nesena vzhůru, když budeš vroucně toužit po nebeském 
světě. »Pro mě hříšnici dává Bůh tebou láskyplně útěchu a 
pomoc.« Teď ti řeknu ještě pár slov, naslouchej dobře: Jen 
svou lítostí a svou pevnou vírou v osvobozující sílu svého 
Spasitele budeš s pomocí Bohem posílanými, dobrotivými 
duchovními bytostmi vyprostěna z pout podsvětí a dosáhneš 
blaženosti nebeského světa. »Ty jsi Spasitelova pomocnice.« 
(Následovala porucha.) Jsi ještě tady, Terezo? »Ano.« Můžeš 
nás zde vidět, jak s tebou mluvíme? »U vás je silné světlo.« 
A jak slyšíš naše slova? »U tebe to rozeznám, tebe volám.« 
(Můj duchovní vůdce řekl: »Tereza touží po záchraně. Ty jí smíš 
pomoci, protože Bůh tě k tomu vyvolil.«)

13. říjen 1953
Duše Arthur (5. poučení) 

Kdo mluví: »Arthur.« Co bys nám chtěl říci? »Tvá myšlenka 
mi mohla dát ulehčení. Ty můžeš dávat lásku svým bližním, 
můj svět je mrtvý.« Chceš poslouchat, co ti nyní řeknu? 
»Ano.« Neodejdu znovu od tebe, když si přeješ mou radu 
následovat. Rozuměl jsi tomu? »Ano.« Musíš nyní pracovat 
a úplně vyřadit převrácené, nenávistné, obviňující, roztrpčené 
myšlenky, neboť ony způsobují temnotu, ve které se cítíš tak 
opuštěný. Ty si tvoříš svoje okolí sám svými myšlenkami. 
»Ty pracuješ křesťansky.« Víš, že žiješ jako zavržený duch? 
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»Ano.« Víš, proč žiješ jako zavržený duch? »Ne.« Já ti to 
chci říci: Protože máš v sobě myšlenky, které si Bůh nepřeje. 
Odchylují tě od Bohem požadovaného směru tvé cesty. 
Rozuměl jsi tomu? »Ano. Emmerich byl pro mě smrtící.« Byl 
Emmerich člověk? »Ne.« Byl Emmerich místo? »Ano.« Máš 
z Emmerichu v sobě špatné vzpomínky? »Ano.« Co se stalo 
v Emmerichu? »Zahanbující věci.« Nemůžeš to zapomenout? 
»Ne.« Ztratil jsi proto svou víru v Boha? »Ne.« Jaký následek 
měly pro tebe tyto trpké zkušenosti? »Byl jsem znechucený.« 
Vůči komu jsi se stal znechucený? »Oproti mé rodině.« Co ti 
tam tehdy chybělo? »Láska a dobrota.« Víš, že jsi se odchýlil z 
cesty, kterou ti Bůh předepsal? »Dobrota v naší rodině nebyla 
vůbec důležitá, důležité byly jen peníze.« Přicházejí ti stále 
znovu myšlenky na tvůj těžký osud? »Ano.« Musíš proti těmto 
roztrpčeným myšlenkám bojovat a prosit Boha, aby tě přeložil 
do světlého prostředí. »Jen na tebe samotnou jsem věřil.« Ty 
jsi se ale s velkým nadšením přidružil k bezbožníkům a pro ně 
pracoval a mě tím ztratil! »Poznal jsem to příliš pozdě.« Ale 
teď záleží vše na tom, aby ses dostal ven ze tmy a našel cestu 
k Bohu, který tě zachrání. Rozuměl jsi tomu? »Ano.« Já ti chci 
pomoci, když se budeš snažit překonat obviňující, roztrpčené 
myšlenky, které tě táhnou do tmy. Připomeň si místo toho 
velkou, světlou stranu tvé nejvnitřnější bytosti. Vyvolej znovu 
všechno ve své paměti, co tě kdysi ve tvém pozemském životě 
naplnilo svatým nadšením a pravdivým, čistým idealismem, 
který jsi usilovně hledal. Můžeš to ještě? »Ano.« Teď si jasně 
uvědom, že také ještě nyní máš sílu usilovat o své pravé, 
vysoké ideály a přijít tím do čistého a vznešenějšího světa 
myšlenek. »Jsem ještě vázaný na strach.« Před čím máš 
strach? »Před osamělostí.« Musíš jen uvěřit na pomáhající 
dobrotu a milosrdenství boží, které jsi dosud popíral. Můžeš 
to? »Ano.« Tedy, Arthure, modli se nepřetržitě k Bohu, aby 
tě z této osamělosti vysvobodil. »Ano, dnes jsi ještě daleko 
ode mne!« Když budeš volat nepřetržitě o milosrdenství boží, 
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budou ti stát po boku nebeské duchovní bytosti. Když zavoláš 
o pomoc Spasitele, budeš moci přejít do jasného světla a čisté 
radosti a potom ti budu také opět blíže. »To jsou křesťanské 
představy!« Ochromený a opuštěný zůstaneš v temnotě jako 
dosud, když se svéhlavě budeš vzpírat a nezavoláš Boha o 
pomoc! »Peklo je ve mně, když mě necháš samotného!« Nejsi 
v temnotě ztracený, když podřídíš své myšlenky napomáhající 
boží síle, jak jsem ti to radila. Chceš to zkusit? »Ne.« Co 
chceš tedy dělat? Řekni to. »Tebe vyzvednout!« Jak myslíš, že 
mě vyzvedneš? »Křesťanský pohřeb!« Já ale nepřijdu po své 
smrti k tobě do temného podsvětí! »Ano.«

Duše Tereza (6. poučení) 
Kdo mluví: »Tereza.« Nalezla jsi cestu, kterou jsi hledala? 
»Ano.« Cítíš se pod bezpečným vedením? »Ano.« Domníváš 
se, že bez strachu můžeš stoupat ke světlu? »Ano.« Popiš svůj 
stav prosím! »Jsem oproštěna od strachu.« Modlila jsi se ke 
Kristu Spasiteli? »Ano.« Kdo tě nyní vede? »Jeden světlý 
duch.« Tak budeš nyní světlého ducha s důvěrou následovat a 
tím se zachráníš. »Ano.« Chceš ještě něco říci? »Ano.« Mluv! 
»Uzdravila jsem se. Děkuji vám.« Můžeme se tedy nyní 
rozloučit? »Ano.« Navždy, Terezo? »Ano.«

19. říjen 1953 
Duše Frieda (l. poučení)

(přítelkyně paní Moellerové a matka Ingridy Bergmannové)
Kdo mluví: »Frieda.« Co nám chceš říci, Friedo? Co můžeme 
pro tebe učinit? »Vy křesťané, modlete se za mě!« Nejsi teď 
šťastná? »Ne.« Proč jsi nešťastná? »Protože jsem ztratila své 
dítě.« Nemůžeš proto najít žádný klid? »Ne.« Kde vidíš teď 
svoje dítě? »Přes tebe.« Potom musíš přece vědět, že tvé 
dítě je nyní šťastné. »Ne.« Tvé dítě po tobě velice toužilo a 
hluboce postrádalo tvou mateřskou lásku. Víš to? »Myslela 
jsem to vždy dobře.« Mluv dále! »Bůh byl na mně tvrdý.« Víš, 
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že tvé dítě má nyní čtyři děti a je šťastné? »Ne.« Tak Friedel, 
můžeš být zcela klidná. Tvé dítě má neobyčejně úspěšný a 
vyplněný život a až přijde čas, vrátí se k tobě. Tvé dítě tě nikdy 
nezapomnělo a vzpomínka na tebe je mu posvátná. To já vím. 
Z toho se smíš těšit. Rozuměla jsi všemu? »Ano.« Nebuď 
nyní už nešťastná, Friedel, Bůh nebyl k tobě tak tvrdý, jak se 
domníváš. Budeš mít štěstí opětovného shledání. Ale nesmíš 
se s Bohem hašteřit! Tvé dítě se muselo samo probojovat, 
Bůh to tak chtěl. 
Mluv nyní dále! »Ty jsi zde poznatelná.« Jak jsem ti 
poznatelná? »Jasně záříš.« Jsi sama, Friedel? »Ne.« Kdo je 
u tebe? »Jiní duchové.« Je tvůj muž u tebe? »Ne.« Nemohla 
jsi ho po jeho smrti najít? »Ne.« Tak myslíš jen ještě na svoje 
dítě? »Ano.« Co mohu pro tebe učinit já? »Modli se a zavolej 
mé dítě a dej mu rozpoznat, že já nad ním bdím.« Víš, jaký 
má tvé dítě osud? Mám ti to říci? »Ano.« Tvé dítě se stalo 
velmi slavnou herečkou. »U tebe hledám zprávu o ní.« Tak 
poslouchej: Ingrid žije v Itálii a je provdaná s Italem. Má teď 
čtyři děti. Stala ses tudíž čtyřnásobnou babičkou. 
Ingrid žije šťastný život v jejím povolání se svým mužem 
a svými dětmi. Naposledy dostala dvojčata. Rozuměla jsi 
všemu? »Ano.« Nepotřebuješ se už o tvoje dítě rmoutit. Ingrid 
se ti neztratila. Ona tě velmi miluje, to já vím, ačkoli tě nikdy 
nepoznala. Bylo pro ni velmi těžké, muset jít životem bez tvé 
mateřské lásky. Pro ni je ale vzpomínka na tebe posvátná. 
Jednou ji opět najdeš. Mohla jsi tomu všemu rozumět? »Ano.« 
Já se chci za tebe modlit, Friedel a modli se také ty k Bohu 
o milost pro Ingridu, aby ona její namáhavý profesní život a 
své povinnosti vůči svým dětem mohla správně a ráda konat. 
Tvá modlitba jí velmi pomůže, neboť ona je spojená s tebou v 
myšlenkách a jednou se setkáte ve světlém prostředí, které tě 
bude obklopovat. Chceš ještě něco říci? »Ano.« Mluv prosím! 
»Modli se stále také pro ni!« To chci činit. Máš ještě nějaké 
přání? »Ne.« Tak se měj dobře, Friedo. »Děkuji.«
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Duše Petr (l. poučení)
(bratr paní Moellerové)
Kdo mluví: »Hera.« (tak se nazval v průběhu hovoru ochranný 
duch mého bratra Petra.)
Co chce Hera? »Tebe oslovit.« Co mi chce říci? »Modli se 
za něj.« Proč nemluví ke mně sám? »Bůh si to nepřeje.« Je 
nešťastný? »Ano.« Proč je nešťastný? »Chyboval vůči tobě.« 
Tak, Hero, já mu odpustím, že vůči mně chybil. »Přivede ho 
to ven ze strachu?« Proč měl kvůli mně strach?
»Protože tě zradil ve tvé boží práci.« Má se modlit k Bohu, 
aby mu odpustil. Já mu odpustím také. »Ale naše kniha byla 
tebou odmítnuta!« Tys ale sám odmítl tu knihu tím, že ses 
od mé boží práce odvrátil. »Prosím, odpusť mi to!« Ano, já 
ti to odpustím, protože své křivdy lituješ. Musela jsem práci 
udělat bez tebe. Bůh sám mi pomohl. »Ale já jsem tě také 
při tom hlídal.« (musela jsem se smát a řekla mým oběma 
společníkům: Tu to máme! Starší bratr! Sotva se cítí zase 
trochu jistější, opět se nadřazuje!) On ale řekl: »Slyším tě smát 
se a to mně ukazuje, že jsi mi odpustila.« Chceš ještě něco 
říci? »Ne.« Tak se měj dobře!

Duše Arthur (6. poučení)
Kdo mluví: »Arthur.« Řekni mi, jak se ti daří. »Křesťansky.« 
Myslíš nyní s důvěrou? »Ano.« Chceme tedy dále spolu mluvit, 
aby ses necítit dále opuštěný. Co bys mi chtěl říci? »Modli se 
za naše opětné spojení.« Když si se stal křesťanský a věříš, že 
ti Bůh pomůže, tak bude světleji kolem tebe a potom mě také 
opět najdeš. Za to se musíš nyní modlit! »Ano.« Pro dnešek 
dost, jenom toto. »Ano.«
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20. říjen 1953
Duše Frieda (2. poučení)

»Tobě oznámím, co chci říci.« Kdo jsi? »Frieda.« Co bys 
chtěla říci? »Příbuzní zemřeli, aniž by mne nalezli.« Tak 
víš, že tvoji rodiče zemřeli? »Ano.« Nehledala jsi je? »Ne.« 
Proč jsi je nehledala? »Byla jsem nešťastná. Příliš těžké bylo 
tvrdé odloučení od mého dítěte.« Co mohu pro tebe učinit, 
Friedel! »Modli se denně.« Co je tvé přání? Za co se mám 
obzvlášť modlit? »Za ztracené mateřské štěstí, abych to 
mohla zapomenout!« Nemysli již více na malé tříleté dítě, 
které jsi musela opustit. Tvé malé dítě, které ty stále ještě 
ve svých myšlenkách před sebou vidíš, je dnes překrásná 
mladá žena, velmi nadaná a chytrá, obdivovaná velkým 
množstvím lidí pro její oduševnělé herecké umění. Ingrid 
se pravděpodobně svou bolestí o nikdy nepoznané mateřské 
lásce, stala mnohem vážnější a přemýšlivější, než kdybys jí 
svou láskou a péčí vytvořila lehčí a bezstarostný život, jako 
jsi sama měla ve svém mládí. Utrpení samoty v jejím časném 
mládí jí dalo asi sílu k touze, vyjádřit se. Z toho se stala potom 
uznávanou velkou umělkyní. Bůh jí uložil osud, aby vydávala 
sílu své duše pro mnohé lidi, které inspirovala, aby se stáli 
vážnějšími a přemýšlivými. Tak splňuje svůj životní úkol 
v jejím povolání. Proto buď nyní v myšlenkách spokojená, 
že tvé dítě dostalo naplněný lidský život. Ty smíš Ingridě 
posílat jen přispívající a posilující myšlenky, neboť ona cítí 
tvou blízkost a je v ní stále živá bolest, že tě nikdy nepoznala. 
Nedělej jí to těžké svými neutěšenými myšlenkami, ale těš se, 
že se stala báječným, jemně uzpůsobeným člověkem. Mysli 
na ni jen s velkou radostí a děkuj Bohu, že jí vždy pomáhal. 
Rozuměla jsi všemu? »Ano.« Chceš k tomu ještě něco říci? 
»Ty mě utěšuješ, děkuji ti.«
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Duše Arthur (7. poučení) 
Kdo mluví: »Arthur. Chci se připojit na novou naději.« 
Mysli stále na to, že je to boží milosrdenství, díky kterému 
smíme opět spolu mluvit. »Tvojí pomocí budu zase klidnější.« 
Proč nechceš věřit na boží milosrdenství? »Bůh mi byl 
nevysvětlitelný.« Ale Bůh je přece Stvořitel nás všech, chápeš 
to? »Ano.« A našemu Stvořiteli jsme povinni poděkovat. 
»Ne.« Proč neděkuješ svému Stvořiteli? »Protože se mnou 
jednal tvrdě.« Musíš nyní všechno zapomenout, co tě dělá 
zatrpklého a musíš věřit tomu, že ti stále dále budu pomáhat. 
»U tebe najdu klid.« Popiš nám své okolí! »Je tma.« Ještě jsi 
nenalezl žádnou živou bytost kolem sebe? »Ne.« Nemůžeš 
rozeznat žádnou krajinu, skálu nebo lesy? Nevidíš v temnotě 
skutečně zhola nic? »Ne.« Čím se zaměstnáváš v temnotě? 
»Já přemýšlím.« Nad čím hloubáš? »Nad svým uplynulým 
životem.« Jsi spokojený s těmi knihami, které jsi napsal? 
Napočítala jsem jich třicet dva. »Ne.« Proč »Protože jsem v 
nich lhal.« Tak lituješ, že jsi tam tolik lhal? »Ano.« Je dobře, 
že toho lituješ, neboť tím se můžeš stát zase volný od tíhy, 
která tě trápí. »Ty mi odpustíš, a to mi zjasní temnotu.« Aby 
temnota od tebe zcela ustoupila, tak ti musí odpustit také Bůh. 
»Ano.« O tom teď přemýšlej a modli se k Bohu, ať ti dá sílu, 
abys zjednal jasno přes sebe sama. »Ano.«

22. říjen 1953
Duše Frieda (3. poučení) 

»Já jsem Frieda.« Pozdrav Bůh, Friedo, co nám chceš říci? 
»Dej Ingridě zprávu ode mne.« Jak to mám udělat? »Jdi k 
ní a řekni, že žiji!« Víš, že žiješ na onom světě a už ne na 
zemi? »Ne.« Kde jsi bydlela? »Stockholm.« A kde bydlíš 
tady? »Strandwaegen.« Bydlíš tady ještě teď? »Ano.« To 
bylo ale asi před 35 lety! »Pro mě to ještě existuje.« (můj 
duchovní vůdce: »Oznam jí, že ona jako člověk zemřela a nyní 
žije dále v duchovním světě.«) Musíš si ujasnit, že jsi před 35 
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lety jako pozemský člověk zemřela, a že nyní žiješ dále jako 
duch na onom světě. »Mrtvá nejsem.« Ne, ty nejsi mrtvá, ale 
žiješ jen duchovním způsobem. Ty žiješ ve své nesmrtelné 
duši. »Okolo mne se udělalo jasno, dobrotivě mi vysvětluješ.« 
Chceš ještě hovořit? »Ne.«

28. říjen 1953
Duše Frieda (4. poučení)

»Mluví Frieda.« Zdravíme tě, Friedel! »Dej zprávu.« O čem 
bys chtěla dostat zprávu? »O našich členech rodiny.« Víš 
něco o osudu Elsy a Lulu? »Ano.« Co bys chtěla pak ještě 
vědět? »Tebe.« Já jsem se několik roků poté co jsem byla u 
vás ve Stockholmu, s mým mužem rozešla. Od té doby žiji 
sama, pracuji jen ještě pro Boha a usiluji pomoci bližním. To 
je všechno. »Jdi dnes mezi trpící duchy, neboť jejich nouze ja 
velká! Utěšuj je, jako jsi mě utěšovala!« Chceš se ještě něco 
zeptat? »Ne.«

Duše Arthur (8. poučení)
»Blikání světla je slabě znatelné.« Kdo jsi? »Tvůj společník 
na zemi i v nebi.« Kdo jsi tedy? Řekni své jméno! »Jedno boží 
přikázání mě ještě od tebe odděluje.« Které boží přikázání? 
»Strach! Noc!« Kdo jsi? »Arthur.« Co chceš dělat, aby ses 
zbavil strachu? »Tebe zavolat!« Poslouchej, co ti nyní řeknu: 
Musíš nyní svůj celý předchozí život před Bohem uspořádat 
a všeho, kde jsi v myšlenkách a činech proti Bohu a bližnímu 
pochybil, doopravdy hluboce litovat. Nesmíš mít již více 
nenávist ke své rodině a nesmíš nikoho dále obviňovat, také 
tehdy ne, kde si myslíš, že se ti udála křivda. Vezmi potom 
takovou tobě učiněnou křivdu jako pokání za přečiny, které 
jsi ty sám spáchal. Neodsuzuj bližní. Odpusť všem lidem 
jejich chyby a přečiny, a potom pros Boha, aby také tobě tvoje 
odpustil. Uzavři mír se všemi bytostmi, které jsi někdy znal. 
Měj dobrotivé myšlenky vůči nim. Probudit v sobě samotném 
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jen pocit lásky a dobroty! Potom přijde pozvolna přes tebe 
pokoj, po kterém toužíš a který jsi ztratil, protože jsi v sobě 
udělal místo nenávisiti a pomstychtivosti. Věř mi, že jen 
svou vlastní prácí na sobě samém se můžeš dostat ke světlé 
přítomnosti, kde potom také opět pocítíš mne jako svého 
společníka. Slyšel jsi, co jsem ti teď předříkávala? »Ano.« 
Já jsem to napsala, mám ti to ještě jednou přečíst? »Ne.« 
Chceš tuto radu uposlechnout? »Ano.« Když tuto práci na 
sobě samém vykonáš, bude to opět určitě kolem tebe světlejší 
a tvá úzkost ustoupí. »Klid je to, co já marně očekávám!« 
Překonáním svých převrácených pocitů dospěješ k míru a 
slabé mihotání světla, které již vidíš, se stane stále světlejší 
a zářivější. Budeš pozorovat, že stoupáš vzhůru a já tě budu 
doprovázet a vést. »Ano. Pozemský zármutek bude překonán 
pomocí tvé napomáhající dobroty.« Chceš ještě něco říci? 
»Bůh mi přes tebe pomůže.« Tak se budeš teď v myšlenkách 
dostávat pracně vzhůru, než budu zase smět s tebou mluvit. 
»Ano.«

Duše Tereza (7. poučení) 
Kdo mluví: »Tereza.« Pozdrav Bůh, Terezo! Jak se ti teď 
daří? »Ty zůstaneš navždy v mých vzpomínkách!« Vidíš mého 
duchovního vůdce, který ti pomohl? »Ano.« Vede tě ještě 
dále? »Ano.« Jak to pozoruješ? »Vede mě slovy, které ty pro 
mně vymýšlíš.«

Duše Fredy (l. poučení) 
»Mluví Fredy.« Co nám chceš říci? »Veď mě.« Co můžeme pro 
tebe učinit? »Zasadit se láskyplně o mě.« Řekni, kdo jsi byl 
jako člověk! »Křesťanský přívrženec.« Jak jsi byl starý, když 
jsi zemřel? »Já nejsem mrtvý!« Kde žiješ? »Ve velkém tichu.« 
Jaké je tvé okolí? »Není vůbec žádné.« Jak jsi nás nalezl? »Ve 
směru vnitřního světla.« Řekni, odkud pocházíš? »Z Ruska.« 
Byl jsi voják? »Ano.« Koho teď hledáš? »Klid.« Proč jsi tak 
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neklidný, že nemáš žádný klid? »Bojování mě mate.« Nalezl 
jsi teď kamarády? »Ano.« Můžeš se s nimi dorozumět? 
»Ano.« Co můžeme pro tebe udělat? »Bolí mě, že jsme tak 
opuštěni.« Kde jsi žil před válkou? »V Německu.« Co teď 
děláš? »Vy smíte ještě jíst, ale my ubožáci jen odpočíváme!« 
Rád bys chtěl něco jíst? »Ano.« Tak, můj milý, jíst už teď 
nemůžeš, musíš se zaměstnávat jen vyššími věcmi. »Jíst je 
pro mě přebytečné.« Ale myslet ještě můžeš! »Ano.« Tak 
musíš teď myslit na vyšší věci. Ty jsi nyní v duchovním světě 
a musíš se snažit dostat vzhůru ke světlu svými myšlenkami, 
které musíš mířit na Boha. Rozuměl jsi tomu. »Ano.« Teď 
řekni, zda mne chceš následovat. »Ano.« Naučil ses modlit? 
»Ano.« Kdo tě naučil modlit se? »Modlila se matka.« Tak se 
musíš nyní také tak modlit, jako se modlila matka, abys přišel 
dále vzhůru do světlejšího a přátelského prostředí. »Hned 
to okolo mne voní.« Mluv dále! »Ty upevníš mou naději.« 
Je ti jasné, že jsi jako člověk zemřel a nyní žiješ dále jen 
duchovním způsobem? »Ne.« Co je tvá poslední vzpomínka 
na tvůj pozemský život? »Temné pole, na kterém se nacházím 
ležící, neklidný a zraněný.« Víš, že jsi potom na temném 
poli zemřel? »Ne.« Musíš vědět, že už nežiješ na zemi jako 
člověk, ale že se nacházíš v duchovním světě, kde nyní žiješ 
dále duchovním způsobem ve své nesmrtelné duši. Můžeš to 
pochopit? »Pro mne mě nikdo nezabil, poněvadž žiji.« Musíš 
nyní svůj život postavit dále tak, aby ses hodně modlil k Bohu 
o pomoc, abys byl veden ke světlu, do nádherných oblastí, jak 
ti byly představeny jako nebeský svět, kde duše po smrti těla 
žíjí dále. »Ty mi dáváš útěchu.« Chceš ještě něco říci? »Ne.«

29. říjen 1953
Duše Adéla (l. poučení)

(dvojče sestra paní Möllerové)
Kdo mluví: »Adéla.« Co bys nám chtěla říci? »Veď mě!« Máš 
nějakou zvláštní žádost? »Ty křesťansky pokřtěná jsi byla na 
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mé straně.« (přišla jsem na myšlenku, že by to mohla být moje 
v půl druhém roce zesnulá dvojče-sestra Adéla. Proto jsem se 
zeptala:) Žiješ ještě? »Ano.« Co mi chceš říci? »Ty se mýlíš, 
přežila má duše.« Mohla sis na mne vzpomenout? »Ano.« Jak 
jsi mě viděla? »Já jsem tvrdě spala.« A co bylo potom, když 
ses probudila? »Byli okolo mne duchové.« Jak to, že jsi věděla, 
že to jsou duchové? »Spala jsem mnoho let.« A jak to bylo, 
když ses probudila? »Bylo světlo. Přívětiví duchové v jiném 
světě mě ošetřovali.« Chceš ještě něco říci? »Bylo dobře, že 
jsem zemřela, neboť tys byla vyvolená, abys pracovala pro 
Boha.« Odkud víš, že bych měla já pracovat pro Boha? »Náš 
svět je plný světla. Proto poznáme, co poznat chceme.« Jak jsi 
teď stará? »Devět dnů.« (jak zkušenost odjakživa učí, nemají 
bytosti z onoho světa žádný pojem o prostoru a času. Tak se 
dá vysvětlit taková zvláštní odpověď.) Byla jsi ale jeden a půl 
roku stará, když jsi zemřela! »Ano. Pod vedením je také můj 
život zde postaven.« Jak to, že se můžeš se mnou dorozumět? 
»To přenáší tvůj duch na mne.« (můj duchovní vůdce říká: 
»Dosáhla mě svou touhou o tobě slyšet, proto ji vysvětluji.«) »Již 
jsme u křesťanství.« Ty jsi přece jen batole? »Ne.« Tak se 
vyjádři jasněji. »Pro mě je náš křest velmi důležitý.« Jak to, 
děláte tam na onom světě zkoušku, zda jste pokřtěni nebo ne? 
»Ano.« Co rozumíte pod křestem? »Přímluvu křesťanských 
duchů.«

8. listopad 1953
Duše Frieda (5. poučení)

Kdo mluví: »Frieda.« Pozdrav Bůh, Friedo, chceš mi 
něco říci? »Odebrala jsi mi 10 roků utrpení, obav, jakož i 
bezradnosti.« Uklidnilo tě tedy, když jsi dostala informaci o 
životě Ingridy. Chtěla bys ještě něco vědět? »Děkuji vám.« 
Mohu pro tebe ještě něco udělat, Friedel? »Právě tak, jako 
ty ke mně mluvíš, chtěla bych, aby ke mně mluvila Ingrida.« 
To my můžeme přenechat jen Bohu, aby Ingrida k tobě směla 
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mluvit. »Najdeš-li ji, potom ji vyzvi, aby mě zavolala.« Tak, 
já ti chci slíbit, že to udělám, když mě Bůh tak povede, aby to 
bylo možné. »Děkuji.«

Duše Fredy (2. poučení)
»Já jsem Fredy.« Milý Fredy, jak se ti daří? »Dveře nahoru 
se trochu otevřely.« Popiš to, jaké to je. »Temnota mi nedělá 
již žádný strach.« Co vidíš? »Nahoře mohu práci duchů 
již trochu pozorovat.« Jak vidíš ta zjevení? »Jako bytosti, 
které nevypadají jako pozemští lidé.« Popiš nám prosím ty 
bytosti! »Jsou mnohem jasnější.« Máš nějaké přání? »Ano.« 
Řekni nám je! »Hlouběji než já žijí ještě nesčetní duchové, 
pomozte jim také!« Chtěl bys ještě něco říci? »Rád bych vás 
chtěl i nadále oslovovat.« Ano, to smíš. Chceme se teď dále 
za tebe modlit, abys přišel stále blíže k jasným duchům, aby 
ti pomohli a ochraňovali tě. »S vaší pomocí dosáhnu síly, 
vystoupit.« Tak ti přejeme dále sílu a důvěru v Boha a měj se 
dobře. »Ano.« (my jsme přerušili a připravovali jsme nás na 
další dialog. Místo toho přišel:)
»Fredy.« Co nám chceš ještě říci, Fredy? »Děkuji.« Jsi teď 
hotov? »Ano.«

9. listopad 1953
Duše Arthur (9. poučení) 

»Křesťané.« Kdo mluví? »Manžel, který se stal křesťanem.« 
Chceš mě dále následovat, Arthure? »Ano.« Nyní to už není 
tak jako dřív, když ses mě snažil ovlivnit svými představami. 
Nyní je to naopak. Když se chceš dostat dopředu, musíš mně 
následovat. Chtěla bych tě boží silou se mnou pozvednout 
vzhůru ke světlu, když budeš chtít a poslechneš pozorně 
má slova. »Tvůj názor byl vždy dobrý, ale byl jsem oslněn 
rebelantskými lidmi.« Pochopení, že jsi šel nesprávnou 
cestou ti nyní velmi pomůže, abys pokračoval správně. Jen 
poznání sebe a lítost z vlastních chyb může vysvobodit ducha 
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na onom světě ze strachu a temnoty. Dej si nyní úkol, své 
myšlenky nastavit na všechno velké, čisté, boží a zapomeň 
bezpodmínečně všechny výčitky, které děláš ostatním lidem, 
zvláště tvé rodině, poněvadž na tom onemocněla tvá duše. 
Proto jsi vedl nešťastný a pro tebe bezvýsledný pozemský 
život. Vyčisti své myšlenky od všeho zlého, pomstychtivého, 
podlého a připrav se na vyšší cestu, vstříc božímu světlu. 
»Ukazuješ mi vyšší cestu, a proto tě chci následovat.« Chtěl 
bys ještě něco říci? »Ano.« Tak mluv! »Mé myšlenky jsou již 
pokojnější.« Stalo se tvé okolí světlejší? »Ano.« Co vidíš? 
»Přívětivá zjevení jsou v mé blízkosti.« Můžeš vidět krajinu? 
»Ano.« Popiš nám ji! To umíš přece dobře. »Ne.« Proč nám 
ji nechceš popsat? »Nic nevidím.« Všechno záleží na tvém 
myšlení. Poznáš to brzy sám, jak neobyčejně důležité jsou 
tvé myšlenky, neboť ony tvoří tvou vírou ve Spasitele světlou 
přítomnost, po které ty toužíš. »Pokoj přichází ke mně, když 
ke mně hovoříš.« Chceš ještě něco říci? »Ano.« Mluv prosím! 
»Pokoj má být vždy mezi námi! Vědět o tobě, že pracuješ pro 
zbloudilé, nešťastné duchy, je mi útěchou.« Ty budeš brzy 
právě tak pracovat jako já.
Ty budeš ukazovat svým nešťastným společníkům cestu 
ke světlu, jako jsi ji ty sám nalezl. Věříš tomu? »Ano.« Tak 
budeš nyní také věřit na vysvobozující a milosrdnou dobrotu 
Spasitele, který stanovil, že můžeme zase spolu mluvit. Neboť 
ze samotné lidské síly bych nemohla. Odpověz mi na to! 
»Vyjasňuje se pozvolna všechno, čemu jsem dříve nerozuměl.«
Musíme se pro dnešek rozloučit a přejeme ti dobrou další 
cestu, jak jsme se domluvili. »Ano.«

Duše Bedřich (1. poučení)
Kdo teď hovoří? »Já jsem duch, který žije v temnotě.« Řekni 
své jméno! »Bedřich.« Na co myslíš? »Na vás lidi, které už 
nemohu dosáhnout.« Odkud pocházíš? »Pro mě je všechno 
mrtvé.« Víš, že jsi jako člověk zemřel a nyní žiješ jako duch? 



35

»Ne.« Ale ty nemáš přece žádné správné lidské tělo, to leží již 
dávno v hrobě! A ty žiješ nyní dále jako duch v duchovním 
světě. Můžeš to pochopit? »Ano.« Kde jsi žil jako člověk? 
»Rodiče byli na zámku.« A kde jsi trávil svůj život? »V zámku 
a ve svém vlastním bytě.« Co mohu pro tebe udělat, Bedřichu? 
»Vyveď mě odtud ven!« Ty se můžeš dostat ven z této těžké 
situace jen svou vlastní silou vůle. »Dej mi radu!« Čím se 
zabýváš v myšlenkách? »Se vším, co jsem zažil.« Jsi sám? 
»Ano.« Umíš se modlit? »Ano.« Tak se modli s velkou silou 
k Bohu a pros ho, ať ti pošle pomáhající duchovní bytosti, 
abys mohl vyjít z temnoty a byl opět šťastný. Chceš to udělat? 
»Ano.« Uposlechni tedy mé rady a volej stále o pomoc. Potom 
ti Bůh pošle pomáhající duchy, kteří tě sebou povedou do 
světlejší přítomnosti. Rozuměl jsi tomu? »Ano.«
Tak se měj dobře. A kdybys ještě něco chtěl vědět, tak pros 
Boha, abys nás opět směl zavolat.

20. listopad 1953
Bezejmenná duše, kdo jsi? 

»Mluví k vám vážný duch, aby vám objasnil náš svět.« Chceš 
nám něco sdělit o vašem světě? »Mezi námi je velká nouze, 
proto vás voláme o pomoc.« Popiš nám váš svět, jak ho ty 
vidíš. »Je to zde opuštěné, bez světla od Boha.« Co můžeme 
dělat, abychom vám pomohli? »Modlit se.« Za co se máme 
modlit? »Proste, abyste byli klidnější. Kristus pracuje s vám 
na osvícení a záchraně nebohých duší.«

Duše Irena (l. poučení)
Kdo teď mluví? »Irena.« Co u nás hledáš, Ireno? »Lásku!« 
Víš, že jsi zemřela. »Ne.« Je u tebe světlo, nebo jsi v temnotě? 
»Ve mně je peklo.« Na co myslíš? »Stále totéž.« Co je to? 
»Vražda!« Jaká vražda? »Před odporným činem jsem byla 
plná života!« Jaký odporný čin? »Vražda!« Zkus ještě jednou 
mluvit jasněji. »Bez nejmenšího tušení jsem dosáhla této 
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situace.« Jak jsi jako člověk zemřela? »Umlčel mne. Nikde 
nebyla pomoc!« Zabil tě, Ireno? »Ano.« Jak to učinil? Prosím 
popiš to. »Uškrtil mě.« A z toho nemůžeš najít nyní žádný 
klid? »Ano.« Kde jste spolu byli? »Večer v lese.« Víš, proč 
tě zardousil? »Byl opilý.« Bylo to tvůj manžel? »Ne.« Bylo 
to tvůj přítel? »Ne.« Co chtěl od tebe? »Kurvit se.« Nebohá 
Ireno! Co můžeme pro tebe udělat? Zápasila jsi s tím mužem? 
»Ne.« Proč ne? »Z křesťanského odporu jsem nebyla schopná 
se bránit!« Nenalezla jsi ještě žádné jiné živé tvory? »Ano!« 
Kdo je s tebou? »U mě jsou podobní nešťastníci.« Umíš se 
modlit? »Ne.« Nikdy jsi se v životě nemodlila? »Ne.« Nyní 
se musíš ale bezpodmínečně začít modlit, jinak se nedostaneš 
ven z tohoto stavu! »Ano.« Víš ty něco o Kristu? »Ne.« Odkud 
tedy pocházíš? »Křesťanští byli rodiče.« A ty, cos byla ty? 
»Odpadlá.« Vidíš, proto jsi teď tak osamělá a bezmocná.
Věříš na Boha, Ireno? »Ano.« Bůh dosadil Spasitele. To je 
Kristus. Musíš se teď modlit ke Kristu, Spasiteli! »Ano.« 
Uvědomuješ si své viny, kterých ses ve svém životě dopustila? 
»Ano.« A lituješ také, že jsi se prohřešila? »Ano.« Tak se modli 
teď ke Spasiteli, ať tě vysvobodí. »Ale bez lásky to nejde.« 
Musíš nyní projevit lásku k Bohu. Dám ti jednu modlitbu. 
Poslouchej dobře: Kriste, vyslyš mě! Kriste, zachraň mě! 
Kriste, odpusť mi mou vinu! Chceš se modlit? »Ano.« Musíš 
se modlit zcela klidně a nahlas! Ale nemysli již na onen 
odporný čin, ale stále udržuj rozhovor s Kristem. Doufej 
potom důvěřivě na milosrdenství boží, z kterého ti Spasitel 
může poslat pomoc. Mohla jsi to pochopit? Je ještě temno 
kolem tebe? »Ne.« Nyní sděl také svým společníkům, že se 
mají zcela nahlas společně modlit tuto modlitbu. »Ano.« Ale 
to nesmíš zapomenout! »Ne.« Víš teď, že jsi duch? »Ano.« 
Musíš si představit, že všechno co si myslíš, je skutečnost. 
»Ano.« Myslíš také ještě na své rodiče? »Ne.« Proč ne? 
»Chudí na lásku.« Neprožila jsi nic krásného na světě? »Ne.« 
Jaké bylo tvé povolání? »Knihařství.« Jakého jsi dosáhla 
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věku, když jsi zemřela? »25 roků.« Kde jsi žila, chceš nám 
to říci? »Ne.« Tedy Ireno, ukončíme to. Mysli na všechno, co 
jsi dnes obdržela a modli se společně se svými nešťastnými 
společníky, abyste se boží přízní a milosrdenstvím všichni 
hodně brzy dostali ven z vašeho těžkého stavu. »Ano.«

21. listopad 1953
Duše Irena (2. poučení)

»Mluví Irena.« Co bys nám chtěla oznámit, Ireno? »Trpím 
slepotou, mrtvý je zde svět!« Ale ty jsi se přece chtěla modlit, 
jak jsem ti poradila? »Ano.« Musíš své myšlenky odvrátit od 
toho odporného činu! Mysli na to, že máš vstoupit do vyššího a 
světlého světa, když ti Spasitel odpustí tvé hříchy a vysvobodí 
tě. »Ano.« Ty sis stěžovala, že jsi ve svém životě nepoznala 
žádnou lásku, že tím trpíš, a že jsi se tak dostala do neštěstí. My 
tě nemůžeme sice vidět, nevíme jak jsi vypadala jako člověk, 
ale tvůj osud nás dojímá a chtěli bychom ti rádi pomoci, abys 
mohla dosáhnout světlo božího světa a byla zachráněna od 
strachu v samotě, kterým nyní trpíš. »Ano.« Co bys chtěla ještě 
vědět? »Rodiče nebyli láskyplní. Tady je to stokrát horší!« 
Musíš nyní všechny takové hořké vzpomínky ze sebe dostat 
ven a své myšlenky mířit jen ještě na Boha, neboť my všichni 
máme Stvořitele, který nám pomáhá! »Zvláštní se mi jeví, 
že tento Bůh dovolil, abych byla v mém mládí zardoušená!« 
Musíš si ujasnit, že Bůh nedovolí, aby se nestalo něco, co 
nemá též vysoký smysl. Máš se právě teď v tomto nešťastném 
stavu očistit a dohonit, co jsi v životě zameškala. Ty jsi mi 
řekla, že jsi byla odpadlík, tedy bezbožná! Tedy jsi musela 
nyní na sebe vzít toto těžké trápení, abys sis vše uvědomila a 
došla k pokání! Jen tímto pokáním můžeš dosáhnout pomoci 
Spasitele a jen jeho pomocí být vysvobozena z nešťastného 
stavu. Rozuměla jsi tomu? »Ano.« Řekni mi, jestli chceš své 
myšlení přeorganizovat? »Ano.« Odhoď tedy všechny svoje 
trpké, odpadlické, bezbožné myšlenky a pocity a uvaž, že 



38

my všichni jsme plody ducha, a proto také všichni máme 
jednoho Stvořitele, jehož vůli máme plnit. Stvořitelovou 
vůlí je, abychom jako jeho děti vyrůstali, ale ne jako jeho, 
jím opovrhující protivníci! Jakmile se k tomu probojuješ a 
budeš se cítit jako dítě tohoto Boha, nabydeš sílu zavolat 
Spasitele a ten tě vysvobodí. Můžeš toto vše pochopit? »Ano. 
Dříve nemluvil nikdo ke mně jako ty.« (můj duchovní vůdce: 
»Dej jí na srozuměnou, že bude zachráněná, když tě poslechne.«) 
Milá Ireno, seber nyní všechnu odvahu a následuj důvěřivě 
má slova, potom budeš určitě zachráněná a Bůh tě přijme. 
Věříš tomu? »Ano.« Teď budeš také již v sobě cítit sílu a 
sama se modlit. »Ano.« Tak se tedy modli k našemu Spasiteli 
následujícími slovy: Kriste, vyslyš mě! Kriste, vysvoboď 
mě! Kriste, promiň mi mojí bezbožnost, byla jsem neznalá a 
bez pomoci! »Ano.« Chceš ještě něco říci? »Ne.« Tak se měj 
dobře. My ti přejeme hodně síly a milosrdenství boží. »Ano.«

9. prosinec 1953
Duše Fredy (3. poučení)

»Hovoří Fredy.« Co nám chceš říci, Fredy? »Strašlivé pole 
mrtvých mi dávají stovky hrůzných vzpomínek, kterých se 
nemůžu zbavit!« Milý Fredy, ty se nesmíš ustavičně pevně 
držet těchto vzpomínek a vmýšlet se do nich! Musíš se 
zamýšlet nad svým nynějším stavem. Ty nežiješ již jako člověk 
na Zemi, ale jsi nyní po své smrti osvobozený duch, který 
žije v duchovním světě. Ty nemáš už co dělat se strašlivými 
poli mrtvých! Tvá úloha v tomto novém způsobu žití je jen se 
modlit, abys mohl vystoupit k Bohu. Budeš to umět? »Ano.« 
Tak se tedy modli, jak se maminka s tebou modlila a pros, aby 
ti Spasitel poslal dobrotivé duchy, kteří ti pomohou vyprostit 
se z těchto temných vzpomínek a dostat se do světlejšího a 
povznášejícího prostředí. »To chci zkusit.« Chtěl bys ještě 
něco říci? »Ne.«
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Duše Emilio (1. poučení)
»Hovoří Emilio.« Co nám chceš říci? »Silná je má touha po 
tobě a chci ti zkusit pomoci.« (týká se pana A.) Jak to chceš 
udělat? »Ovlivnit tvé myšlenky.« Pavel by rád věděl, jak se ti 
daří, zda je v tvém okolí světlo. »Osvětluje mě boží světlo!« 
Ty jsi tedy ve vysoké sféře. Proč sejdeš potom ale k nám tak 
hluboko dolů? »Z lásky k němu.« Jsi nyní šťastný ve svém 
duchovním stavu? »Je pro mě povznášející, že žiji v krásném 
prostředí, jak jsem si na zemi vysnil, ale nenašel.« Nalezl jsi 
své rodiče? Jsou u tebe? »Ano.« Pavel se ptá, jestli on pro tebe 
může něco udělat, aby ti pomohl a dokázal tak svou lásku. 
»Má dále na mne myslet a modlit se pro mě!« Pavel by chtěl 
vědět, zda jsi v dokonalém klidu. »Můj svět je překrásný a 
netoužím po pozemském světě!« Pavel by ti chtěl srdečně 
poděkovat za velkou lásku, kterou jsi mu vždy prokazoval. 
»Tak jako on mě má rád, tak mám rád také já jeho.« Chtěl bys 
nám ještě něco říci? »Ne.«

Duše Frieda (6. poučení)
»Hovoří Frieda.« Co mi chtěš sdělit, Friedo? »Touha po 
tobě!« Co to znamená, Friedel? »Důkladná samota.« Jak ti 
mohu pocit samoty odebrat? Co ode mne očekáváš? »Stokrát 
myslím vždy totéž! Posílej tvé myšlenky víc ke mně, potom mi 
pomůžeš ze samoty.« Ano, Friedel, já se budu snažit hodně na 
tebe myslet.
Tvé utrpení mě také bolí. »Děkuji ti.«

10. prosinec 1953
Duše Adéla (2. poučení)

Kdo mluví? »Zdraví vás Adéla.« Co nám chceš říci, milá 
Adelo? »Něco, co mě lépe s tebou spojí.« A co je to? »Máš 
se mnohem víc modlit, abychom se zase mohly sejít!« K 
jakému účelu? »Bůh bude na tebe přenášet mnohem více síly, 
má síla před Bohem je velká.« Tak chceš mě tedy vést? To 
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jsi zkoušela již v půl druhém roce. Ty jsi mě zcela rozvážně 
krmila, jako 10 minut starší sestru dvojče, k úžasu rodiny, 
která mi to se smíchem vyprávěla. Víš to ještě? Chceš mě 
tedy nyní vést? »Ano. Duch, který tě stále hlídá, mě k tobě 
volal.« Tak mě přece vede tento duch. »Ano.« Proč mě teď 
chceš také vést? »Já přehlédnu lépe duchovní svět, ve kterém 
nežiješ.« Jakým způsobem mi tedy chceš tvými duchovními 
poznatky pomoci? »Chci ti pomoci svými myšlenkami, které k 
tobě chci namířit, když ty budeš své myšlenky držet připojené 
na mne.« Tak, milá Adélo, chci zkusit tímto způsobem s tebou 
spolupracovat. »Ty budeš mou pomoc brzy cítit.« Ty jsi řekla 
na začátku slovo: Veď mě! Jak tomu mám nyní rozumět? 
»Dobrotivá spolupráce mi také odebírá samotu, takže já také 
budu vedena tebou.« Tak se nastavíme na tuto spolupráci. 
Chceš mi ještě něco říci? »Ne.« Potom sbohem, Adélo.

Duše Emilio (2. poučení)
»Mluví Emilio.« Pozdrav Bůh, Emilio, co nám chceš říci? 
»Ať se mě vyptává a já mu odpovím.« Pavel ti děkuje za 
tvou ochotu, odpovědět mu na jeho otázky. Teď bude sám s 
tebou mluvit. Milý Emilio, děkuji ti mnohokrát, že mohu s 
tebou navázat spojení. Při tvé hodině odchodu zde na zemi 
jsem prosil, abys ještě u nás zůstal a dělám si dnes výčitky, 
zdali jsem tě u vzestupu nebrzdil. Můžeš mi sdělit, zda jsem 
tě brzdil? »Pro naše další spojení by to bylo plodné.« Milý 
Emilio, jsem šťastný, že jsem tě nebrzdil. Můžeš mi popsat, 
jak bylo provedeno tvé oddělení od tělesné schránky? Myslím, 
přechod do duchovního světa? »Podobně jako ve snu jsem 
zažil tento přechod.« Zůstal jsi potom ještě dlouho v blízkosti 
země? »Opustil jsem pozemský svět napolo spící, ale rád, že 
jsem vysvobozen.« Milý Emilio, bylo ihned jasno kolem tebe? 
»Ne.« Nalezl jsi po odloučení ihned kolem sebe pomocníky, 
kteří ti ukázali cestu? »Ano.« Můžeš mi popsat cestu až k 
tvému dnešnímu stavu? »Popsat ti ji mohu, ale nebudeš ji 
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moci pochopit.« Tak ji popiš svým způsobem.
»Oddělený od svého pozemského těla, viděl jsem ho ležet. 
Potom jsem ztratil vědomí. Potom jsem se pokoušel ujasnit 
si změnu, která se se mnou stala. Všude jsem viděl prosící 
duchy, kterým jsem měl pomoci najít cestu, kterou jsem sám 
teprve musel hledat. Zpočátku bylo obtížné cestu nalézt, ale 
má touha mě táhla do světla, takže jsem stoupal vzhůru přes 
všechna duchovní zjevení.« Milý Emilio, jsi nyní unavený? 
»Ano.« Milý Emilio, děkujeme ti za tvoje vysvětlení, které jsi 
nám dal. Přejeme ti všechno nejlepší a doufáme, že budeme 
později zase smět s tebou mluvit. Děkuji ti! Měj se dobře, 
Emilio. »Modli se a děkuj Bohu za svou báječnou zkušenost, 
které naše spojení umožnilo.«

Duše Arthur (10. poučení)
»Mluví Arthur.« Pozdrav Bůh, Arthure, jak se ti teď daří? 
»Opět o něco lépe.« To mě těší a nyní budeme také usilovat o 
to, aby se ti nepřetržitě dařilo lépe. »Chci činit pokání za to, 
jak jsem se na tobě provinil.« To je dobře, Arthure, to ukazuje, 
že pociťuješ lítost. A jen pokáním můžeš urovnat všechny své 
přečiny a omyly a vystoupit výše. »U tebe nalézám klid a 
čistotu.« Chceš ještě něco říci? »Ano.« Tak mluv! »Doufám v 
naše opětné spojení.« Musíš vědět, že jen ty sám svou vlastní 
sílou vůle se musíš vypracovat nahoru ke světlu, neboť jen 
tehdy můžeš počítat nahoře ve světle na opětné spojení se 
mnou. Potom můžeme opět být spolu, neboť já nepřijdu do 
temnoty k tobě, rozuměl jsi tomu? »Ano.« Chceš nyní všechnu 
svou sílu, kterou ty skutečně také ještě máš, nasadit pro to, 
abys všechno temné, zlé, pomstychtivé, které jsi v sobě nosil, 
zprovodil ze světa. Aby ses napojil na všechno velké a hezké, 
po kterém jsi v životě toužil a za touto touhou šel a volal Boha 
a všechny dobré duchy, aby ti pomáhali jít vzhůru k světlu? 
»Tvoje dobrotivé a účinné rady mi mocně pomáhají!« Máš 
ještě nějakou otázku? »Ne.«
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Pomatená duše
»Mluví Aftis.«

(Přerušili jsme, protože se nám to zdálo nesmyslné. Potom jsme 
začali nanovo.) Kdo jsi? »Aftis.« Je to tvé jméno? »Ano.« Co 
nám chceš říci? »Pracovat.« (následoval nesmyslný zmatek a 
nakonec slovo hloupost.) (Tázala jsem se svého duchovního 
vůdce, proč přišel náhle takový nesmysl. On odpověděl: »Bůh 
vám chtěl ukázat, že vy tuto práci nemůžete působit sami ze sebe. 
Budete to jen tehdy moci provádět, když vám Bůh prostřednictvím 
mne zašle duchovní bytosti, které tvé oslovení objasní a přivede k 
vysvobození. Můžete teď pokračovat, pošlu vám teď opět duchovní 
bytosti.«)

Duše Fredy
»Hovoří Fredy.« Pozdrav Bůh, milý Fredy, co nám chceš říci? 
»Podobně jako duch vede, je pro nás vaše vedení.« Mluv dále! 
»Máme vedení velmi zapotřebí. Máte s námi trpělivost, a proto 
vás rádi následujeme.« Milý Fredy, dám ti nyní radu, važ si 
světla, které již můžeš vidět a probuď v sobě sílu to světlo 
stále následovat. Potom bude tvůj stav stále lepší a jasnější a 
budeš moci později vést vzhůru všechny své kamarády. Chceš 
zkusit následovat tuto radu? »Ano.« Tak měj hodně odvahy a 
důvěřuj v boží pomoc! Přejeme ti sílu k vzestupu, abys nejen 
ty sám byl zachráněn, ale abys mohl pomoci k vysvobození 
také všem svým milým kamarádům. Chceš ještě něco říci? 
»Ne.«

Duše Luis. 
»Hovoří Luis.« Je to mužské či ženské jméno? »Mužské.« Co 
nám chceš říci, Luisi? »Hledám u vás toužebně pomoc.« Jak 
si představuješ tuto pomoc? »Modlit se, abych vyšel ze tmy!« 
Jaké jsou tvé myšlenky? »Strach!« Na co vzpomínáš? »Na 
pohřeb.« Na jaký pohřeb? »Na můj!« Proč máš teď strach? 
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Řekni to! »Strach z mého opuštěného stavu. Přišel jsem sem 
bez nejmenšího tušení.« Kde jsi žil jako člověk? Kde je tvůj 
rodný dům? »U mých rodičů jsem byl rád.« Jak jsi starý, 
Luisi? »18 let.« Víš, že nyní žiješ jako duch v duchovním 
světě? »Ano.« Víš, na co jsi zemřel? »Ano.« Řekni nám 
prosím příčinu, proč jsi tak brzy v osmnácti letech zemřel. 
»Odevzdal jsem se do duchovního světa, protože jsem měl 
smrtelnou chorobu.« Máš dobré vzpomínky na svůj uplynulý 
pozemský život? »Dobrotiví rodiče mi byli po boku.« Naučil 
ses modlit, Luisi? »Ano.« Potom ti radím, zcela vroucně se 
modlit, abys byl veden k Bohu. Jen svou vlastní modlitbou 
dospěješ vzhůru, vstříc božímu světlu. »Ano.« Vidíš dobrotivé 
duchy kolem sebe? »Ano.« Pros tyto dobrotivé duchy, aby ti 
pomohli nalézt cestu ke světlu. »Ano.« Buď bez obav, Luisi, 
když se připojíš na tyto duchy, ukáží ti cestu, jak k Bohu 
můžeš přijít. Potom bude kolem tebe všechno jasné a světlé 
a ty budeš opět zcela šťastný. »Dobrotivé rady chci rád 
uposlechnout.« Chceš se ještě na něco zeptat? »Ano. Vedeš 
mě objasňujícími slovy, děkuji ti.« Chceme ti teď říci měj se 
dobře, Luisi, přejeme ti hodně síly pro tvou modlitbu, abys 
brzy mohl vystoupit k božímu světlu.

11. prosinec 1953
Duše Emilio (3. poučení) 

»Mluví Emilio.« Pozdravujeme tě, Emilio, chceš nám něco 
říci? »Ano.« Tak mluv, prosím! »Tichá řeč s ním je mi velmi 
vítaná. Podobně, jako hovořím k němu, chci také hovořit k 
ní.« Koho tím myslíš? »Mou milou sestru.« Kterou z tvých 
sester? »Clarli. Nevěděl jsem, že tímto způsobem mohu znovu 
se svými milovanými mluvit.« Kdo tě vyzval k nám přijít? 
»Velký duch mě zavolal a já jsem ho následoval.« Pavel bude 
nyní sám s tebou mluvit. Milý Emilio, jak jsi nás viděl a 
nalezl? »Podle vaší vnitřní jasnosti. Křesťanský svět myšlenek 
ve vás působí silné záření, a to vidím. Můžeš se mě nyní ptát.« 
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Milý Emilio, znáš mou nynější ženu? »Ano.« Vidíš ji v jejím 
duchovním těle? »Přiveď mi ji.« Děkuji ti za tvoje vysvětlení 
a kdybys ještě něco chtěl říci, tak prosím mluv! »Připomeň 
si, že já se na všechno co si myslíš úzkostlivě přesně dívám.« 
Tedy, když můžeš všechno co si myslím přesně vidět, tak 
mi dej radu, co mohu dělat lépe! »Pracuj dále energicky na 
vysokých poznatcích! Náš nekonečný vesmír je vám ještě příliš 
cizí.« Chceš nám při tom pomáhat? »Ano.« Za to ti děkuji. 
»Chci vám dát důkladné poučení pod vyšším vedením.« Milý 
Emilio, děkuji ti mnohokrát za tvou zprávu a když duch, který 
tě zavolal připustí, abys se svou milou sestrou mohl jednou 
mluvit, tak se budeme snažit ti přání splnit. Sbohem.

27. prosinec 1953 
Duše Agata

»Hovoří Agata.« Co nám chceš říci, Agato? »Chci vám ukázat 
vzrušující stránku duchovního světa.« Tak prosím, objasni 
nám to. »Mrtví, kteří nevědí, že jako lidé zemřeli, těch jsou 
miliony. Tito jdou zpět na zemi a přehlušují živé lidi s jejich 
matoucími námitkami.« Proč nám to sděluješ? Co můžeme 
přitom dělat? »U vás nacházejí stejně smýšlející své pocity. Vy 
je nemůžete vidět, ale oni vidí vás. Jejich působením vznikají 
hrozné následky! Tito zpustlí duchové mají chuť rozšiřovat na 
zemi temnotu. Chtějí zmařit Kristovo dílo lásky!« Co lze proti 
tomu udělat? »Zaslepeným lidem otevřít oči, aby poznali tyto 
hrozné ničitele!« Co máme tedy dělat? »Požádejte vašeho 
mocného ducha, aby zasáhl.«

Duše Fredy (5. poučení)
»Hovoří Fredy.« Pozdrav Bůh, milý Fredy, chceš nám 
něco říci? (žádná odpověď.) Chceš si poslechnout, co ti 
můj duchovní vůdce chce říci k tvému dalšímu poučení a 
podpoře! »Ano.« Můj duchovní vůdce ti říká následující: 
»Jeví se ti zvláštní, že ty a tvoji kamarádi se cítí tak opuštění, když 
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už nemusíte tak děsivě bojovat. Udiveni si připomínáte strašlivá 
pole mrtvých, která vám přináší stovky hrůzných vzpomínek, 
od kterých se nemůžete vyprostit. Rozpoznejte, že jen ještě ve 
vašich myšlenkách jste vázáni na toto hrůzyplné bitevní pole, z 
kterého vás smrt vašeho těla vysvobodila. Vy jste nyní vstoupili 
do dalšího způsobu žití a žijete dále jako nesmrtelné bytosti, aby 
jste našli vyšší a pravé štěstí ve světlé sféře božího světa. Vy jste 
ze smrtelnosti, jako pozemští lidé, přešli na druhou stranu do 
přítomnosti způsobu žití vaší nesmrtelné duše a musíte se nyní 
snažit, tento váš změněný stav přesně rozpoznat. Nyní žijete pod 
jiným božím zákonem než na pozemském světě a podle tohoto 
jiného zákona jste to, co myslíte. Vaše opravdová bytost je nyní jen 
váš svět myšlenek, ve kterém vy žijete. Můžete to přece rozeznat, 
že jste myslící bytosti, ačkoli nevlastníte již žádné pozemské tělo. 
Žijete jako duchové v duchovním světě, jehož zákonnosti se musíte 
přizpůsobit. Kam s velkou silou myslíte, tam budete přeloženi. 
Myslíte-li stále na hrůzné bojiště, z kterého vás vysvobodila smrt, 
potom budete přeloženi tam. Díváte se znovu na všechny hrůzyplné 
události, kde jste byli jako lidé a neuniknete z toho a trpíte dále, 
aniž byste pozorovali, že jste sami příčinou vašeho utrpení, skrze 
vaše myšlenky. Vyvarujte se proto myšlenek, vracejících se k oněm 
posledním strašlivým vzpomínkám na pozemský život, z něhož 
vás osvobodila smrt vašeho pozemského těla a přizpůsobujte se 
teď vašemu pravému nesmrtelnému způsobu žití. Pozvedněte 
své myšlenky do nebeského světa! Důvěřuje Spasiteli vaší 
duše! Modlete se snažně, aby vám váš Spasitel poslal pomoc, 
abyste se mohli v božím klidu probojovat vzhůru ke světlu vyšší 
existence, které vám dobrota boží připravuje jako mzdu za vaše 
velké úsilí a jako odměnu za pozemské útrapy, které jste museli 
zakusit. Neklesejte na mysli, ale zavolejte důvěřivě pomoc boží, 
potom bude brzy světlo kolem vás a vejdete báječným způsobem 
do vám ještě dnes nepochopitelného světa světlé a čisté radosti. 
Rozvažte nyní důkladně všechna tato slova, neboť ona vám byla 
zprostředkována přes člověka z milosrdenství Spasitele.« Rozuměl 
jsi tomu všemu, Fredy? »Ano.« Chceš ještě něco říci? »Ano.« 
Tak mluv! »Na zázračnou dobrotu Spasitele, který se nad 
námi slitoval, hledíme ve velké úctě, naše vysvobození je jisté. 
Děkujeme vám!«
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Duše Arthur (11. poučení)
To mluví: »Dobrou radu si vyprošuji také pro mě.« Kdo jsi? 
»Arthur.« Milý Arthure, dostala jsem od svého duchovního 
vůdce pro tebe poučení, které by ti mělo pomoci. Napsala jsem 
ho. Mám ti ho přečíst? »Ano.« Tak ti ho teď přečtu: »V tvé situaci 
jako duch, nacházející se v duchovním světě nejsi schopný si sám 
vybudovat nový svět myšlenek. Neboť v duchovním prostředí, kde 
nyní žiješ jako od svého pozemského těla odloučený duch, vládne 
jiný zákon než na pozemském světě, který jsi opustil. Sám na sebe 
odkázaný, budeš moci žít jen ve vzpomínkách a myšlenkách, které 
jsou v tobě z tvého minulého pozemského života. Všechno‚ na cos 
kdy myslil, působí v tvém nynějším stavu jako mocná síla, která 
tě drží v sobě zajatého. Ty se sám nemůžeš dostat ven z pout této 
moci, když nezavoláš o pomoc Spasitele. Jen vyšší moc, která tě 
v temnotě upoutala ve formách tvého vlastního světa myšlenek, 
tě může vysvobodit z tvé zmatené situace a doprovodit vzhůru do 
světlého a šťastného bytí. Žádný člověk tě nemůže vysvobodit 
z tvého vlastního pochmurného světa myšlenek! To může jen 
samotné milosrdenství boží. Velký je proto strach těch duchů, kteří 
nevěří na dobrotivou pomoc boží, protože také ani jako lidé na 
zemi nevěřili v Boha. Protože nebyli na zemi navyklí žádat Boha o 
jeho pomoc, neumějí to rovněž jako duchovní bytosti v duchovním 
světě. Tak zůstávají upoutáni ve svém vlastním pozemním světě 
myšlenek jako zahaleni tmavým mrakem, z něhož se vlastní silou 
nemohou osvobodit. Pomáhající jasní duchové přicházejí jen 
k těm, kteří požádali Boha o jejich zaslání a kterým Bůh jejich 
žádost splnil. Tak si umíš nyní představit, proč se nemůžeš dostat 
ven z temnoty, která tě tolik utiskuje a znepokojuje. Ty jsi úpěnlivě 
neprosil Boha o pomoc, protože jsi také na zemi nepoznal pomoc 
boží jako účinnou. Ty ses chtěl opírat jen o svou vlastní bojovnost, 
protože ses nechtěl modlit k Bohu, aby ti pomohl. Bůh byl pro tebe 
jenom pojem, který jsi pro tvou osobu nepovažoval za důležitý. 
Tvá vlastní bojovnost ale byla: domýšlivá kritika bližních, kteří tě 
nechtěli uznat; pomlouvačné, posměšné posuzování a snižování 
těch, kteří neprojevili opravdové mínění jejich duše, poněvadž ty 
jsi se na ně neptal, ale posuzoval jsi jen podle zevnějšku, podle 
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důsledků vůči tvé vlastní osobě. Nenávist, lež, pomstychtivost, 
skrytá zlomyslnost ti byly vítané a správně zvolené zbraně, kterými 
ses s lidmi, kteří tě nechtěli uznat, snažil bojovat. Tím sis ale sám 
zkazil osud své nesmrtelné duše, pod nímž nyní tak těžce trpíš. 
Bůh se ale nad tebou slitoval a Bůh je ten, který ti tato slova 
posílá, která ti já nyní zprostředkovávám. V duchovním božím 
světě, ve kterém se nyní nacházíš, už neplatí tvá vlastní pozemská 
bojovnost: je bez účinku. V tomto světě je přivedena k působení 
nejvnitřnější část duše člověka. Jen ten, kdo v sobě nese lásku a 
všechny hodnotnější pocity a popudy, působí zde jako nosná síla 
vzhůru k Bohu. Jen tak to chce zákon duchovního světa, jemuž jsi 
teď podřízený.« Milý Arthure, rozmysli dobře a důkladně tato 
slova, neboť nepřicházejí ode mne. Velký boží duch, který 
mě vede a radí mi, mi je pro tebe dal. On ale slouží Spasiteli, 
jehož příkazy provádí. Mohl jsi všemu rozumět? »Tvůj vysoký 
vůdce mi ukázal, co jsem nevěděl. Boží přikázání nehrála ve 
výchově, kterou jsem obdržel, žádnou roli.« Chceš se nyní 
podle těchto poučení řídit? »Ano.« Potom ti nechci dnes nic 
dále říkat, neboť máš toho dost, co nejprve musíš zpracovat. 
»Ano.«

Duše Frieda (7. poučení)
Kdo mluví: »Voláš mě a já čekám dlouho na tvoje zavolání!« 
Kdo jsi? »Frieda.« Pozdrav Bůh, milá Friedo! Já jsem dostala 
od svého velkého vůdce pro tebe slova k tvému poučení a 
pro tvůj postup, abys na své další cestě mohla lépe odhadnout 
svou situaci. Chceš vyslechnout, co bych ti ráda přečetla? 
»Ano.« Můj duchovní vůdce ti říká následující slova: »Ty v 
sobě propracováváš stále tytéž myšlenky a nemůžeš se od nich 
osvobodit. Chci ti objasnit zákon, pod kterým dnes žiješ, aby ses 
nenechala déle mást svou důslednou samotou a bezmocností. 
Všechno hloubání přes odloučení od tvého dítěte nepřineslo nic, 
neboť jsi o osudu svého dítěte nic nevěděla, až jsi to obdržela 
sděleno od své, ještě na zemi žijící přítelkyně. Bůh ti chce také dále 
vysvětlovat, přes zprostředkující sílu tvé přítelkyně, aby ses vzdala 
neužitečného hloubání o odloučení od svého dítěte. Pro tebe 
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samotnou se zhoubně projevuje tvá touha po tvém dítěti, neboť 
zanedbáváš myšlení na záchranu své vlastní duše. Upoutána 
zůstáváš v podsvětí kvůli své zraňující touze po svém ještě na 
zemi žijícím dítěti. Sklíčená nad svým odloučením od něho, nejsi 
schopná rozpoznat, že jsi jako na zemi žijící člověk zemřela. Když 
jsi své dítě ztratila, tak jsi zemřela na smrtelnou nemoc. Od té 
doby jsi nebyla schopná pochopit pravý stav, ve kterém se nalézáš. 
Všechny myšlenky, které jsi jako na zemi žijící člověk v sobě nosila, 
zůstaly v tobě dále přítomné a přetrvaly smrt tvého pozemského 
těla. Právě tak jako na zemi točily se tvé myšlenky stále okolo 
tvého dítěte, protože se ti nic jiného neukazovalo být důležitější. 
Jen pro toto dítě jsi chtěla ještě na zemi žít a těmito myšlenkami 
jsi po své pozemské smrti zůstala připoutána na pozemském 
světě, kam jsi zákonně už nenáležela. Ty žiješ po odloučení od 
svého pozemského těla jako duch v duchovním světě, který však 
nemůžeš pochopit, protože ty ses nikdy s myšlenkami na onen svět, 
ve kterém žijí lidské nesmrtelné duše dále, nezaměstnávala. Bůh 
ti dal tuto přítelkyni v době tvého mládí, abys dostala příležitost 
jejím prostřednictvím se poučit o zákonnosti duchovního světa, 
ve kterém dnes tak trpíš a nevědomě a bezradně žiješ, protože 
nemůžeš jeho zákony pochopit. Ty si ale dokonce nepřeješ obdržet 
žádné poučení od této přítelkyně, neboť ty bys chtěla žít jen na 
pozemském světě. Přespříliš jsi se těšila ze svých snadných úspěchů 
u svých usměvavě oddaných bližních, získaných kvůli tvému 
půvabnému a přívětivému zjevu. Bláznivé a podivné jsi shledala 
vážné a zamyšlené úvahy této přítelkyně, která se ti snažila vysvětlit 
zodpovědnou situaci pozemských lidí před jejich nesmrtelnou 
duší. Povrchně jsi přecházela její opatrné podněty k hlubokém 
přemýšlení o skutečném pozadí lidské existence na pozemském 
světě. Příliš obšírné a namáhavé jsi shledávala vážné studie o 
vlastnostech lidské duše a pravdu o její nesmrtelnosti, s kterými 
se tato přítelkyně z mládí před tvýma očima zaměstnávala, než aby 
ses chtěla opravdu od ní nechat poučit. Z radosti a spokojenosti 
nad půvabným zevnějškem svého těla, které ti přineslo náklonnost 
a obdiv bližních, jsi bez rozpaků odvrhla myšlenky na přípravu 
na nastávající jiné bytí, jak jsi je po opuštění z tak půvabného 
pozemského těla zakusila. Bezradně a zarmouceně myslíš nyní 
stále na svůj ztracený pozemský život, neboť nemůžeš pochopit, že 
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již nežiješ jako člověk na zemi. Roztrpčená se vzpíráš proti Bohu 
tím, že ho označuješ za jednajícího tvrdě proti tobě, protože tě 
oddělil od tvého dítěte. Příliš nevědomý a hodně na pozemský život 
uvázaný je tvůj svět myšlenek, než abys mohla najít cestu, která by 
tě vedla k světlému světu. Svými stále zůstávajícími nezměněnými 
myšlenkami, stojíš doopravdy křečovitě napjatá ztraceným 
pozemským životem mezi dvojím bytím, neboť ty už zákonně 
nepatříš do pozemského světa, kterého ses svou pozemskou smrtí 
musela vzdát a nepatříš také ještě správně do duchovního božího 
světa, kam by ses jako duchovní bytost měla začlenit. Ty ses svými 
myšlenkami sama uvázala ke ztracenému pozemskému životu, 
místo aby ses toužebně věnovala nebeskému světu, do kterého 
zákonně patříš. Mluvilas pravdu, když jsi řekla: »Mé úmysly 
byly vždy dobré«, neboť jsi skutečně nedělala a nemyslela nic 
zlého během svého pozemského života. Proto patříš zákonně do 
božího nebeského světa. Ale ty jsi na zemi promeškala starat se 
a snažit o nebeský boží svět a proto nyní v tvém stavu jako duch 
v duchovním světě nemáš v sobě žádnou hnací sílu, aby ses s ní 
mohla vyšvihnout vzhůru do světlého světa boží sféry, jak by ti bylo 
přiměřené. Nezájem o duchovní sílu na cestě k Bohu je následek 
tvého lhostejného a nevědomého myšlenkového života během 
tvého života jako pozemského člověka. Víc ti nechci dnes říci.« 
Rozuměla jsi tomu, Friedel? »Ano.« Chceš k tomu něco říci? 
»Objasnilo se mi, proč jsem musela tak trpět a děkuji dobrotě 
boží, která mě zachrání! Bůh pracoval vaším prostřednictvím 
na mé záchraně a děkuji vám!« Tak se měj dobře, Friedel.

28. prosinec 1953
Duše Emilio (4. poučení) 

»Mluví Emilio.« Pozdrav Bůh, Emilio! Chceš nám něco sdělit? 
»Já smím podobně hluboko sejít dolů do vašeho světa, jak vy 
ode mne smíte být poučeni o našem světě. Ty zprostředkováváš 
pomocí tvého vysokého ducha naše dorozumění. Éterická 
říše duchů, vám nepředstavitelná, je pro nás svět krásy a 
nekonečného štěstí. Břemenem je mi tvá únava.« (byla jsem 
skutečně neobyčejně unavená a proto jsem se zeptala:) Máme 
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přestat? »Ano.« Chceš nám tuto zprávu podat zítra? »Ano.«

29. prosinec 1953
Duše Emilio (5. poučení)

(Nastavili jsme se na pokračování zprávy od Emilia. Místo 
toho pravil můj duchovní vůdce následující slova:) »Chci ho 
opět zavolat, aby vám svou zprávu mohl poskytnout. Čeká na to. 
Bůh mu to dovolí. Jste pod boží ochranou, a on také. Bude nyní 
opět k vám mluvit, ale já převádím jeho duchovní jazyk v mou 
pro vás srozumitelnou řeč, jak ji už dlouhý čas znáte.« »Mluví 
Emilio.« Chceš nyní ve své zprávě pokračovat, Emilio? 
»Ano. Tvá síla je před Bohem velká. Září to nad tebou. Je 
pro mě možné, navštívit spodní oblasti, protože toto záření mi 
ukazuje cestu. Smím k vám hovořit, neboť setrvávám ve světle. 
Podobně jako jsou potřební na současné zemi, jsou také 
potřební v mém světě.« Jak to, že jsou v tvém světě potřební? 
Řekl jsi přece, že žiješ ve světě štěstí a světla? »Pro mě se jeví 
tento svět nádherný, jak jsem vám popsal. Ale jiní duchové 
si dělají sami sobě temný svět, protože se z toho dostanou do 
beznaděje.« Nemůžeš jim pomoci? »Ne.« Proč ne? »Protože 
já musím zůstat ve světle, jak mi Bůh určil.« Tomu jsme 
rozuměli, Emilio. Nyní bys mohl ale dále podat zprávu o 
tvém světě. »Dobří duchové nemohou nikdy sami sobě zvolit 
úkol. Bůh sám udělí takový příkaz.« Chceš nám ještě referovat 
více? »Ano. U vás pozemšťanů najdou duchové našich území 
spíše porozumění. Na vás se chtějí raději připojit, protože vy 
máte stejné pocity jako oni. Pocity vyšších duchů jsou pro ně 
tak cizí, že duchové, kteří onemocněli na pozemské vzpomínky, 
nenaleznou u nich žádnou útěchu, neboť oni nemohou vysoké 
mluvě takových duchů rozumět.« Děkujeme ti, Emilio, za toto 
vysvětlení a prosíme tě, abys nám později poslal ještě další 
poučení. Pro dnešek se musíme rozloučit.
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1. leden 1954
Duše Arthur (12. poučení)

»Tísnivá, hořká bolest z lítosti bolí víc, než faktické tělesné 
utrpení!« Kdo jsi? »Arthur.« Máš to dlouhé dodání odvahy, 
mého duchovního vůdce ještě přítomné v paměti? »Ano.« Je 
to kvůli tomu dodání odvahy, že sis nyní svůj obrácený postoj 
a své nerozvážné jednání vůči bližním teprve teď správně 
uvědomil? »Ano.« Rozvážil sis všechno do podrobna, co ti 
můj duchovní vůdce vytýkal? »Ano.« Bylo správné, co ti řekl? 
»Ano.« Není zhola nic v tomto dodání odvahy, proti čemu 
bys mohl mít námitky? »Ne.« Tak se měj dobře, Arthure! 
(můj duchovní vůdce říká právě následující slova: »Arthur se 
vyšvihne vzhůru, protože jsi mu vysvětlila, že ty k němu do podsvětí 
nepůjdeš.«)

Duše Adéla (3. poučení)
»Mluví Adéla.« Co mi chceš říci, Adélo? »Přiveď zpět staré 
vzpomínky na mne do své paměti, abys zase cítila mou 
sesterskou příslušnost k tobě.« Ovšemže mám skutečně 
ještě vzdálené vzpomínky na tebe, jak jsme si docela sami 
v matčině posteli spolu hráli a přes sebe dělali kotrmelce. 
»Křesťanský křest, který jsme spolu přijali nás spolu těsněji 
vázal k Bohu, než si myslíš.« Adélo řekni, nalezla jsi naši 
matku v duchovním světě? »Ne.« Dostala jsi od Boha příkaz, 
na mne čekat, než k tobě přijdu? »Ne.« Co tě váže ke mně tak, 
že nezůstaneš nahoře ve světle, ale myslíš nazpět na zemi, 
kterou jsi stěží poznala? »U tebe je silné světlo a to mě k 
tobě přitahuje.« (Domluvili jsme se, intenzivně myslit na to, 
ve které oblasti se Adéla asi nachází a poznat, jestli ona na 
naše myšlenky odpoví.) »Udivuje mě síla vašich myšlenek a 
chci vám ráda odpovědět: Nacházím se v neustále láskyplně 
střeženém světelném světě.« Jak to, že nezůstaneš tam, ale 
přicházíš sem ke mně? »Protože já nemám spojení s tebou 
přerušit.« Kdo ti dal takový příkaz? »Duch, který tě vede.« 
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Tak pro dnešek dost, milá Adélo, děkuji ti za tvoje dobrotivé 
sdělení.

2. leden 1954
Sedm dělníků (l. poučení)

»Jsme dělníci!« Co hledáte u nás? »Pomoc!« Kde se 
nacházíte? »V temnotě.« Kolik je vás? »Sedm.« Odkud jste? 
»Z továrny.« Jak to, že je vás sedm v temnotě? »Protože 
jsme se dřeli pro jiné!« Co zamýšlíte nyní dělat? »Jdeme 
vás navštívit.« Proč nás chcete navštívit? »Hledáme klid!« 
Máte mezi sebou nesváry? »Ne.« Proč jste nepokojní, víte 
to? »To nevíme.« Vám přece nyní nikdo nic nedělá. »Ale u 
nás je temno a to nás zastrašuje!« Jaké jsou vaše poslední 
vzpomínky? »Naše továrna vylétla do vzduchu!« A co se stalo 
potom? »To my nevíme.« Víte, že už nežijete na zemi? »Ne.« 
Tak vám musím teď vysvětlit, že žijete v duchovním světě a 
nevlastníte žádné pozemské tělo. Můžete to pochopit? »Ne.« 
Proč jste nešli, když vaše továrna vyletěla do povětří, na jiná 
pracovní místa? »Protože jsme žádná nemohli najít!« Proč 
jste nešli na úřad práce? »Nebyl tady!« A proč jste se nevrátili 
k vašim rodinám? »Už tady také nebyly!« To je špatné! Když 
jste nyní ale pozorovali, že všechno už není jako dříve, musíte 
přece poznat, že jste v zcela jiném stavu. »Ano.« Tak se 
musíte na tuto jinou situaci zaměřit! »Jak to máme udělat?« 
Chci vás o tom poučit. Chcete to vyslechnout? »Ano.« Asi 
nevíte, že člověk po své smrti žije dále jako duch? »Ne.« Ale 
vy jste teď přece poznali, že to tak je? »Ano.« Měli jste jako 
lidé v sobě nesmrtelnou duši a tato nesmrtelná duše je vaše 
pravdivá existence, ve které teď vy žijete. »To jsou křesťanské 
myšlenky.« Ale to nejsou jen myšlenky, neboť vy to prožíváte 
na vás samotných nyní ve skutečnosti! »Naše duše se strachuje 
v temnotě.« V této temnotě máte být zamyšlenější, než jste byli 
na zemi. Máte si nyní přesně rozmyslet, zda jste žili bez chyb 
a hříchů. A když si na takové chyby a hříchy vzpomenete, tak 
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jich máte důsledně litovat, neboť se nacházíte nyní u soudu 
vaší duše. Když jste se na zemi nemodlili k Bohu, tak se to 
musíte nyní učit, jinak nepřijdete z této temnoty ven! Bůh 
není idea, kterou si lidi vymysleli. Bůh je Tvůrce pozemského 
světa a tohoto duchovního světa, ve kterém nyní jste. Musíte 
se před tímto vaším Stvořitelem sklonit a vzdávat mu čest, 
která mu náleží. Nesmíte posuzovat nezodpovědně toto vám 
dané poučení, ale musíte o něm přemýšlet, neboť nyní platí, 
abyste nabyli sílu, vyjít z tohoto tmavého, proradného stavu! 
Víc vám dnes nechci říkat. Mohli jste všemu rozumět? »Ano.« 
Chcete ještě něco vědět? »Ne.« Pak žijte dobře!

3. leden 1954
Duše Arthur (13. poučení)

»Křesťanský se stal myšlenkový život, který mě naplnil.« Kdo 
jsi? »Arthur.« Co nám chceš říci? »Křesťanské myšlení se rád 
naučím. Odpovídá mé nejhlubší, pravdivé touze! Napojil jsem 
se opět na vzpomínky, když jsi žila po mém boku. Tak jak jsi 
tehdy byla ke mně dobrotivá, jsi nyní zase. To mi léčí hlubokou 
ránu, kterou způsobil tvůj odchod ode mne. K tobě se nyní 
vrátila má duše, jak jsem si toužebně přál. Díky tobě mohu 
teď přehlédnout cestu, kterou nyní musím jít.« Tak ti tvojich 
32 knih, které jsi napsal, nic nepomohlo? »Ne.« Řekni, proč 
jsi psal všechny tyto knihy? »Protože jsem chtěl rád zažít, stát 
se uznávaným.« A byl jsi proto uznávaný? »Ne.« Tak to byla 
marná práce? »Ano.« A z toho jsi teď smutný? »Ano.« Co bylo 
výsledkem tvého, na práci tak bohatého a dlouhého, života? 
»Několik vzdálených vzpomínek na tebe!« A tyto vzpomínky 
ti nyní pomohou, nalézt cestu k Bohu? »Dobrotivé boží 
vedení, které mi přineslo zase tebe, mi dává víru na spásnou 
sílu Krista.« Tak se nyní touto vírou dostaneš ven z temnoty, 
které tě tak dlouho obklopovala? »Na to věřím!« Sbohem, 
Arthure a přeji ti hodně síly a milosrdenství boží, abys nyní 
mohl nastoupit svou cestu vzhůru.
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7. leden 1954
Duše Arthur (14. poučení)

»Posiluješ mě.« Kdo jsi? »Arthur.« Chceš nám něco říci? 
»Ach, od té doby jasně rozeznávám, co jsi vykonala. Zanechala 
jsi mě fakticky samotného s mým omrzelým pocitem a mé 
ctižádostivé spisovatelské představy vynesly ven všechno z 
hloubky mé duše, co v ní leželo. Tímto způsobem rozeznávám 
pravdu. Tímto způsobem poznávám, co znamená boží soud, 
na který jsem nechtěl nikdy věřit. Modli se za mě, abych to 
nadále stále jasněji mohl rozeznat. Dosáhla jsi ode mne vzít 
útrapy, strach a samotu. Pradávná a mocná ukazuje se mi 
nyní v tomto poznání moc boží, na kterou jsem nikdy nemyslil, 
protože jsem byl hodně zaměstnaný. Tvá křesťanská pomoc 
v modlitbě, mne přivedla do poučné nové situace.« S tvým 
nyní získaným poznáním se dostaneš jistě vpřed a temnota od 
tebe pozvolna ustoupí. Měj nyní plnou důvěru v cestu vzhůru, 
neboť budeš veden přízní a milosrdenstvím božím. Sbohem!

Duše Bedřich (2. poučení)
Kdo mluví: »Modli se za opuštěného!« Kdo jsi? »Bedřich.« 
Chceš mi něco říci, Bedřichu? »Ano. Děláš mi naději, že 
se odtud mohu dostat ven.« Chtěl bys, abych ti tvou situaci 
vysvětlila a řekla ti jak z ní můžeš vyjít? »Ano.« Modlil jsi 
se k Bohu, jak jsem ti radila? »Ano.« Ale to samotné ještě 
nestačí, aby ses z této tmy mohl uvolnit. To je jen začátek 
práce, kterou nyní musíš vykonat. Předej teď všechny své 
vzpomínky na svůj prožitý pozemský život božímu soudu 
k přezkoušení a čekej na Boha rozsudek jaký ti oznámí pro 
tvou duši. Všechny tvé myšlenky a činy budou nyní Bohem 
prověřené, čemuž se nemůžeš divit, neboť ty ses učil již od 
svého dětství na zemi, že Bůh jednou bude žádat odpovědnost 
za myšlenky a všechny činy pozemského člověka, když po 
své smrti bude stát jako duch před soudem božím o své duši. 
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Nyní jsi v této situaci. Mohu ti říci, že stojíš před soudem 
božím, a proto jsi v temnotě, abys mohl důkladně přemýšlet. 
Všechny tvé myšlenky se zabývají tvým dřívějším životem 
jako člověk mezi bližními a nemůžeš pochopit, proč je už 
nemůžeš zastihnout. Osamělý a opuštěný žiješ teď v temnotě 
a nemůžeš z ní vyjít. Osamělý ale zůstaneš, když se ze všech 
sil nebudeš snažit, sebe božímu soudu otevřít a provést, 
co Bůh od tebe žádá. V tvé situaci nejsi schopen sám sobě 
pomoci, protože jsi žil na zemi příliš nevědomě. Sice ses 
v mládí naučil, že lidská duše bude jednou postavena před 
boží soud. Ale ty sis nedělal o tom žádné představy, jak se 
to ve skutečnosti bude dít. Všichni tvoji bližní o tom také 
nepřemýšleli, a tak ses cítil jistý ve své nevědomosti a věřil 
jsi, že svůj život trávíš dobrým způsobem. Leží to na tvé velké 
nevědomosti, že nyní sám a nešťastný a bezmocný žiješ v 
temnotě a žádáš o radu, jak bys mohl z této temnoty vyjít. 
Nechci ti dnes více říkat. Rozvaž nyní důkladně všechna má 
slova, neboť Bůh mě pověřil, abych ti dala toto vysvětlení. 
Mohu ti říci další teprve pak, až budeš mít má vysvětlení zcela 
hluboce promyšlená. Chceš k tomu něco říci? »Ano. Modli 
se za mě, abych mohl nabýt sílu uniknout temnotě! Pokračuj 
tímto způsobu dále, potom chci zkusit, tě následovat.« Tak 
dnes skončíme, Bedřichu. Sbohem.

Zástup z temnoty (l. poučení)
Kdo mluví: »Došla nám Kristova výzva!« Kdo jste? »Zástup, 
který se strachuje v temnotě.« Mluv jasněji, kdo jste! »Nějací 
četní duchové.« Co můžeme pro vás učinit? »My prosíme o 
vaši modlitbu pro nás a my si vyprosíme pomoc Spasitele!« 
Vynasnažím se vám pomoci, tím že poprosím pro vás o slova 
Spasitele, když nás budete chtít opět zavolat. Dnes to není 
ještě možné. »Ty pracuješ pro nás, děkujeme ti.« Tak žijte pro 
dnešek dobře.
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9. leden 1954
Sedm dělníků (2. poučení)

»Smíme vás dnes požádat o radu!« Kdo jste? »Nevzdělaní 
dělníci, neklidní v temnotě.« Přemýšleli jste důkladně o 
našem posledním poučování? »Ano.« Rozuměli jste všemu, 
co vám bylo řečeno? »Ano.« Tak vám chci zprostředkovat 
další poučení, jak jsem je od mocného ducha pro vás obdržela 
a napsala. Chcete mu pozorně naslouchat? »Ano.« Tento 
vysoký duch vám říká následující: »Dělníky jste byli jen na zemi, 
ale v božím světě, ve kterém nyní jste, nemáte žádné povolání. Jaké 
jste byli na zemi myslící bytosti, jste také nyní. Z vašeho minulém 
života na Zemi, zůstaly jen vaše myšlenky. Vaše tělo a také všichni 
vaši bližní, mezi kterými jste žili, pro vás zmizeli. Nic vám nezůstalo 
z pozemského světa, jen myšlenky. Žijete nyní dále jen ve vašich 
myšlenkách. Cítíte se zrazení, protože nejste od nikoho osloveni, 
jako jste byli zvyklí. Nyní je vaše situace jiná než na zemi, neboť 
vy nejste schopní vůbec nic vidět z toho, co vás dříve obklopovalo. 
A přece se cítíte jako myslící bytosti právě tak, jako jste se jako 
lidé na zemi, jako myslící bytosti cítili. Nevysvětlitelný je pro vás 
tento změněný stav, na který jste nebyli připravení. Nic netušící 
a neočekávaně jste byli do této nepochopitelné situace přesazeni. 
Bezradní a nevědomí setrváváte samotní s tíživým pocitem 
opuštěnosti. Skutečně byste byli v proradné situaci, protože vás 
nikdo na zemi nepoučil a na ni nepřipravil. Odmítali jste během 
vašeho pozemského života taková opatrná poučování, protože jste 
se cítili jistí a chránění. Proto jste se nyní dostali tak nevědomí do 
tak tíživého a nepochopitelného stavu. Chci vás poučit, když se 
budete chtít dát poučit. Ale nesmíte si mě dobírat a být domýšliví, 
když vás budu poučovat tak, jak jste si na zemi nepřáli, protože 
jste na život vaší duše po smrti těla nevěřili. Ve vašem dnešním 
stavu ale žijete již ve vaší nesmrtelné duši, proto vám toto poučení 
dnes snad bude vítanější než na zemi. Odkázat vás chci na vámi 
zatracenou činnost Spasitele, když jste připraveni prohlásit, že 
moje poučení přijmete. Opusťte nyní tyto vám milé lidi a skryjte 
se tak dlouho, než vás zase k nim zavolám.« Hodláte k tomu 
něco říci? »Ano. Podobně nás poučovali duchovní v našem 
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mládí, ale my jsme jim nevěnovali žádnou pozornost, protože 
jsme svatý život shledávali směšným. Nikdo z nás se nechtěl 
zesměšňovat.« Chcete teď o těch slovech, které jsem vám 
zprostředkovala, přemýšlet? »Ano.«

Zástup z temnoty (2. poučení)
»Jsme křesťanští duchové, kteří vás již jednou zavolali!« 
Máte naléhavou prosbu? »Ano. Žádáme křesťanskou pomoc!« 
Tak vám tedy přečtu křesťanské poučení, které jsem pro vás 
přijala od božího ducha, jemuž sloužím jako nástroj. Dal 
mi pro vás následující slova: »Chci vám objasnit vaši situaci. 
Mnohem hodnotnější se vám jeví pozemský život, který jste museli 
opustit, než je stav, ve kterém se nyní nacházíte. Zoufáte si, že 
nikdo nepřichází, aby vás z tohoto stavu osvobodil. Marně byste 
se namáhali se sami z něho vysvobodit, neboť jste pod zákonem, 
podle něhož vy sami o sobě nemůžete rozhodovat. Na zemi jste 
mohli jednat a jít tam, kam jste chtěli. Ale ve vašem dnešním 
stavu jste vázaní na zákon, který vám všechno vlastní působení 
zapovídá. Vydáni jste božímu soudu, jak vám na zemi vylíčili. 
Marně byste se pokoušeli mu uniknout. Všechny vaše myšlenky a 
činy jsou Bohem ověřovány, jak dalece hodnotu Boha uznáváte. 
U bohatě Boha milujících duší zodpovědných lidí nebude nicotný 
duševní majetek existovat. Bůh jim stav vázanosti na temnotu 
brzy zkrátí, aby jim jejich čistotu k němu oplatil a nechá je jít 
vzhůru ke světlu. Všechny nezodpovědně přemýšlející duše, které 
na zemi trávily neobyčejně bezstarostný život, protože se jim 
zdál život po smrti úplně nemožný, Bůh rovněž ověří na kvalitu 
jejich myšlenek a činů. Zmatený a málo na Boha zaměřený 
myšlenkový život takové duše ji pevně připoutává k situaci beze 
světla, ve kterém se vy nyní nacházíte. Z nedostatečné síly dostat 
se k Bohu nejsou schopny vyšvihnout se k světlu božího světa, kde 
tráví spasené duše své zbožné bytí. Všechny duše obdrží takový 
osud, jaký si na zemi svými myšlenkami a činy samy vytvořily. 
Nadmíru spravedlivý je tento boží soud, neboť dává každé duši to, 
co požadovala. Rozvažte nyní sami váš uplynulý život a seřaďte 
ho podle platných nebo bezcenných hodnot a zvažte sami, kolik 
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hodnotných myšlenek a činů můžete Bohu ukázat, nebo zda jich 
máte tak málo, že si z toho musíte zoufat. Soud boží pro duše nebyl 
žádnou pohádkou, kterou si lidé vymysleli, jak nesčetní lidé na 
zemi míní. Soud boží nad dušemi je vyplnění toho, co Spasitel 
na zemi učil. Kdo mezi vámi učení Spasitele přijal a podle něho 
žil, ten z toho pocítí sílu k následování volání Spasitele, když ho 
zaslechne. Prostuduje nyní vaši situaci u Boha a dávejte pozor, zda 
postřehnete volání Spasitele, který vás povede do jeho říše, když 
toho budete hodni. Dobře všechno toto rozvažte a nezapomínejte, 
že jste tvorové boží, které chce Stvořitel vzdělat pro vysoký způsob 
žití jako jemu sloužící, silní, mocní duchové, jejichž působení má 
přetrvat nad nesčetnými pozemskými světy. Víc vám nechci říkat.« 
»V těchto slovech poznáváme Krista. Děkujeme Bohu za toto 
milosrdenství!«

Duše Erich (l. poučení)
»Temnota spíš povzbuzuje hluboce přemýšlet než světlá 
přítomnost.« Kdo to mluví? »Duch, který tě poslouchal.« Jak 
se jmenuješ? »Erich.« Tak ty už nežiješ v temnotě? »Ne.« Jak 
to, že jsi vyslechl co jsem hovořila? »Bylo mi to dovoleno.« 
Kdo ti to dovolil? »Jeden velký duch.« Erichu, byl jsi dříve 
také v temnotě? »Ano.« Jak jsi z temnoty vyšel? »Pomohla mi 
hluboká úvaha.« O čem jsi přemýšlel? »O všem, co jsem na 
zemi zažil.« Přemýšlel jsi tedy o všech svých chybách a vinách 
a litoval jsi jich? »Ano.« Neřekl jsi nám ještě, jak jsi z temnoty 
vyšel. To bychom rádi ještě věděli. »Volal jsem stále o pomoc, 
aniž by to byl někdo uslyšel. Potom jsem úpěnlivě prosil 
Boha, aby mi mé hříchy odpustil. Pozvolna bylo okolo mne 
světleji. Volal jsem Spasitele, aby mě zachránil.« A co se stalo 
potom? »Spasitel mi poslal světlého ducha, který mě oslovil a 
vybídl mě, abych ho následoval.« A potom jsi ho následoval? 
»Ano.« A kam jste šli potom? »Na začátku byla pro mě tato 
cesta těžší, než jsem si myslil.« Proč byla cesta pro tebe tak 
obtížná? »Byl jsem příšerně unavený a chtěl jsem stále znovu 
usnout!« A spal jsi cestou? »Ne.« To stálo ale sebezapření, 
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není-liž pravda? »Ano.« Jak pokračovala cesta dále? »Trvalo 
dlouho, než jsme jenom přešli přes ona území, ve kterých žijí 
ještě nevysvobození duchové. Božímu milosrdenství děkuji za 
záchranu.« Chceš nám ještě více vyprávět? »Ano. Směl jsem 
se dívat na Boží ráje!« Smíš nám je popsat? »Ne.« Chtěl bys 
nám jinak ještě něco sdělit? »Ne.« Tak, Erichu, děkujeme ti za 
tvou zprávu, která bude pro mnoho lidí velmi poučná a říkám 
ti nyní sbohem.

13. leden 1954
Sedm dělníků (3. poučení)

»Hledají vás dělníci. Ve vás doufáme! Přejeme si poznat 
naši situaci!« Co byste chtěli od nás vědět? »Radu, jak 
bychom mohli vyjít z temnoty.« Bůh vám chce sám dát radu 
zprostředkovanou člověkem, který k vám nyní hovoří: »Bůh 
měl přehled o vašem pozemském životě a Bůh viděl, jak jste 
všechny vaše myšlenky zaměřovali jen na pozemský svět, 
ve kterém jste žili. Vůbec jste nedomyslili, že se budete 
jednou muset od vašeho pozemského těla odloučit a potom 
dále žít v duchovním světě. Všechna vaše činnost, kterou 
jste shledávali za tak důležitou, je ve vašem dnešním stavu 
naprosto bezvýznamná, neboť nemáte tělo, které byste 
museli živit. Jako duchové jste jen myslící bytosti, a proto se 
musíte nyní naučit myslit, jak je to přiměřené duchovnímu 
světu. Nepřetržitě se musíte učit své myšlenky obracet 
ke Stvořiteli, který stvořil tento svět, ve kterém dnes jste. 
Nepřetržitě si musíte představovat, že jste bytosti Stvořitele, 
kterému dlužíte váš dík a úctu, neboť jste od něho posazeni 
do báječného, tajemného Stvoření jako tvorové pozemského a 
duchovního světa. V tomto duchovním světě se nyní nacházíte 
a nepotřebujete se přes váš stav znepokojovat, neboť bude 
trvat dále jen pokud nedosáhnete ve vašem myšlení jasno. 
Jen vaším vlastním myšlením můžete vyjít z temnoty, které 
vás ještě obklopuje. A pro toto myšlení vám chci dát směr, 
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poněvadž vy se toho sami nemůžete dopracovat, protože jste 
se na zemi nenaučili modlit k Bohu, vašemu Stvořiteli. Nyní 
se ale musíte učit pokoru před Stvořitelem a všechno vlastní 
pozemské posuzování sprovodit ze světa. Poněvadž vy nejste 
už na Zemi! Vy jste nyní ve světě, z kterého můžete přijít ke 
světlu jen, když si vší silou budete přát přiblížit se k Bohu. 
Dám vám modlitbu. To máte říkat. To vám pomůže, vyjít ze 
tmy a přiblížit se k božímu světlu: Bože, který jsi nás stvořil 
jako své vlastní bytosti, odpusť nám naše nevědomé myšlenky 
s kterými jsme trávili náš drahocenný a krátký pozemský 
život. Poněvadž jsme si neuvědomovali, že v sobě neseme 
nesmrtelnou duši, proto jsme odmítali poučování, které nám 
chtěli dávat boží služebníci. Bože, Stvořiteli všech věcí na 
zemi a v nebi, nenechávej nás příliš dlouho trýznit v této 
temnotě. Smiluj se nad námi! Pomoz nám, abychom cestu k 
tobě, kterou jsme na zemi odmítli, nyní v tomto duchovním 
světě byli schopní jít. Odpusť nám naše pochybení a slabost 
a posiluj nás z tvé boží síly, abychom se k tobě, mocný Bože, 
mohli v úctě přiblížit. Amen. Tímto způsobem se máte modlit. 
Víc vám nechci dnes říkat.« Rozuměli jste všemu? »Ano. 
Chceme se učit modlit.« Máte ještě dotaz? »Ne.« Tak vás nyní 
propustíme. Žijte dobře!

Duše Arthur (15. poučení)
»Ty se modlíš pro ducha, který je opuštěný.« Kdo jsi? »Arthur. 
- Adela též.« Jak je to myšleno? Tomu nerozumíme. »Adéla 
mě utěšovala.« Jak to, že znáš ty Adélu? »Adéla, které tě má 
ráda, spolupracuje s tebou. Její duše se modlí pro ty, pro 
jejichž spásu ty pracuješ. Modli se také za mě! Častá řeč s 
tebou mi dává bezpečí a naději! Dosáhnu již trochu světla. To 
posiluje ve mně sílu pokračovat tímto směrem.« Řekni mi, jak 
jsi potkal Adélu. »Adéla přišla ke mně.« Jak jsi mohl vědět, 
že to je Adéla? »Adéla vypadala jako ty.« Ale Adéla je duch, 
jak mohla vypadat jako já? Já jsem přece člověk, který žije na 
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zemi! »Křesťanská pomoc ji udělala podobnou tobě.« Tak tě 
bude vést nyní Adéla. »Ano.« To je hezké, to mě těší. »Můžeš 
tuto sestru uznat jako svou pomocnici.« Zdáš se být unavený, 
Arthure? »Ano.« Potom ti řekneme nyní sbohem.

14. leden 1954
Duše Erich (2. poučení)

Mluví Erich. »Rozměr vašeho světa udává pro vás příliš 
vysokou přitažlivost k zemi.« Co to znamená? Mluv dále! 
»K vám smíme jen zřídka mluvit, protože nám to ubírá moc 
síly. Modlící se lidé s námi mohou hovořit, protože vytvářejí 
vyšší kmitavé síly, které vidíme a odpovídáme. Tím vám 
smím ukázat jeden duchovní zákon. Ale pro vaše bližní, kteří 
ještě žijí chaoticky, zůstává náš svět uzavřený.« Můžeme se 
ještě něco zeptat? »Ano.« Někdo by zde rád věděl, zda jste 
to vy, kteří lidem dávají osvícené sny. »Ne.« Kdo dává tedy 
osvícené sny? »Bohu sloužící velký duch je dárcem osvícených 
snů.« A jak vzniknou jiné zmatené sny? »To ovlivní spící 
osobu duchové dolních sfér, ale i vlastní zmatené myšlenky a 
pocity.« Děkujeme ti za tuto informaci. Chceš ještě něco říci? 
»Ano. Jak smíme s vámi mluvit u vás stanovuje všechno velký 
duch, proto nechybujeme před Bohem.« Jsi unavený, Erichu? 
»Ano.« Pak se můžeme s tebou nyní rozloučit? »Ano.«

Duše Olga (sestra paní Moellerové)
»Modli se o boží pomoc pro jednu ztracenou!« Kdo mluví? 
»Tvá starší sestra nevěděla nic o tomto světě!« Jak se jmenuješ? 
»Olga.« Olgo, jak se ti daří? Popiš svůj stav! »Opuštěná!« 
U tebe nikdo není? »Ne.« Olgo, neztrácej odvahu! Ty nejsi 
vůbec opuštěná. Budu se snažit ti pomoci, abys mohla vyjít 
z proradného stavu. Mohla jsi tomu porozumět? »Ano.« Na 
co nyní stále myslíš? »Na mnoho pošetilých vzpomínek.« 
Že se zaměstnáváš jen s mnohými pošetilými vzpomínkami 
ukazuje, jak jsi strávila svůj pozemský život opravdu povrchně 
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s pošetilým ukracováním času, což bylo pro rozvoj tvé duše 
velmi neprospěšné. Ale protože jsi již přesvědčena, že v sobě 
nosíš jen mnoho bezcenných vzpomínek, budeš chtít konat 
také nyní duševní práci, kterou ti poradím a osvobodíš se od 
všech těchto pošetilých vzpomínek a své myšlenky zaměříš už 
jen na Boha. Musíš se nyní učit silně a vroucně modlit! Volej 
Boha stále o pomoc a pros za odpuštění všech svých slabostí 
a opomenutí. Bůh je milosrdný. Bůh tě nenechá samotnou, 
když projevíš lítost nad svým uplynulým životem. Protože 
jsi se nechtěla nechat poučit o skutečné situaci své duše, 
ačkoli jsem se o to pokoušela, jak mi to Bůh uložil, jsi teď 
nevědomá a trpící ve své opuštěnosti. Vůbec nejsi ztracená, 
ale nerozhodná a bojácná! »Pod tvým vedením získám znovu 
odvahu.« Tak je to správně, Olgo! Musíš mít bezpodmínečně 
nyní velkou odvahu a stále volat o pomoc a modlit se k Bohu. 
Tak budeš jistě zachráněná. Umíš se modlit? »Ano.« Věříš 
na Krista, našeho Spasitele? »Ano.« Tak se musíš nyní k 
našemu Spasiteli modlit, aby tě přijmul a pomohl ti se dostat 
ven z tvého opuštěného stavu. Chceš to učinit? »Ano.« Umíš 
nějakou modlitbu, kterou by ses mohla modlit? »Ano.« Tak 
se modli a už se nezaměstnávej věcmi, s kterými jsi na zemi 
trávila čas. Mysli teď jen ještě na to, aby ses pozdvihla k 
nebeskému světu, abys dosáhla božího pokoje. »Ano.« Chtěla 
bys ještě něco říci? »Ano.« Mluv prosím! »Pohrdala jsem 
tvou boží prácí! Bůh mě za to trestá! A Bůh mi to nepromine. 
A to je pro mě horší, než hrůzyplná nemoc, na kterou jsem 
zemřela.« Tedy Olgo, když lituješ, a to ty činíš, potom věz, 
že ti bude odpuštěno. Bůh není tak tvrdý, že by tvou lítost 
nechtěl přijmout. Tato věc už tě nemusí zatěžovat. Rozumíš 
tomu? »Ano.« Nepotřebuješ nyní už nad tím hloubat, neboť 
Bůh ti to jistě promine, když jsi již tolik pro to trpěla. »Chci 
nyní zavolat Krista, jak jsi mi poradila.« Tedy pro dnešek 
zkončíme. Měj odvahu a modli se!
Chceme později, když si to bude Bůh přát, opět spolu mluvit. 
»Ano.« Sbohem!
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16. leden 1954
Duše Kristýna (l. poučení)

»Stáváš se také pro mě vlídnou modlící.« Kdo jsi? »Ty jsi také 
křesťanka!« Chceš nám říci své jméno? »Ano.« Tak prosím, 
řekni nám ho! »Kristýna.« Když máš tak pěkné jméno a voláš 
nás křesťany, potom to musí být přece dobrá věc! Co si přeješ, 
Kristýno? »Být fakticky mrtvý je pro mě nepochopitelné! 
Mám prosbu.« O co bys nás chtěla požádat? »Abych se směla 
k vám modlicím připojit!« Bylo ti to dovoleno, k nám přijít? 
»Velký duch mi to povolil.« Potom je všechno v pořádku. Máš 
nějakou zvláštní žádost, Kristýno? »Ano.« Potom prosím nám 
to řekni! »Nářek a bědování jsem zažila, dřív než jsem sem 
přišla!« Kde jsi teď? »V modlícím se světě duchů.« Řekni 
nám, proč jsi zažila tolik nářku a bědování. »Chci vám ukázat 
trochu z bestiálnosti, na kterou jsem zemřela.« Vyprávěj nám 
o tvém strašlivém osudu, Kristýno, my máme pro tebe velké 
porozumění a rádi bychom ti pomohli! »Byla jsem vydaná 
na pospas vzrušeným vojákům, kteří naši zemi přepadli.« 
Odkud přišli ti rozčílení vojáci? »Z Ruska.« Řekni nám, jak 
jsi zemřela, Kristýno! »Adrian mě chtěl před Rusy zachránit, 
dal mi ochraňující strážce, ale Rusové je překonali, a tak jsem 
jim byla vydána.« A pod jejich rukama jsi potom zemřela? 
»Ano.« Chceš dále mluvit, Kristýno? Jsme otřeseni nad tvým 
osudem! »Zakusila jsem tolik strašlivého nářku a bědování, 
že to nemohu zapomenout.« Chceš ještě dále hovořit? »Ano. 
Přepadli mě tři Rusové. Ale zemřela jsem teprve, když mi 
rozpárali tělo. Tak vám to mohu dnes oznámit, neboť nikdo se 
to nedověděl, protože oni mé krvácející tělo zakopali.« (Nyní 
mi říká můj duchovní vůdce následující: »Bůh ji poslal k vám, 
protože by měla svůj zármutek vyslovit. Je pro ní ulehčení, že může 
vám lidem sdělit, co dosud žádný člověk nevěděl.«) Můžeš ještě 
naslouchat, Kristýno? Nebo jsi unavená? Máme dále mluvit? 
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»Ano.« Chceme ti, nebohá, dát radu, aby ses svěřila božímu 
milosrdenství. Ty jsi teď v jiném světě, kde již nejsou žádní 
ukrutní lidé. Teď se smíš jako čistý duch svěřit svému Bohu. 
Víš to? »Ne.« Ty víš, že jsi zemřela a podle toho si musíš 
zcela ujasnit, že už nežiješ na Zemi a s ní nemáš víc co dělat. 
Ty žiješ nyní ve své nesmrtelné duši jako duch a jsi dokonale 
uchráněna před všemi útoky a krutostmi. Nyní se smíš s toho 
těšit, že tě Bůh vzal pryč z tohoto světa, kde jsi zažila tolik 
nářku a bědování. »Ale Bůh tu nebyl, když mě oni vraždili!« 
Zamysli se, pod jakým zákonem stojí pozemský svět, podle 
něhož jsou pozemské bytosti vydány trýzni, nouzi, vraždě, 
hladu a onemocnění. Tento osud je uložen pozemskému 
Stvoření, jak zvířectvu tak i lidem. Žádná tato bytost si není 
jista svým životem. A podle tohoto zákona jsi zakusila svůj 
strašlivý osud. Nyní jsi ale byla z tohoto pozemského světa 
zachráněna. Ty jsi v duchovním světě, kde už není všech 
takových útrap. Můžeš to pochopit? »Ano.« Musíš si teď 
představit, že žiješ v duchovním světě, nyní jako nesmrtelná 
duchovní bytost a můžeš všechno nalézt: štěstí, světlo a radost 
- všechno co jsi na zemi už nemohla najít. Rozumíš tomu? 
»Ne.« Tak ti chci ukázat, jak dospěješ k tomu, abys to zažila. 
Umíš se modlit, neboť ty jsi říkala, že jsi uprostřed modlících 
se duchů. »Ano.« Tak se nyní musíš zcela věnovat modlitbě 
a nepřetržitě svého Spasitele volat a pokoušet se vyšvihnout 
vzhůru, jemu naproti. Věř na dobrotu a milosrdenství boží, 
které tě vysvobodí! Jsi v báječné situaci a ještě to vůbec nevíš! 
Podle zákona, podle kterého ty nyní žiješ, přijdeš tam, kam si 
myslíš! A kdybys tedy myslela na nebe, na Boha, na světlo, 
na ráj, potom bys tam mohla být přesazena. Ty jsi schopná 
se osvobodit, svou silnou a důvěřivou modlitbou, z nouze a 
trýzně, kterou v sobě nosíš ještě jako poslední vzpomínku na 
pozemský život. Musíš jen silně volat o pomoc a nepřetržitě 
se takto modlit k Bohu! Mohla jsi to pochopit? »Ano.« Chceš 
nyní zkusit, se podle toho řídit? »Ano.« Chtěla bys ještě 
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něco říci? »Ne.« Potom sbohem, Kristýno. Zavolej nás zase, 
kdybys ses ještě něco chtěla zeptat. »Ano.«

Duše Erich (3. poučení)
»Hovoří Erich.« Pozdrav Bůh, Erichu, co nám chceš říci? 
»Modlete se za tuto nebohou sestru!« Kterou sestru myslíš? 
»Tu kterou jste právě oslovili.« Mohl jsi poslouchat, co jsme 
hovořili s Kristýnou? »Ano.« Kdo ti to dovolil? »Ten velký 
duch.« Ano, Erichu, my se budeme milerádi modlit za tuto 
nebohou sestru. Můžeš se také spolu s námi modlit? »Ano.« 
Máš ještě nějakou prosbu? »Ano. Adéla tě hledá!« Odkud 
znáš Adélu? »Způsobila jsi jí křivdu!« Jakou křivdu jsem jí 
udělala? »Obě byste měli společně pracovat. Měla jsi o Adélu 
ale velké pochybnosti.«
To je zcela správně, Erichu! Já jsem měla skutečně velké 
pochyby, aby do této knihy, kterou my nyní obdržíme 
vytvořenou, abychom ji předali dále bližním, bylo zapleteno 
jeden a půl-roční zemřelé dítě jako velká duchovní bytost 
a nebylo to možná příliš kritizováno. Obávala jsem se, aby 
ještě nedostatečně o duchovní oblasti informovaní lidé 
říkali: Blázní všichni tři! A tím by byla kniha zbytečně 
diskreditovaná, zatím co by měla působit jen dobro. To byly 
mé myšlenky. Chceš mi nyní říct, proč je toto převrácené 
stanovisko? »Podobně usuzovali lidé dříve také o Spasiteli!« 
To máš pravdu, Erichu! Ale myslím, že tato poučení, které 
my nyní našimi zkušenostmi poskytujeme, nesmějí pro 
nevědomé lidi vypadat předem nevěrohodně. »U tebe vede 
velký duch tuto spolupráci s námi. Nezakazuje ti projevit 
také pochyby.« Velký duch zjevně nezasáhl, když jsem 
se snažila sdělení od Adély z knihy vyjmout. »Protože ti 
chce ponechat svobodu jednání. Adéla má dokázat, že duše 
zemřelých malých dětí přežívají na onom světě a jsou pro 
tento úkol vzdělanými duchy dále vychovávány a poučeni ve 
všem, co musí vědět v tomto novém bytí.« Děkuji ti, Erichu, 
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za tvoje vysvětlení. (Abych získala jasno, zda já problém 
Adély chápu, jsem to předložila církevním učencům a zjistila, 
že v této knize reprodukovaná prohlášení odpovídají učení 
církve.) Chvíli později: »Pohodlná křesťanská pomoc nám 
nabízí přesto velké ulehčení.« Kdo to říká? »Erich.« Co 
rozumíš pod »pohodlná křesťanská pomoc»? »Sedíte vesele 
a v bezpečí za přízně boží u svátečního konferenčního stolku 
a nasloucháte, co vám oznamujeme!« Co si vlastně myslíš! 
Těmito slovy budíš dojem, jakobychom seděli u svátečního 
konferenčního stolku a současně vedli s vámi rozmluvu ve 
dvou! To musím opravit. Ovšemže slouží stůl, u kterého 
sedíme, v jiné době také k obědu a pití kávy. Ale když my s 
vámi spolupracujeme, nemyslíme na jídlo a pití, ale jsme v 
naprosto vážné a soustředěné náladě i když také někdy, podle 
způsobu naší rozmluvy, je mezi námi určitá veselost. Není 
vám to dobré? »Ano. U vás pracuje vnitřní veselost, protože 
chcete pomáhat bez sobectví ubohým duším, nalézt cestu k 
Bohu.« Tedy, Erichu, přeješ si ještě něco říci, nebo jsi hotový 
se svým programem? »Ano.«
Potom sbohem!

Duše Adéla (4. poučení)
»Podobně jako Kristýna zažili nesčetní lidé hrůzyplný osud.« 
Kdo to říká? »Tvá sestra.« Která z mých sester? »Adéla.« Co 
můžeme přitom pomoci? »Objasněte vašim bližním, že jejich 
hrozné činy působí ve dvou různých světových říších svými 
strašlivými následky. Měli by vědět, že oni zardousí nejen 
pozemské tělo, ale rovněž otřesou a uškodí nesmrtelné duši.« 
Jak máme lidi vyzvat, aby zanechali těchto hrozných činů? 
Oni neslyší! »Vyzvat je máte zprávami, které vám zasíláme z 
božího příkazu.« Ano, my máme všechny vaše zprávy dosud 
pečlivě uschovány. »Tyto zprávy dávají jen minimální přehled 
o krutosti bestiálních lidí. Bůh pracuje na záchraně lidí, a 
proto objasňuje, co lidi na zemi nevědí.« Chceš ještě něco 
říci? »Ne.« Tak tedy sbohem, Adélo!
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Jeden tovaryš lehký jako pírko (l. poučení)
»Prosím, zachraňte mě!« Kdo jsi? »Tovaryš lehký jako 
pírko!« Jaké je tvé jméno? »Sestra se za mě modlí.« Která 
to byla sestra? »Tvoje.« Co hledáš u nás, tovaryši lehký jako 
pírko? »U vás se mohu dovědět, proč jsem zemřel.« Musíš 
nám nejdříve říci, kdo jsi, jinak ti nemůžeme dát žádnou 
radu. »Jsem dělník.« Jsi jeden ze sedmi dělníků, s kterými 
jsme již hovořili? »Ne.« Kde pracuješ? »U jedné firmy.« Jaká 
je to firma, a jako co tam pracuješ? (nenásledovala žádná 
odpověď.) Popiš nám své okolí. »U mě připomíná všechno 
pozemský svět. Ale když to vezmu za skutečnost, opět všechno 
zmizí.« Nemáš tedy žádný zřetelný poznatek o svém nynějším 
stavu? »Ne.« A já bych ti to měla objasnit? »Ano.« Musíš mi 
ale nejprve popsat, jak jsi žil a kdo jsi, neboť tím, že jsi řekl: 
já jsem tovaryš lehký jako pírko, nevíme ještě, kdo vlastně jsi. 
»Vede se mi křesťansky ..« (další bylo nesrozumitelné.) Když 
nám nic o sobě nechceš povědět, zřekneme se tě. (jiný hlas do 
toho promluvil: Smíš mu poradit jen částečně, neboť je kolem 
něho temno. Kdo to říká? »Erich.« Co bys chtěl od nás vědět? 
»Byl jsem přejet.« Jak jsi starý? »72« Jak jsi žil dříve než 
jsi byl přejet? »Panovalo za mě bohatství.« V čem spočívalo 
toto bohatství? »Podobně jako láska k penězům opatří peníze, 
tak jsem přišel k penězům.« Byl jsi z toho šťastný, že jsi si 
obstaral tolik peněz? »Ano.« Je to nyní pro tebe těžké, že už 
nemáš žádné peníze? »Ano.« Získal jsi své peníze poctivým 
způsobem? »Ne.« Řekni nám, co si musíš činit za výčitky. 
»Podváděl jsem lidi.« To je špatné! Řekni nám, jak jsi to 
udělal. »Podvedl jsem je nepoznatelným způsobem.« Poškodil 
jsi tímto způsobem mnoho lidí? »Ano.« Chceš mi jmenovat 
svoji profesi? »Ano.« Jakou profesi jsi tedy provozoval? 
»Bankéřem jsem byl.« Tak jsi byl tedy bankéř, jak my to 
jmenujeme? »Když to tak chceš jmenovat, snad.« Nedává ti 
nyní myšlenka, že jsi tak mnoho lidí podvedl, žádný klid? 
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»Ano.« Lituješ, že jsi takovýmto způsobem podváděl? »Ano.« 
Nemyslel jsi nikdy na zemi na to, že Bůh vidí tvoje nekalé 
činy? »Ne.« Pozoruješ však nyní, že jsi na tyto nekalé činy 
zůstal uvázaný? »Ne.« Nemyslil jsi během svého života na 
boží přikázání? »Ne.« Spal jsi přesto stále dobře? »Ano.« Tak, 
tvé svědomí tě vůbec nezatěžovalo, když jsi tímto způsobem 
žil? »Ne.« Tak vůbec ale nejsi tovaryš lehký jako pírko, jak 
jsi se snažil popisovat, ale jak se říká, těžký chlapec. »Ano.« 
Co máme pro tebe udělat? »Aby opět bylo světlo okolo mne!« 
Aby bylo opět světlo okolo tebe, musíš všechny své hříchy 
a provinění zcela hluboce a čestně důkladně promyslit a 
doopravdy jich také litovat. Potom musíš Boha snažně prosit 
o odpuštění, poněvadž Bůh hledí na všechny tvé myšlenky 
a činy. Jemu nemůžeš nic nalhávat. »Chci toho litovat, 
abych vyšel ze tmy.« Ano, můj milý, když chceš jen proto 
vzbudit lítost, abys mohl vyjít ze tmy a dařilo se ti opět lépe, 
tak se to děje opět jen ze sobectví, jak jsi to na zemi také 
důkladně ukázal. Při tomto sobectví nepřijímá Bůh tvou 
lítost, neboť ona nebyla pravá! Potom zůstaneš potmě. Můžeš 
to pochopit? »Ne.« Musíš si objasnit, že jsi se provinil proti 
božímu přikázání, které ukládá lásku k bližnímu. Proti tomuto 
přikázání jsi se prohřešil tím, že jsi mnoho svých bližních 
vědomě poškodil, nejen na jejich penězích, ale tím zároveň 
na jejich žití a možná také na jejich duších. O tom jsi nikdy 
nepřemýšlel? »Ne.« Když se nechceš očistit tím, že budeš 
skutečně hluboce a čestně litovat, že jsi chudé lidi poškodil, 
abys sobě získal sám výhody nesprávným způsobem, pak 
zůstaneš v temnotě! »U vás hledám pomoc!« Ale u nás 
nemůžeš nalézt přímou pomoc. Skutečně pomoci ti může jen 
Bůh! Já ti mohu dát jen radu. »Boha jsem já na zemi nepoznal. 
On tam nebyl.« Bůh tam byl! Ale ty jsi měl své oči před ním 
zavřené, a proto jsi ho neviděl. Tys nikdy o tom nepřemýšlel, 
že jsi tvor jednoho Stvořitele a kde je tvor, musí přece také 
být tvůrce, který ho stvořil. Nebylo ti to jasné? »Ne.« Potom 
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musíš konečně začít, o tom přemýšlet! »Ano.« Pro dnešek je 
to dost. Smíš nás později opět oslovit, když bys to chtěl a Bůh 
ti to dovolí. »Ano.«

Duše Kristýna (2. poučení)
»Hovoří Kristýna.« Milá Kristýno, jak se ti teď daří? Chceš 
nám o tom dát zprávu? »Odhalila se mi boží láska tvými 
vysvětlujícími slovy.« Tak jsi nyní poznala svou novou situaci 
v božím duchovním světě a cítíš se opět spasena v bezpečí. 
To mne velmi těší! »Ano.« Chtěla bys ještě něco vědět? »Jako 
křesťanka můžeš pomoci nešťastným duchům. To bych chtěla 
také!« Potom ti dám radu: modli se stále k Bohu aby ti dal 
sílu a svolení provádět tuto krásnou milou práci. »Ty o to 
poprosíš také!« Ano, to ti chci přislíbit, Kristýno. »Modli se 
dále za mě, potom mi dá Bůh jistě k tomu sílu.« To chceme 
udělat. Chtěla bys jinak ještě nějaké vysvětlení? »Ne.« Potom 
sbohem! Přejeme ti hodně síly a důvěru v boží dobrotu a 
pomoc, abys tu hezkou úlohu, kterou si přeješ, také opravdu 
mohla uskutečňovat.

22. leden 1954
Duše Christian

»Volám vás, protože nemohu zpátky!« Kam nemůžeš zpátky? 
»Na zemi.« Kdo jsi? »Mladík, který se popletl.« Jaké bylo 
tvé pozemské jméno, jak se jmenuješ? »Christian.« Co u nás 
hledáš? »Vysvětlení, proč zde sedím v temnotě.« Chceme ti 
rádi dát vysvětlení, ale dříve nám musíš přesně říci, jak jsi 
žil, kdo jsi, jaké bylo tvé povolání a jak jsi myslel a co jsi 
provozoval. Chceš nám to říci? »Ano.« Tak nám nejprve 
řekni, jaké povolání jsi provozoval. »Křesťanské nebylo!« 
Stydíš se pojmenovat své povolání? »Ano.« Ale nám ho 
můžeš klidně říci, my rozumíme všemu. »Byl jsem zloděj.« 
Je dobře, že nám alespoň řekneš pravdu. Řekni nám dále, 
kolik zlodějen jsi udělal. Řekni to přibližně! »Byly nesčetné.« 
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To je dobře, že nám to přiznáš. Nyní nám řekni, z jakých 
rodičů pocházíš, jaké byla tvá rodina? »Byli chudí.« Proč 
jsi nepracoval čestně, abys svoje chudé rodiče podporoval? 
»Protože jsem mohl vydělávat jako zloděj mnohem víc.« 
Neměl jsi vůbec žádné špatné svědomí, že jsi se choval proti 
božímu přikázání: nepokradeš? »Ne.« Znal jsi toto přikázání? 
»Ano.« Proč jsi viděl toto boží přikázání jako malichernost a 
neobával se božího trestu? »Protože jsem chtěl nouzi rodičů 
rychle zastavit.« Řekni nám nyní, zda jsi kromě těchto krádeží 
spáchal také ještě jinak těžké věci? »Dařilo se mi podobně 
jako mnohým jiným.« Co tím myslíš? »Pro malé krádeže 
jsem ležel na řetězu. Ty nacházíš protizákonné jednání hodné 
zavržení. Ale když jsem zase byl volný, nemohl jsem žádnou 
poctivou práci najít.« A co jsi potom dělal? »Přidal jsem se 
k mladíkům, kterým se právě tak dařilo jako mně.« Páchal 
jsi potom ve společenství s ostatními mladíky další vloupání? 
»Ano.« Jak jsi zemřel? »Soudem.« Jak se to stalo? Co učinil 
soud? »Byl jsem zabit.« Jakého jsi dosáhl věku, když jsi byl 
usmrcen? »35 roků.« Nakonec jsi vraždil, a proto jsi byl 
soudem usmrcen? »Ano.« Proč jsi vraždil? Vysvětli to. »Měl 
jsem strach, že budu prozrazen.« Jak nyní myslíš o vraždě, 
kterou jsi spáchal? Řekni to! »Jsem z toho zděšený, že to tak 
všechno vyšlo!« Nechtěl jsi tedy vůbec vraždit? »Ne.« Tak 
jsi vraždil tedy jen ze strachu? »Ano.« Protože jsi nyní sám 
zděšený nad svým činem, asi uznáš, jak těžce jsi se prohřešil? 
»Ano.« Lituješ tohoto činu, kterým ses proti dalšímu božímu 
přikázání: nezabíješ, provinil? »Ano.« Co chceš teď učinit, abys 
tento strašlivý čin odpykal? »Prosím vás, abyste mi to řekli!« 
Ráda tě poučím, Christiane, když to budeš akceptovat. »Ano.« 
Především ti musí být úplně jasné, kde nyní jsi. Poněvadž ty 
se nalézáš nyní ve své nesmrtelné duši v duchovním světě, do 
kterého přechází duše člověka po své tělesné smrti. Pozoruješ, 
že můžeš ještě myslet. Podle zákona tohoto duchovního světa 
jsi to, co myslíš. Tak musíš nyní své myšlení před Bohem 
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uspořádat, poněvadž jsi nyní před božím soudem o své duši. 
Tento boží soud je jiný, než soud, jak si lidé myslí. Můžeš 
tomu všemu rozumět? »Ano.« Potom budeš také moci 
rozumět, že se nyní nalézáš, když jsi jako pozemský člověk 
zemřel, u božího soudu, který rozhoduje o tvé nesmrtelné 
duši. »Ano.« Tak musíš nyní všechny své myšlenky a činy, 
kterými ses prohřešil proti božím přikázáním hluboce litovat. 
Chceš to? »Ano.« Také se musíš při své hluboké lítosti naučit 
modlit k Bohu, kterého jsi urazil. »Doveď mě k tomu, abych to 
uměl.« Neznáš vůbec žádnou modlitbu? »Ne.« Mám ti jednu 
říct, tu se můžeš potom modlit? »Ano.« Já ti předříkám teď 
modlitbu (podle vnitřního diktátu mého duchovní vůdce). 
Poslouchej dobře: »Bože, který mě zde vidíš, jak sedím v temnotě 
a lituji svých těžkých hříchů, kterými jsem poranil svatý pořádek 
tvého stvoření a tebe urazil. Odpusť mi všechny mé zlé skutky, 
neboť jsem byl zmatený mou zkreslenou situací před svými 
bližními, a proto jsem minul pravou cestu a dostal se do zkázy. Dej 
mi sílu, milosrdný Spasiteli, aby mne lítost, kterou tak hluboce 
cítím, dovedla k tomu, abych směl zase čistý stát před tebou, svým 
Bohem a Stvořitelem. Neboť já bych nechtěl zůstat zapuzen, jako 
v podsvětí upoutaní duchové! Nenechávej mě samotného v mojí 
trýzni a pošli mi dobrotivé duchy, kteří mě poučí a povedou, abych 
se mohl opět začlenit do svatého pořádku tvého Stvoření! Bože, 
vyslyš mou snažnou prosbu a zachráň mě! Amen.« Rozuměl jsi 
té modlitbě, Christiane? »Jsem otřesený nad milosrdenstvím 
božím, které tě pověřilo, mi pomoci.« Chceš se tuto modlitbu 
nyní modlit? »Ano.« Chtěl bys ještě něco říci? »Ne.« Tak 
sbohem, Christiane, přeji ti hodně síly. (v následující noci 
jsem se náhle probudila a uslyšela Christiana ke mně hovořit. 
Já jsem rosvítila ihned světlo a psala jeho slova, které velmi 
pomalu hovořil:) »Byl jsem zprávou, že mám být popraven, 
zcela zhroucený. Měl jsem hrozný strach a plakal vzrušením.« 
Jak dlouho před popravou jsi obdržel tuto zprávu? »Tři dny.« 
To jsi ale něco hrozného zažil a tím již vykonal jisté pokání. 
A jaké to bylo, když tě vedli k popravě? »Oni mě tam vlekli, 
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neboť jsem byl již bez sebe strachem.« Jak tě popravili? »Kat 
neměl žádnou sekeru na srážení hlavy, měl na to velký přístroj. 
Byl jsem napůl bezvědomý strachem.« Měl jsi velké bolesti, 
když ti odsekli hlavu? »Ne. Strach předtím byl ten nejhorší.« 
A jak to bylo potom? »Nejprve jsem byl v bezvědomí. Ale 
potom jsem viděl ležící krvácející hlavu a poznal, že to byla 
moje. Byl jsem zcela užaslý, že ještě žiji , když přece tam 
ležela má hlava. Potom jsem ztratil opět vědomí.« A co bylo 
potom? »Jak dlouho jsem tak spal, nevím. To muselo být asi 
velmi dlouho, poněvadž jsem už nebyl na Zemi, když jsem se 
probudil.« V jakém prostředí jsi byl potom? »Neviděl jsem 
vůbec nic. Byla jen tma. Jak dlouho jsem byl v temnotě také 
nevím. Stále znovu jsem spal. A když jsem se probudil, bylo 
moje myšlení zcela rozrušené, protože jsem nemohl pochopit, 
kde jsem a co se vlastně se mnou děje.« Mohl sis vzpomenout 
na tvůj život na Zemi? »Pozvolna přišly mi potom vzpomínky 
na všechno, co jsem prožil a viděl jsem také opět dvůr věznice 
a mou ležící krvácejí hlavu. Hrůzou jsem usínal potom stále 
znovu.« Jak jsi přišel potom k nám? »Jak to přišlo, už nevím. 
Ale potom jsem viděl světlo a tam jsem viděl vás jako skutečné 
lidi, ale byli jste průhlední. Tak jsem byl rád, že s vámi mohu 
hovořit.«

24. leden 1954
Duše matky paní Möllerové

»Pastýře potřebujeme!« Kdo to mluví? »Maminka.« Čí 
maminka? »Tvoje.« Co mi chceš říci, mami? »Tvá práce je 
dobrá, moje Lenko.« Jak se ti daří mami? Jak teď žiješ? »Za 
mě se nemodlí žádné z mojich dětí!« Milá maminko, ty jsi 
nevychovávala své děti k modlení. »Lituji našeho nevědomého 
pohodlného žítí.« Popiš mi prosím svoje okolí, ve kterém nyní 
žiješ. »Jsem daleko od svých dětí.« Ale tvé čtyři starší děti žijí 
teď také již v tvém světě, ve kterém nyní jsi. Nehledalas je? 
»Ne.« Jen tvé obě nejmladší děti žijí ještě jako pozemští lidé. 
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Víš přece, že ty sama už nežiješ na Zemi? »Ne.« Vzpomínáš 
si, že v roce 1914 na Štědrý den jsi byla operovaná? »Ano.« 
A co bylo potom? Co se ti zdálo potom? Řekni přece prosím, 
jak ti dařilo po operaci. »Dařilo se mi dobře.« Spala jsi 
potom? Nemohla jsi přece nikdy dobře spát! Mohlas tedy pak 
docela dobře spát ? »Ano.« A když ses poté vzbudila, kdes 
byla potom? »Byli zčásti lidé okolo mne.« Popiš prosím tyto 
částečné lidi, jak vypadali? »Byli to průhlední lidé.« Byli tito 
průhlední lidé světlí a bylo vlastně světlo kolem tebe? »Světlo 
bylo.« A mluvili s tebou tito průhlední lidé? »Ano.« Mohla ses 
dobře s nimi dorozumět? »Ano.« Byl tatínek v tvé blízkosti? 
Nalezla jsi ho? »Ne.« Jak jsi mě mami nalezla? »Poznám tě 
podle silného světla, které vyzařuješ.« Uvědomuješ si nyní, 
že žiješ dále na onom světě, jak jsem ti to tehdy před tvou 
operací opatrně sdělovala, když jsem ti říkala, že duše je 
nesmrtelná a člověk proto může po smrti myslet a žít dále? 
Nechtěla jsi tomu tehdy věřit. Ale nyní žiješ ve své nesmrtelné 
duši, přesně tak, jak jsem ti to tehdy říkala. Můžeš si na to 
ještě vzpomenout? »Ano.« Tehdy jsi odpověděla na má slova: 
»Na to já nevěřím, to jsou představy, které si vymysleli 
lidé.« Na to jsem já odpověděla: Jak si představuješ smrt? 
A ty jsi odpověděla: »Člověk odpočívá a to je všechno.« Ale 
nyní pozoruješ, že ještě můžeš myslit a mluvit se mnou! Tak 
žiješ přece jen dále ve své nesmrtelné duši. Neboť na zemi 
jsi již před dlouhým časem zemřela. Co na to nyní řekneš? 
»Poslouchám ráda tvůj hlas, moje Lenko.« Uvědomuješ si, že 
už nežiješ na zemi? »Poznávám tě přece!« Ale milá maminko, 
ty nemůžeš přijít přece ve skutečnosti ke mně na pozemský 
svět, poněvadž já žiji ještě jako pozemský člověk, zatím co 
ty žiješ v jiném duchovním světě. »Jeví se mi záhadné, že já 
nemohu k tobě přijít.« Ano, mami, my žijeme ve dvou zcela 
různých světech! Ty žiješ v duchovním světě, protože ty jsi 
při tvé operaci jako pozemský člověk zemřela. Ale tys díky 
narkóze hluboce spala, a proto jsi nepozorovala, že ses od 
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pozemského světa odloučila a přešla jako nesmrtelná duše na 
druhou stranu, na onen svět. Já ale žiji stále ještě na Zemi jako 
dřív. Bůh nám nyní z dobroty dovolil, že jsme se znovu spolu 
mohly dorozumět. Je pro tebe možné, toto chápat? »Velké je 
toto tajemství, a já je nemohu ještě pochopit.« Milá maminko, 
pamatuj si, že jsem na tebe nikdy nezapomněla, a že bych tě 
ráda nadále chtěla doprovázet. »Je to pro mě překrásné, neboť 
se cítím opuštěná.« Od nynějška se už nemusíš cítit osamělá! 
Budu na tebe stále myslit a za tebe se modlit, aby se ti dařilo 
stále lépe a byla jsi zase šťastná. Maminko, jsi nyní unavená? 
»Ano.« Tak přestanem. Budeme nyní obě prosit Boha ať nám 
dovolí, abychom směly znovu spolu mluvit. »Ano.« Tak žij 
dobře, mami a přeji ti hodně božího milosrdenství!

25. leden 1954
Duše Arthur (16. poučení)

»Křesťané jdou velkolepou cestou k Bohu.« Kdo to mluví? 
»Uvažte to dobře. Kristus vás zachrání jistěji než mě.« Kdo 
jsi? »Arthur.« Jak víš, že Kristus křesťany jistěji vysvobodí 
než tebe? Udělal jsi o tom nějaké zkušenosti? »Modlit se za 
mrtvé lidi jsem já na zemi neznal.« Mohl jsi na onom světě 
pozorovat, jak Kristus vysvobodil duše křesťanů? »Pozoroval 
jsem, jak byly duše, pro které jste se vy modlili vedeny vzhůru.« 
Ale my jsme se modlili také za tebe, Arthure! Kristus nás pro to 
dosadil. Nepřišel jsi ty tím také do vyššího a světlejšího okolí? 
»Okolo mne bylo mnohem světleji.« Tak jsi pocítil začínající 
záchranu na sobě samotném, ač ty vůbec žádný křesťan nejsi. 
»Pro mě působíš ty, ale ne Kristus.« Vysvětlovala jsem ti to 
přece už dávno, že já ne ze sebe samotné s tebou mohu mluvit, 
ale že Spasitel tě chce zachránit, Kristus. On mi dal možnost 
s tebou mluvit a tobě vysvětlit. Tudíž je to Kristus, Spasitel, 
který ti pomáhal. »Ale já jsem tomu nechtěl věřit!« Nyní jsi 
doufejme pochopil, že to je Kristus, Spasitel, který tě chce 
zachránit? »Ano.« Nyní mi ještě řekni, jak se ti nyní daří, jaké 
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je tvé okolí, zda jsi spolu s jinými bytostmi. »Jsem klidnější a 
nebojácný. Také mne opustily tíživé pocity osamělosti.« Máš 
ještě nějaké přání? »Zachraňuj dále duše, které žijí ještě v 
temnotě!« Těší mě, že se nyní také staráš o ubohé duše, kterým 
se nyní ještě daří tak špatně, jako se tobě tehdy špatně dařilo, 
neboť nyní můžeš jejich utrpení hlouběji cítit, když jsi již ve 
světlejší sféře. »Ty pracuješ dobrotivě, a proto bych se chtěl 
stát tvým pomocníkem.« Ano, to bude skutečně možné, neboť 
ty jsi přemohl nyní svůj vlastní pochmurný svět myšlenek a 
už nejsi křečovitě napjatý v bezmocném roztrpčení. Začínáš 
se starat o jiné trpící bytosti, a tím přijdeš do světlejší oblasti, 
ve které nevládne samolibost, ale láska a milosrdenství. 
»Tvými vysvětlujícími slovy se mi všechno vyjasňuje!« Máš 
ještě nějakou naléhavou prosbu? »Ne.« Potom ti chceme pro 
dnešek říci: měj se dobře. »Měj stále před očima, že jsem byl 
zachráněn, protože jsem na tebe nemohl zapomenout.«

Duše Ivan
»Křesťané mne zavolali.« Kdo jsi? »Jsem dělník.« Řekni 
nám své jméno. »Vyzván jsem byl velkým duchem.« Co 
hledáš u nás? »Vysvětlení mé situace.« Popiš mi svou situaci, 
prosím. »Okolo mne je to hrozivá tma.« Čím se zabývají tvé 
myšlenky v té temnotě? »Myslím na všechno, co jsem zažil.« 
Tak nám podej prosím zprávu, na co ze svých zážitků hlavně 
vzpomínáš. »Na chudobu bratrů, které jsem musel živit.« Máš 
nějaké potíže, proč nemůžeš své myšlenky přejít? »Modli se 
za mě!« Víš, kde se nyní nalézáš? »Ta temnota mi nahání 
strach.« V temnotě ale máš přemýšlet o svém uplynulém 
pozemském životě. »Proč!« Protože nyní nežiješ jako člověk 
na Zemi, ale jsi na onom světě před božím soudem. Máš nyní 
o všem, co jsi na zemi prožíval, hluboce přemýšlet, neboť si 
máš uvědomit, kdes chyboval nebo ses prohřešil. »Na něco 
takového jsem já nikdy dříve nemyslel!« Nevěřil jsi během 
svého života jako člověk na Zemi, na další život po smrti? 
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»Ne!« Ale nyní to zažíváš ve skutečnosti, poněvadž nežiješ 
přece už na zemi. Ty jsi jako pozemský člověk zemřel. Nyní 
žiješ ve své nesmrtelné duši dále v duchovním světě a pod 
zcela jinou zákoností. Můžeš to pochopit? »Ne.« Musíš však 
pozorovat, že už nemáš pozemské tělo a už nemůžeš na Zemi 
obcházet jako dřív. Ty žiješ v temnotě v duchovním stavu, 
ve kterém ale můžeš ještě myslet. Neboť ty jsi teď duch, 
báječně obdařený duch, když se necháš očištit. »To se mi 
jeví ohromné!« Dokud si svůj nynější stav zcela nevyjasníš, 
nemohu s tebou pokračovat v práci. Chtěl bys se ještě na něco 
zeptat? »Chtěl bych se zeptat, proč je tak temno.« Je tak temno, 
abys mohl hlouběji a nerušeně o svém uplynulém pozemském 
životě přemýšlet. »Prosím tě, řekni mi, proč mám tak hluboce 
přemýšlet.« Musíš vědět, že nyní žiješ jako odloučený duch 
na onom světě, protože jsi jako pozemský člověk zemřel. Ty 
jsi nyní před božím soudem o tvé nesmrtelné duši, ve které 
nyní žiješ. Proto se musíš nyní očistit tím, že si na všechno 
přesně musíš vzpomenout, co dobrého a zlého jsi během 
svého pozemského života udělal nebo myslel. »To vyjasňuje 
všechno.« A všechny poklesky nebo hříchy, na které si 
vzpomeneš, musíš před Bohem hluboce a čestně litovat a 
prosit za prominutí. Chceš to učinit? »Ano.« Můžeš obstarat 
tuto práci svého očištění nyní sám? »Ne.« V čem potřebuješ 
ještě pomoc? »V domácích záležitostech jsem byl příliš 
zlostný!« Zlost je před Bohem prohřešek, proto musíš toho 
litovat, abys sebe od ní očistil. Musíš se modlit k Bohu, aby ti 
všechny takové poklesky odpustil. Čím poctivěji a důkladněji 
se tímto způsobem od svých nečistot očistíš, tím dříve tě Bůh 
vyvede z temnoty. Dobrotiví duchové, které ti Spasitel pošle, 
tě potom vyvedou do světla božího světa. »Děkuji ti za toto 
vysvětlení.« Nyní mi ještě řekni své jméno! Jak se jmenuješ? 
»Ivan.« Chceš se ještě něco zeptat? »Ne.« Potom sbohem!
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1. únor 1954
Duše Arthur ( 17. poučení)

»Ta unavená duše nahoře tlačí ihned na nás.« Jak to myslíš? 
»Byla jsi v těchto dnech poněkud unavená.« A to vy ihned 
cítíte? »Ano.« Kdo to mluví? »Arthur.« Máš naléhavou 
prosbu? »Řekni Ernymu, že přežiji!« Já nemohu vůbec Ernyho 
dosáhnout, neboť žije přece v Budapešti, který je obsazen 
Rusy. Od nás nikdo nemůže obdržet zprávu z Maďarska nebo 
tam poslat. Ta země je uzavřená. »Erno je mrtvý!« Když je 
Erno mrtvý, tak máš snad víc možností ho najít než já. On 
musí přece být v tvé blízkosti. »Erno popíral Boha!« Tak 
máš nyní starost o Ernyho, protože již víš, že se v duchovním 
světě žije v temnotě, když se neobrátíš k Bohu a nechceš se 
učit modlit? »Ano.« Nemůžeš se modlit k Bohu za Ernyho? 
»Modlit se mohu jen s vaší pomocí.« Dobře, Arthure, budeme 
se za Ernyho modlit, aby také on našel cestu k Bohu a aby jste 
vy oba bratři si vzájemně mohli pomoci. »Děkuji.« Chtěl bys 
ještě něco říci? »Ne.«

Duše Tereza (8. poučení)
»Vás hledám!« Kdo to říká? »Tereza.« Milá Terezo, velmi nás 
těší, že tě smíme ještě jednou pozdravit! Jak se ti teď daří? 
»Přes všechen strach a nouzi mě dobrota boží zachránila!« 
Můžeš nám popsat, kde teď jsi? »Ve světě božích duchů.« Jsi 
nyní šťastná mezi svými společníky? »Ano.« Můžeme ještě 
něco pro tebe učinit? »Co se mne týká, nepotřebuji žádnou 
pomoc. Ale v temnotě se nacházejí ještě nesčetní duchové. 
Pomozte jim také!« To chceme činit, Terezo, tak dobře jak 
jsme s našimi slabými lidskými silami schopní a Bůh nás pro 
to posílí. Chtěla bys nám jinak ještě něco sdělit? »Modlete 
se dále také za mě, to mne velmi těší!« Rádi se budeme za 
tebe dále modlit, Terezo. Chceš ještě něco říci? »Ne.« Potom 
sbohem! A my ti dále přejeme boží pokoj! »Děkuji.«
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4. únor 1954
Duše Adéla (5. poučení)

»Hovoří Adéla. K vám bude posíláno ještě mnoho bezradných 
duchů.« Milá Adélo, jsme velmi potešeni, že Bůh nám chce 
dále věnovat důvěru a bude nám i nadále posílat ještě mnoho 
duchů. Ale musím k tomu říci, že jsme stále znovu udělili 
jen tutéž radu a mohli mluvit stejná slova, která jsem dosud 
tak často již použila. »Tvoji láskyplnou stále stejnou radu 
mohou mnozí nešťastní duchové nadále následovat.« Tak 
smím říkat stále totéž? »Ano. Při prostém oslovení se cítí ještě 
nezachránění nevědomí, zemi blízcí duchové, jistější. Rádi 
proto následují tvoje prosté, pro ně pochopitelné, rady.« A co 
při tom děláš, Adélo? »Pomáhám ti při tom a ty to nemůžeš 
pozorovat.« Tak to je nyní tedy naše spolupráce, jak jsi mi na 
začátku výhledově slíbila? »Ano. My budeme společně ještě 
uskutečňovat mnohé boží příkazy.« To je potěšitelné, Adélo. 
Tak konečně chápu, jaký účel to má, že jsem měla sestru 
dvojče! »Ale i pro mě vyplývá z naší spolupráce šťastný osud, 
neboť mohu Bohu tím oddaněji sloužit.«
 

Duše Arthur (18. poučení)
»Cítím se zachráněn tvou názornou prácí s dušemi, které 
si nemohou sami pomoci.« Kdo jsi? »Arthur.« Proč se cítíš 
proto zachráněn? »Protože se mohu na tvé práci podílet.« A 
jak můžeš mít podíl na mojí práci? »Sleduji tě a poznám, co 
říkáš bezradným duchům.« Slyšel jsi tedy také, co jsem říkala 
Ernymu? »Ano.« Tak jsi tedy v obraze a já ti nepotřebuji 
dál už nic o Ernym oznamovat? »Ano.« Modlil ses také za 
Ernyho? »Ano.« Máš ještě přání? »Ano. Pokračuj v práci 
dobrotivě dál, pomohu ti při tom.« Jak mi můžeš při tom 
pomoci? »Neprůhledným způsobem ti láskyplně pomohu, jako 
ty láskyplně pomáháš nevědomým duchům.« Jsme unavení, 
Arthure, měj se dobře. »Ano.«
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Duše Petr (2. poučení)
»Můj stav je stále ještě bezradný.« Kdo jsi? »Bratr Petr.« V 
jakém prostředí jsi? »Je stále ještě tmavé.« Na co myslíš? 
»Na vysvobození z tohoto stavu.« Víš, kde jsi? »Ne.« Mám 
ti to objasnit? »Ano.« Potom mi musíš nejprve potvrdit, 
jestli ti je jasné, že jsi jako člověk zemřel a nyní žiješ dále 
ve své nesmrtelné duši jako duch? »Ano.« Víš, proč je tak 
temno kolem tebe? »Ne.« Tak ti chci objasnit, že nyní jsi na 
onom světě a stojíš před božím soudem přes svou duši. Ty 
jsi proto v temnotě, abys mohl hluboce o všem přemýšlet, 
co jsi ve své celém dlouhém pozemském životě dobrého a 
nedobrého myslil a dělal. Rozumíš tomu? »Ano.« Kolem 
tebe je proto tak temno, aby ses mohl tím lépe koncentrovat 
na všechno, co jsi v minulém pozemském životě myslil a 
udělal. Neboť v temnotě není přemýšlející ovlivněn vnějšími 
vlivy a může se dobře soustředit. Ty bys měl nyní zvolna, 
důkladně a svědomitě v myšlenkách projít svůj dřívější život. 
Ty zůstaneš tak dlouho v temnotě, dokud všechno podle míry 
dobra a zla přesně nepromyslíš a v myšlenkách neprobereš, 
kde jsi v pocitech a činech vůči bližním chybil a budeš všeho 
před Bohem hluboce litovat. Máš se nyní v podsvětí, kde ještě 
jsi, před Bohem očistit. Je ti to jasné? »Ano.« Tak se modli 
nyní zcela intenzívně k Bohu. Já vím, že se umíš modlit a 
umíš se modlit také zcela vroucně. Zavolej nyní s velkou 
silou Spasitele a odkryj mu všechno, co se ti po důkladném 
promyšlení tvého minulém života jevilo jako nesprávné. Měl 
jsi mimo to také v sobě hodně dobrotivých myšlenek a snažil 
ses stále usilovat o dobro. Tak zakusíš jistě také milosrdenství 
boží, když budeš v hlubokém a čestném pokání Boha prosit 
za prominutí. Bůh je dobrotivý a milosrdný a vidí v tobě 
všechno, co lidé nemohli vidět. Proto se dále neboj a měj 
důvěru v boží dobrotu a spravedlnost. Pokud ale nebudeš před 
Bohem skutečně litovat svých chyb a provinění, nemůže ještě 
dobro v tobě nabýt převahu. »Dělá mi dobře, že mi opakuješ 
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dobré, ač jsem tě hluboce urazil.« Ty víš přece, řekla jsem 
ti to, že jsem ti všechno odpustila. Ale nyní dojde na to, 
aby ti také Bůh odpustil! Pro to se musíš teď modlit a Boha 
zavolat o odpuštění! »Odpustilas mi, a tak doufám také v boží 
odpuštění.« Chceš se ještě na něco zeptat? »Znepokojuje mě 
ta temnota!« Ale tato tma tě bude znepokojovat jen pokud se 
ještě před Bohem svým hlubokým pokáním neočistíš, poté 
ti Bůh klatbu tmy odebere. Bude jistě brzy zase kolem tebe 
světleji, protože jsi nyní své současné situaci porozuměl a 
můžeš svou modlitbou volat o pomoc. »Ano.« Tak víš teď, že 
to záleží jen na tobě samém, jak rychle můžeš vyjít z temnoty? 
»Ano.« Můžeme nyní skončit? »Ano.«

Duše Emilio (6. poučení)
Kdo mluví? »Emilio.« Zdravíme tě, Emilio. »Pro Pavla 
dávám přehled o bohatém prožitku Boha, který zažívám. 
U nás je mír mezi duchy. Není boj, závist, pomstychtivost, 
zlomyslnost, ale láska ke všem bytostem. Strach neznáme, 
poněvadž už nežijeme mezi nepřáteli. Všichni si pomáhají 
navzájem bez sobectví. V myšlenkách si rozumíme a naše 
láska nám dává hodně síly a potěšení. Nemohla bys pochopit, 
jak moje okolí vidím, kdybych ti je popisoval. Ale já ti je chci 
popsat způsobem, který můžeš pochopit. Podobně jako vidíš 
pozemskou krajinu, vidím také já krajinu, ale tato je mnohem 
povznášející a plná světla.« Díváš se jen na tyto povznášející 
krajiny a těšíš se z nich? Nebo jsi nějak činný, maluješ je 
nějakým způsobem? »Podívaná mi činí nepopsatelnou radost, 
ale nemohu malovat.« Proč je nemůžeš namalovat? »Protože 
nemohu být činný jako pozemský člověk.« Co děláš po celý 
čas? »Obdobně, jak nám náš svět umožní, zaměstnáváme se 
jen duchovním způsobem. Všichni míří své myšlenky na boží 
obory, čímž získáváme překrásné poznatky. Je to plodné pro 
náš další vzestup k Bohu.« Jste poučováni vyššími duchy, kteří 
vám tyto poznatky poskytují? »Vyšší duchové nás láskyplně 
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poučují.« Jste přitom ve velkých masách, nebo jste poučováni 
v menších skupinách? »Nacházíme se uvnitř skupiny, která 
je ve svých božích poznatcích stejně pokročilá.« Jak vidíš 
svým duchovním zrakem poučujícího ducha? »Vidím ho jako 
v báječném lesku zářivou světlou postavu.« Rozeznáš v tomto 
světlém vzezření ještě nějakým způsobem lidské formy? 
»Ne.« Chceš nám ještě něco sdělit? »Ne.« Potom tedy pro 
dnešek sbohem, Emilio a děkujeme ti za toto objasnění.

Duše Ruth
»Nahoře mě zavolal velký duch. Tato práce je mi nová.« Kdo 
jsi? »Ruth.« Co hledáš u nás? »Rozhovor.« Tak mluv. »Nahoře 
nad vámi je velké světlo. Vypadáte jinak než duchové kolem 
nás.« Co si přeješ? »Stoupat. Při tvé práci obdržet pomoc 
křesťanskými modlitbami.« ( řeč byla nezřetelná a zmatená, 
pročež jsem přerušila spojení. Když jsme ho znovu obnovili:) 
»Z obavy, že ztratím tvoje vedení, jsem se popletla.« Tak řekni, 
co máš na srdci. »Chtěla bych se naučit křesťanské modlitby.« 
Kde jsi teď? »Kolem mne je temno.« Víš, že jsi jako člověk 
zemřela? »Ale já přece žiji!« Ano, ty žiješ, ale už nejsi na 
pozemském světě. »Jsem dělnice. Netuším, že bych já už 
neměla žít na Zemi. Mě mučí myšlenka, že jsem přišla do tohoto 
stavu bez uvědomění.« Jakého jsi dosáhla věku? »19 let.« Na 
co jsi zemřela? »Na nemocnou ústní dutinu.« Nepozoruješ, že 
jsi na to zemřela? »Ne.« Můžeš si vzpomenout na svůj život? 
»Ano.« Máš něco, co tě jinak ještě trápí? »Ano.« Pak to, prosím, 
popiš. »Krista bych chtěla snažně prosit, aby mě vysvobodil!« 
Modlila ses v životě ke Kristu? »Křesťanská modlitba mi byla 
cizí.« Jsi křesťanka? »Ne.« Co jsi tedy byla? »U nás se nikdo 
nemodlil.« Jsi křesťansky pokřtěná? »Ne.« Jsi Židovka? 
»Ne.« Víš, že můžeš být Kristem zachráněná? »Ano.« Odkud 
to víš? »Duch, který mě zavolal, mi to vysvětlil.« Máš špatné 
svědomí nad něčím, co jsi během svého života udělala nebo 
opominula? »Nesměla jsem se modlit.« Kdo ti v tom bránil? 
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»Rodiče.« A toho teď lituješ? »Ano.« Potom budeš modlení, 
které jsi na zemi zmeškala, nyní muset dohonit! »Ano.« Chci 
ti říct docela jednoduchou modlitbu. Chceš poslouchat? 
»Ano.« Kriste, vyslyš mě, Kriste, vysvoboď mě, Kriste, 
promiň mi, co jsem zanedbala svou nevědomostí! Budeš se 
to nyní modlit? »Ano.« Když se budeš toto zcela vroucně a 
koncentrovaně modlit, bude brzy kolem tebe světleji. »Ano.« 
Chtěla bys ještě něco říci? »Ano. Chci tím začít.« Potom ti 
přeji k tomu hodně síly! »Při tom budu na vás myslet. Tvá 
slova mi dávají útěchu.« Chtěla bys nyní přestat? »Ano.«

5. únor 1954
Duše Emilio (7. poučení)

»Chtěl bych opět oslovit Pavla.« Kdo jsi? »Emilio. Směřuj 
své myšlenky sem ke mně!« Chceš nám něco říci? »Ano. 
Tvé myšlenky mě vždy dostihnou.« Ty jsi nám dal naposled 
mnohá vysvětlení. Můžeš nám referovat dále své poznatky a 
zkušenosti? »Chci vám své poznatky sdělit pro vaši posilu ve 
víře na nebeský svět, ve kterém žiji. Do světa zachráněných 
jsem směl vystoupit rychle. Cítil jsem se volný od všech zátěží 
a velebil boží velkolepost. Kristus vládne v tomto světě světla 
a lásky, takže zde není žádný nesvár. Obklopují mě spasení 
duchové a mluví ke mně, jako ke mně nikdy nehovořili 
pozemští lidé. Velké je naše překonání pozemského světa, 
proto se my s vámi o běžná přání a pocity už nemůžeme 
dobře podílet.« Jaká přání a pocity máš ty teď? »Moci lépe 
sloužit Kristu.« Co pod tím rozumíš? »Smířit s Kristem jiné 
duchy, kteří mu ještě nemohli porozumět. Pro toto dílo lásky 
přijímáme od Spasitele talenty rozličného druhu.« Tak ti nyní 
přejeme vše nejlepší, abys svou vysokou úlohu před Bohem 
splnil! »Děkuji.«
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7. únor 1954
Duše přítele paní Möllerové (l. poučení)

(následně se ohlásil k našemu velkému překvapení jeden 
duch, který vysvětlil že je pozemská osobnost patřící k 
jednomu mému dobrému příteli. Tento přítel pozoroval s 
velkým zájmem 25 let všechny mé duchovní zážitky. On 
zemřel ve vysokém věku asi před devíti měsíci. Na možnost 
jeho ohlášení z onoho světa, kde se nachází jako duch jsme 
všichni tři v okamžiku nemyslili.)
»Deo gratias.« Kdo mluví? »Duch, který tě pověřil, abys 
nahoře čekající ubohé duše .. Bůh vyslyšel mé snažné prosby! 
Tebe zdravím.« Kdo jsi? (následovalo jméno jeho duchovního 
vůdce, který byl známý jen mně.) Čekal jsi dlouho, než jsi 
se mnou mohl mluvit? »Ano. To je pro láskyplné, odloučeně 
žijící, skutečně volně se cítící duchy utrpení, že vás mohou 
sledovat, ale nemohou s vámi mluvit. Tvé pokojné osvícení 
mě zachraňuje z tohoto utrpení.« Co je tvé přání? »Uskutečni 
svou cestu, kterou plánuješ.« (plánovala jsem navštívit jeho 
ženu a jeho syna.) Co bych tam měla dělat? »Zavolej mé obě 
děti, abych také k nim mohl mluvit. Jsem volná duše, které 
vás může hlídat. Tebe prosím, abys s nimi vytvořila spojení. 
Je to křesťanská práce, posvátný..« Jsi unavený? »Ano.« Tak 
přestaneme.

9. únor 1954
Duše jednoho přítele (2. poučení)

»Posvátná, pro mě vysvobozující společná řeč mi dělá velkou 
radost.« Kdo jsi? (následovalo jeho jméno.) »K vám mě vedl 
tvůj vysoký duch. Oznámil mi, že mě chce vést také k mým 
milovaným. Máš to láskyplně tajně uskutečnit.«
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10. únor 1954
Duše jednoho přítele (3. poučení)

»Pracuji dnes snadněji.« Kdo jsi? »Veď mě vzhůru.« Chci ti 
ráda pomoci. »Ale při spolupráci na dálku se to podaří ještě 
lépe.« Kdo jsi? »Jako včera.« Když nám nechceš říci své 
jméno, tak přerušíme kontakt. »Mé pozemské jméno bylo M.« 
Zdravím tě tedy tatínku M. »Rodině vysvětli, že jsem u nich 
zůstal. Prodluž, prosím, svoje vedení pro ušlechtilé účely a 
zprostředkuj mi styk s mými milovanými. Když k vám mohu 
mluvit, je to pro mě svého druhu světlo. Na začátku bylo 
zamlženo, podobně jako pozemská mlha. Teprve když jsem byl 
nahoře v světě duchů, mlha pozvolna zmizela. Tobě oznamuji, 
co jsem zažil po mém pohřbu.« Smím se tě něco otázat? »Ano.« 
Byls při svém pohřbu přítomen, přihlížel jsi? »Ano. Byl jsem 
skutečně při tom.« Maminka prohlásila, že tě viděli, jak ty 
sám diriguješ sbor, tak jako v dřívějších letech. »Dirigoval 
jsem jen v myšlenkách.« Maminka říká, že tě zřetelně viděli. 
»To byly mé myšlenky, které oni viděli.« Chceš dále mluvit, 
nebo se mám ptát? »Ptej se mě.« Jaký byl tvůj první poznatek, 
když jsi se ze svého těla odloučil? »Viděl jsem ležet mrtvé 
tělo. Velká byla ale má radost, když jsem poznal, že jsem mohl 
přežít!« Jak ses cítil, když jsi byl bez těla? »Rozeznat jsem 
mohl ještě něco z příbytku.« Víš, že jsi v umírání dvakrát 
volal svého syna? »Ano. Horečnaté přání, mu ještě jednou 
říci sbohem, mi dalo sílu ho v umírání zavolat.« Tvůj syn 
slyšel tvé volání a byl z toho otřesen, neboť on tě skutečně 
miluje a cítí také od tvé smrti stále ještě tvou blízkost, což 
ho těší. »Toto oznámení mě povzbuzuje.« Také maminka cítí 
stále tvou blízkost. Řekla mi to několikrát. Oni žijí oba dále 
v duchu s tebou spojeni. »Dýchat mohu lépe, když jsi mi to 
řekla. Stala ses mou průvodkyní a děkuji ti za to.«
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11. únor 1954
Duše jednoho přítele (4. poučení)

»Nádherný je boží světlý svět, který smím vidět. Beru si 
nepokojné nižší duchy ssebou nahoru.« Kdo jsi? »Tvůj 
pozemský přítel M. Tebe chci o všem informovat, co já 
zažívám. Nebeské štěstí jsem již zažil. Křesťanský pohřeb mi 
dal mocnou sílu k cestě vzhůru. Chtěl bych podporovat tvou 
svatou boží práci. O bezmezném životě na onom světě ti chci 
podat zprávu, abyste i vy zasvěcenci poznali, co je na druhé 
straně po smrti. Cos mě naučila, to jsem mohl dobře upotřebit. 
Začlenit jsem se mohl bez zábran do nového způsobu života, 
připomínajíce si všechny naše rozhovory. Tvoje pokyny mi 
pomohly ve stavech bez světla. Dobrá spolupráce s tebou mi 
velmi napomáhá.« Jsi teď unavený? »Ano.«

17. únor 1954
Tovaryš lehký jako pírko (2. poučení)

Kdo mluví? »Někdejší tovaryš lehký jako pírko.« Co si přeje 
u nás? »Prosit o pomoc.« Jak si tuto pomoc představuješ? 
»Křesťanské pomodlení. Nemohu dobře dýchat!« Potom je to 
asi špatné svědomí, které tě zatěžuje? »Ano.« Tak už se necítíš 
tak lehký jako pírko? »Ne. Na tvá slova myslím pořád.« (můj 
duchovní vůdce řekl skrytě: Rozmyslet si má nyní důkladně 
své hanebné jednání.) Je dobře, že stále myslíš na má slova 
a tak rozmýšlíš, jakého nepoctivého jednání ses dopustil. 
»Ano.« Musíš se nyní hluboce zamyslet nad všemi svými 
spáchanými podvody, kterými jsi poškodil chudé lidi na těle 
i duši, dojít k hluboké lítosti a Boha, který se na všechny tvé 
činy díval, snažně prosit o odpuštění. »U tebe je mi jasné co 
jsem spáchal.« Chceš jednat podle těchto pokynů? »Za tvého 
vedení to budu umět.« Chceš ještě něco říci? »Ne.«
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Duše Arthur (19. poučení)
»Hovoří Arthur.« Inu řekni, jak se ti daří. »Modlit se, mi 
pomohlo!« Referuj dále! »Chci ti ukázat opravdové trápení 
podsvětí. Obrovské masy nešťastných duchů tam tráví 
neklidný, strastiplný život. Volej Boha, aby se nad nimi 
slitoval. Ptej se mě!« Nemůžeš se ty sám těchto duchů 
ujmout, když se přece na ně díváš? »Ty je přitáhneš spíš ke 
světlu, vždyť pracuješ s velkým duchem.« Tento velký duch 
ale pracuje jinak, než myslíš, neboť provádí jen pokyny, které 
mu dá Spasitel, jemuž je pomocníkem. Rozuměl jsi tomu? 
»Ano.« Tedy, Arthure, smím ti sdělit, že jsi také nyní obdržel 
úlohu, moci zavolat Spasitele, abys dosáhl pomoc pro ubohé 
duchy v podsvětí. Ty smíš nyní také pomáhat při Kristově díle 
spasení a já ti chci při tom stát po boku pod příkazy velkého 
ducha, který mě vede. »Velebit chci milosrdnou dobrotu boží, 
která mě zachránila pro báječnou úlohu, jiným nešťastným 
duchům pomoci k vysvobození. Jsem svobodný duch!« Chceš 
ještě něco říci? »Ne.«

Duše jednoho přítele (5. poučení)
(v přítomnosti obou členů rodiny v domě mého zesnulého 
přítele M.) »Tatínek po vás touží.« Zdravíme tě, papá M., chtěl 
bys nám něco říci? »Ano. Mám radost, že vás mohu oslovit! 
Zůstaneme spojeni. Oddechnu si v tomto světě světla!« Můžeš 
nás vidět? »Je mi útěchou, že jste pohromadě, jednotni ve 
vzpomínce na mne. Pro mě jste skutečně také duchové, neboť 
vás vidím průhledné.« Máme se ptát? »Ne.« Chtěl bys přestat? 
»Ne. Nepochybujte, Bůh mi dovoluje s vámi mluvit. Záchrana 
pro mne přišla v tomto světě. Bez obav jsem vystupoval ze 
svého těla. Jsem ve velké síle, protože Bůh mě osvítil. V tomto 
světě již není smrt. Vzdejte Bohu čest a děkujte mu za takovou 
přízeň, jaké jsem zakusil. Jsem volný od všech překážek. Nikdy 
vás ale nenechám samotné. Pomohu vám milými myšlenkami, 
které budete cítit. Nebojte se smrti, neboť já vám budu stát 
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po boku. Chci vás vést a chránit před nebezpečím podsvětí.« 
Chtěl bys ještě mluvit dále? »Ne.« (když jsem se po týdnu 
ještě jednou vrátila do domu svých přátel, předal mi syn, 
zjevně dojat, následující řádky:)

Psáno inspirací milého otce:
27. února 1954
 
Smrt neničí, dává 
nový život s Bohem
a povznese duši vysoko ke světlu, 
kde se lehce a volně nyní může vznášet. 
Oduchovnělá nalezne zde, na
co se nikdy nesměla dívat, 
poznaje, že jen zde 
umlkne nenávist, zanikne děs. 
O, jděte cílevědomě tu cestu, 
poslechněte boží rady, důvěřuje v něho. 
On to myslí dobře, cvičte se v činech lásky: 
Potom připadá lehký odchod ze země, 
loučení vede k nejvyšší blaženosti, 
vy vznášíte se vzhůru k nebeskému dómu, 
abyste odpočívali v božím slunci.

28. únor 1954
Světlo vyplňuje tento svět, 
světlo vyplňuje celý prostor, 
láska, radost je nespočetná. 
Všechno jako toužebný je sen.
Vy nepochopíte tento vesmír, 
protože vy myslíte příliš lidsky, 
když dole v pozemském údolí 
váš pohled obracíte na pozemské věci. 
Duchové mě zde oslovují, 
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duchové táhnou mě vzhůru, 
ukazují mi pravou dráhu, 
chválí pána Boha v chóru. 
Smrt zde nevládne, 
Lidský soud netrousí závist, 
co mi bylo temné se stává jasné, 
co mi bylo kdysi těsné se stává volné, 
na všechno se dívám jinak. 
Pochybnost je zcela pryč, 
jasné světlo mě vede vpřed, 
chce mě vytáhnout vzhůru k Bohu. 
Lidé kráčejte též ve světle, 
otevřete oči a srdce do široka, 
nepochybujte o dalším životě, 
buďte vždy připravení, 
odejít z vašeho světa, 
nezatížení lidskostmi, 
do jasně ozářené říše, 
přetrvávající prostor a čas.

doslov duchovního vůdce

V těchto rozmluvách ve dvou chtěl Bůh dát jen malý podnět 
k přemýšlení.
Všechny tyto rozhovory byly mnou, jednajícím duchem 
božím příkazem, navázány a střeženy.
Plně odpovědný před Bohem jsem uchránil tyto tři lidi 
před nebezpečím, které ze styku s říší, z pozemského těla 
odloučených duší, může vzniknout.
Zcela nepoškozeni na těle a duši, ale obohaceni o vlastní 
zkušenosti, jaké by sami nemohli získat, mohou tyto své 
zkušenosti svým bližním takto ukázat, aby také oni o zázracích 
říše božské tvůrčí síly mohli přemýšlet. Ta která lidským 
bytostem dává dvojí bytí, které tvoří každé jednu říši, které 
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jsou ale zatím ještě opatrně oddělena od sebe a mohou si málo 
vzájemně porozumět.
V dnešní době dává Bůh všude na zemi předvzdělaným lidem 
úlohu, jejich nevědomým bližním o tomto druhém bytí, do 
kterého oni po jejich pozemské smrti vejdou, podat vysvětlení.
Bůh chce tyto, od něho pověřené a chráněné lidi před jejich 
útočnými bližními hájit, jak jen Bůh hájit může.
Všechny v předchozí části oslovené duše odumřelých byly 
dále vedeny k vysvobození tím, že zůstaly dále připojené na 
skryté denní modlitby těchto třech lidí.
Na odpovědnou, upřímnou, nezištnou a láskyplnou pomoc 
duším trpících bližních bude odpovídat Bůh stále boží přízní 
a pozemšťan zřetelně pozná, že žije v božím míru.
Na této boží přízni budou moci lidé přesně pozorovat, zda 
ten člověk vysvětlování bloudícím bližním provádí božím 
přikázáním nebo z jiných důvodů, které nejsou tak čisté.
Doopravdy Spasitel podporuje u lidí, kteří ho následují, 
především lásku k trpícímu tvoru, který má být zachráněn 
tím, že ho Spasiteli přivedou, jak to určuje boží plán.
Všem lidem, kteří z čistého srdce a Bohem daným příkazem 
a pod božím vedením ubohým duším na oné straně bytí 
láskyplnou radou stáli po boku, propůjčí Bůh sílu, aby toto 
dílo lásky mohli provádět až do konečného vysvobození těch 
duší, za jejichž vysvobození se nezištně a opravdu dobrotivě 
cennou radou před Bohem zasadili.
Všechna z milosrdenství učiněná pomoc je před Bohem 
hodnotným naplněním přikázání lásky k trpícím bližním, 
kteří si sami nedokážou pomoci.
Před všechna ostatní přikázání, která Bůh dal Pozemšťanům, 
bylo dáno přikázání lásky k bezmocným a trpícím bližním. 
Spasitel poukázal před zrakem všech, během svého 
pozemského života na dominující význam plnění tohoto 
božího přikázání lásky, a tak podobně poučil i své apoštoly.
Odmítnutí tohoto nejvyššího božího přikázání znamená před 
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Bohem vzpouru proti plánu Stvořitele, podle kterého on toto 
Stvoření tvořil. A každá vzpoura proti Bohu vytvoří vzpínající 
se bytosti zhoubný osud.
Bůh skrývá své tresty před zrakem žijících, ale zřetelně bude 
jeho trest patrný, když člověk z pozemského bytí, ve kterém 
vládl, přejde na druhou stranu do duchovní existence, ve 
které on už panovat nemůže, protože ho Bůh postavil pod 
zákon, podle něhož již působit nemůže. Úplně oloupen o svou 
mocnou pozemskou seberealizaci, přechází z činného, svou 
vůlí vedeného života, do stavu nerozhodnosti. Trpíc podivnou 
bezradností a bezmocností, protože nemůže nový, od země 
vzdálený stav, ještě ihned pochopit.
Ve vzdělání člověka pro skutečné vysvobození jeho 
nesmrtelné duše po opuštění pozemského těla je hluboký 
smysl náboženské výchovy, jak Bůh všude na zemi stanovil.
V tomto vzdělání člověka pro vysvobození nesmrtelné duše 
mohou lidé poznat velkou boží pomoc. Ta lidské bytosti 
před jejím zrakem ukazuje odkázané dvojité bytí, aby byla 
schopná beze strachu a zmatku obstát v druhém existenčním 
stavu předurčeném Stvořitelem.
Lidé by neměli pošetile před tímto druhým způsobem žití 
zavírat své oči. Bůh proto volá v dnešním čase všude na zemi 
silné, láskyplné lidi na pomoc. Pomoc, kterou jim Bůh dá, aby 
ukázali, jak neobyčejně chudý je stav přežívající duše, když 
člověk na zemi opomenul, aby vedl život, který mu v jeho 
předurčeném způsobu zaručí rychlý a lehký vstup do jasného 
světa vysvobozených duší.

druhá čásT

předmluva duchovního vůdce

Bůh chce dále předložit v této knize, co člověk žijící na zemi 
ve svých přízemních vědomostech nemůže normálně vědět.
Svět odloučených duší od svého pozemského těla je obecně 
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ještě od Boha nepřístupný pro lidi narozené jako pozemské 
bytosti. V odloučení od světa zesnulých je člověk sám na 
sobě závislý jako bytost, která má svobodu činnosti z vlastní 
vůle. Hlad, nemoc a strach před smrtí působí na lidi zákonem 
pozemského Stvoření jako Bohem požadované, pročež člověk 
musí všechnu rozumovou sílu nasadit, aby si udržel život. Ale 
to je právě Stvořitelova vůle.
Lidé odpovědně rozeznající Stvořitelův záměr se nenechají 
zmást tímto zdánlivě tvrdým zákonem, protože jejich 
osvícená duše, plná hlubokého vděku a úcty k všemocnosti 
a spravedlnosti boží, pozná báječnou odplatu boží na onom 
světě .
Bůh odhalil touto knihou reprodukovánými zkušenostmi, 
které jednomu člověku dovolil udělat, co chce ukázat na 
zemi bloudícím lidem, kteří jsou bez vzdělání ve víře. Jsou to 
jen opatrné náznaky, protože důkladné vniknutí do prostředí 
odloučených duší je pro lidi, žijící ještě v pozemském těle, 
nebezpečné. Kristova církev zakázala takové důkladné 
vnikání do onoho světa, protože pozemský člověk ještě 
nezískal od Boha sílu, aby mohl volání ze světa duchů bez 
škody snášet. Jen zřídka dosáhne ještě žijící člověk, během 
nemoci svého pozemského těla, důkladnější pohled do 
prostředí odloučených duší.
Méně nebezpečným způsobem byl vytvořen další obsah této 
knihy. Použil jsem dlouho mně podřízenou pracovní schopnost 
tohoto člověka, abych od něho nechal napsat, mně dané výroky 
odloučených duší. Skutečně opatrně jsem chránil tohoto mně 
oddaného člověka před nebezpečným vlastním kontaktem se 
světem duchů, tím že jsem ho nechal pouze sepsat tuto knihu. 
Byl mnou pověřený, tyto mnou zprostředkované zprávy jen 
napsat, aniž by se nadále podrobně vměšoval do projevů a 
naléhání duchů, které jsem přivedl.
Tímto postupem jsem splnil tomuto člověku to, co jsem mu 
před dlouhým časem ohlašoval. Ve spisech, které on v tajnosti 
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uchovával jsem mu ohlásil, že ho nechám pohlédnout do nebe 
a do podsvětí, aby těmito zkušenostmi varoval své bližní, kteří 
již nevěří v Boha. Postaral jsem se o to, aby toto mé ohlášení 
bylo dosvědčeno spolehlivým pozorovatelem, že skutečně 
následuje po ohlášení v dřívějším čase.
Marně tento člověk přemýšlel o tom, jak by mohlo být možné, 
že získá pohled do nebe a podsvětí, když on sám na sobě 
žádné nadání pro náboženské vize nepozoroval. Převrácená 
a nesplnitelná se mu proto jevila v tehdejší době tato podivná 
oznámení. Ale Bůh mu nyní splnil tuto předpověď, aniž by 
si on toho byl vědom. Jako překvapující zážitek bylo mu v 
dnešním čase přivádění malého počtu zmatených duchů, 
které jsem nutil k tomu, aby mu podali krátkou zprávu o svém 
stavu. Na mou výzvu zapsal překvapen tyto zprávy. Aniž 
by se strachoval projevy některých pekelných duchů, které 
jsem mu rovněž přivedl, nepokoušel se nad nimi dáváním 
rady nadřazovat, protože jsem ho k tomu nezmocnil. Všichni 
ostatní zesnulí, kteří ho svou zprávou oslovili, jsou z božího 
světa poslanými pomáhajícími duchy o jejich stavu objasněni 
a poučeni a jakmile přijde čas budou schopní tyto pomáhající, 
od Spasitele poslané duchy, následovat.
Pekelní duchové zesnulých jejichž hrdost a jejich opovržení 
k dobrotě a božímu milosrdenství se pozná, nemohou být od 
pomáhajících božích duchů vysvobozeni, protože se brání 
velkou silou proti tomu, se nenechat poučit, neboť jejich 
hrdost nepřipustí se pokořit.
Z uvedených zpráv zesnulých je zřetelně patrné, kteří mezi 
nimi budou schopní přímluvy pomáhajících duchů sledovat, 
aby po pozvolném poučeni byli vedeni vzhůru k božímu 
světlu.
Skryti před zraky pozemských lidí vykonávají Bohu sloužící 
duchové, plní světla, toto dílo lásky na svých nešťastných a 
zmatených společnících, kteří se v podsvětí cítí zrazeni, pokud 
se k jejich radě neotevřou a nebudou je oddaně následovat. 
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Ale zarputilí, od Boha odpadlí, zatvrzelí duchové odvrhnou 
pomoc Bohu sloužících poslů božího milosrdenství, proto oni 
v jejich zmatené situaci setrvají.
Bůh nezapudí žádného tvora, protože Bůh je láska.
Zesurovělé bytosti, které omítají jejich pravé určení, které se 
Bohu posmívají, které ale vyloučily sami sebe tím, že jejich 
zrak oslepl pro poznání boží, které jim odkázalo ozářený svět, 
povznášející bytí, jako jejich pravý domov.

k vzniku
Březen 1954
(uprostřed noci, probuzena z hlubokého spánku, slyšela jsem 
následující slova: »Bůh, kterého si lidé vymysleli, vysvobodí 
jen ty, kteří si ho vymysleli.« Řekla jsem zděšeně: 
Podívejme se! Co to je?! Na takové projevy nejsem přece 
zvyklá! Můj duchovní vůdce odpověděl: »Pekelný duch tě 
oslovil.« Prosila jsem mého duchovního vůdce aby mě uchránil 
před takovými věcmi. On ale řekl, že mi přivede nyní několik 
duchů a já mám jejich zprávy ihned zapsat. Není třeba však 
blíže do jejich projevů zasáhnout, ale jen, kde bude nutno, 
krátkými vloženými poznámkami je udržovat v řeči. Bůh 
chce jen, abych situaci všech těchto duchů podrobně zapsala a 
přispěla tak ke svému vlastnímu poučení a k poučení bližních.
Tím začala práce, která trvala tři měsíce. Přijímala jsem tyto 
zprávy mnohokrát během noci nebo časně ráno, jak jsou níže 
reprodukované.) 

Jeden neklidný při pátrání po kamarádech
»Mě odmítl od vás vymyšlený Bůh, neboť on zachrání jen ty, 
kteří si ho vymysleli.« Kdo jsi? »Opovrhuji vaším patolízalstvím 
před vámi vymyšleným Bohem! Ale já opovrhuji rovněž těmi 
bližními, kteří se kvůli vašemu vymyšlenému Bohu pokrytecky 
sklání, ačkoli oni váš podvod právě tak rozpoznali jako 
já.« Kdo jsi? »Statečný mladík, který se neobával smrti ani 
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ďábla.« Tak jsi spokojen, že jsi tak silný a statečný mašíroval 
do pekla? »Ach co, peklo! Žiji přece! Nevidím také žádný 
pekelný oheň a neštípe mne pečeného směšná čarodějnice s 
klešťovým řezákem, jak to vaše vymyšlená pohádka popisuje!« 
Tak jsi nyní šťastný? »Šťastný? Ne. Ale je mi dobře. Kéž bych 
jen mohl zpět mezi kamarády, které všude hledám a nemohu 
najít.« Kdo jsi? Řekni mi své jméno a jaké jsi provozoval 
povolání. »Co je ti do toho, ty všetečná osobo!« Proč jsi pak 
ke mně přišel, když mě chceš jen urážet? »K tobě mě přivedl 
jeden duch, kterému jsem nemohl odporovat. Držel mě pevně 
za pačesy. Proto s tebou mluvím. Ale to pro mě nic neznamená. 
Ty mě přece nemůžeš přivést zpět k mým kamarádům.« Ne! 
Já tě nemohu přivést zpět na pozemský svět, neboť ty jsi 
jako pozemský člověk zemřel a žiješ nyní na onom světě, na 
který nechceš věřit, ale kde zůstat musíš, ať je ti to příjemné 
nebo ne. »Tato situace je bláznivá! Ty vypadáš jako člověk, 
ale když tě chci uchopit, sáhnu do vzduchu.« Ty nejsi také 
žádný správný pozemský člověk, neboť tvého pozemské tělo 
je někde pohřbeno. Ale ty žiješ! A jako přežívající duch musíš 
nyní žít dále ve stejném prostředí, kde nyní jsi. »Co ale z 
toho bude, když já tedy stále dále hledám a nikoho nemůžu 
najít!« Na zemi bylo v tvé moci, si tuto situaci ušetřit. Ale tys 
opovrhoval Bohem a všemi lidmi, kteří ti mohli pomoci, tento 
proradný stav odvrátit. Nyní je příliš pozdě. Čas pro to jsi na 
zemi promeškal. »Zatroleně, co ty tady říkáš! Poněvadž když 
mě vaši ctění páteři chtěli vychovávat pro hloupost, na kterou 
jako rozumní lidé ani nemohou věřit, potom bych jim plivl 
do tváře!« Tak tedy! Potom buď spokojen se svým nynějším 
stavem a hledej pokojně dále své kamarády, které nemůžeš 
stejně nalézt. »Proklatá ženská, proč mi nepomůžeš!« Protože 
já proti božím zákonům nemohu pracovat. »Co znamená, boží 
zákony!« Ano, podle božích zákonů dostane každý člověk po 
smrti svého pozemského těla na onom světě takový životní 
úděl ve své nesmrtelné duši, jaký sám sobě během pozemského 
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života svými myšlenkami a činy vytvořil. To není ale žádná 
nespravedlnost boží, ale děje se podle velkého zákona příčiny 
a následku, na kterém Stvořitele založil celé své Stvoření. 
Protože ty ses na zemi chtěl připojit jen ke svým kamarádům, 
musíš je nyní na onom světě, do kterého jsi přešel, neustále 
hledat. Opusť mě nyní, neboť já ti nemám dále co říci. (můj 
duchovní vůdce: »Tito duchové jsou ze mne rozčilení víc, než to 
můžeš rozeznat, ale oni se neodváží proti mně bojovat, protože jim 
k tomu schází síla. Čekej teď, než ti přivedu dalšího ducha.«)

Nesplněný sen starobního 
zabezpečení jednoho furianta

Kdo jsi? »Já jsem pohanský atlet, kterého lidé oslavovali 
kvůli jeho silným svalům.« Ale silné svaly nyní neupotřebíš, 
poněvadž již nežiješ na zemi. »Ale žiji přece právě tak dále!« 
Ano, ale bez svého pozemského těla se svými silnými svaly. 
»Je to zatracená věc! Trénuji pořád dále, ale moje svaly z 
toho nejsou silnější! Když přestanu trénovat, sesypu se 
jako stará baba a jsem úplně slabý.« Ale ty nepotřebuješ 
nyní víc trénovat, nebo se připravovat na nějaké boxerské 
zápasy, nebo jiné atletické výkony, protože ty nežiješ už jako 
člověk na zemi. V minulém pozemském čase jsi zaměřil 
všechnu svou pozornost na výcvik svých svalů. Na svém 
silném těle jsi vybudoval svůj pozemský život. Ale nyní jsi 
v jiném světě a nemáš žádné pozemské tělo. Teď žiješ jen 
jako duch v duchovním způsobu žití. Proto přestaň trénovat, 
to ti nepomůže. »Chtěl bych pracovat pro svou zajištěnou 
budoucnost. Já jsem si chtěl vydělat dostatečně peněz 
pro moje stáří, abych mohl žít bezstarostně.« Ale nyní už 
nepotřebuješ vydělané peníze, protože ty už nežiješ na zemi, 
a proto také nemusíš živit žádné pozemské tělo. »Nemáš pro 
mě žádnou práci? Nudím se tu!« Můžeš se zaměstnávat svými 
myšlenkami. »Ale já myslím stále na totéž, a to mě otravuje.« 
A na co myslíš? »Na všechno, co jsem prožil, myslím znovu.« 
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Myslíš při tom také někdy na Boha, tvého Stvořitele? »Ne. 
Výstřední náboženské idee slabých lidí jsem přecházel s 
opovržením. To nebylo nic pro mě.« Ty důvěřuješ jen na své 
silné svaly a pohrdáš pobožnými bližními jako slabochy? 
»Ano.« Ale co chceš teď dělat bez svých silných svalů? Ty 
leží dávno v hrobě! »Nemělo to všechno vůbec žádný smysl.« 
Tak se musíš zase nesmyslnému stavu podrobit a tvoje už 
neexistující silné svaly trénovat, aby ses potom zase slabostí 
zhroutil. A musíš dále o tom přemýšlet, jak můžeš přijít k 
penězům, abys pro tvoje stáří získal příjemný a zajištěný 
život, ač jsi jako člověk dávno zemřel. »Kdo by mi řekl, že se 
jednou dostanu do takového převráceného stavu, vzdáleného 
od všech lidí, kteří mě vítali s jásotem, toho bych jako 
bláznivého snílka opovržlivě odstavil!« Když si na svůj život 
vzpomeneš, najdeš tam také dobré činy a myšlenky, které rád 
znovu důkladně promýšlíš? »Proklatý hon o peníze byla vždy 
hlavní věc, kolem které se všechno točilo.« A tvoji bližní? 
»Také ti se honili vždy jen po penězích!« Ale což kdyby ses 
nyní trochu zaměstnával Bohem a učil se modlení, které jsi 
na zemi nikdy nepokládal za nutné? »V tobě opovrhuji právě 
takového slabocha jako v jiných, kteří mě pro něco takového 
chtěli získat. Jakživ nepřijmu váš fantastický nesmysl!«
Tak se mnou nemluv a trénuj dále tvé svaly a popadni 
dohromady peníze pro svůj život ve stáří. »Ať tě vezme čert s 
tvým posměchem!« Opusť mě nyní, já tě déle nesnesu!

Jedna roztrpčená švadlena masek
(můj duchovní vůdce: »Přivádím ti nyní dalšího ducha. Promluv 
na něho.«)
Kdo jsi? »Užaslý člověk, který tě může vidět jako člověka a 
přece k tobě nemůže přijít jako k člověku.« Co bys mi chtěl 
říci? »Zhola nic, ty zvědavé děvče!« Tak jdi přece zase pryč! 
»Ne.« Proč ne? »Jsem držena někým, který je silnější než já.« 
Tak se pokus trochu se mnou povídat a vyprávěj mi, kdo jsi 
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a cos zažila. Chceš to? »Ano.« Tak poslouchám. »V dnešní 
situaci se nemůžu řádně orientovat. Jednoduše mi nesedí. 
Všechno, co jsem si s velkým úsilím nahromadila, je to tam, já 
to už nemám. Okolo mne jsou jiné bytosti, které na mě dělají 
grimasy a posmívají se mně. Ale nikdo se nestará o mou 
úzkost!« Proč máš strach? »Nevím to. Mám prostě strach! A to 
mě dělá zlou. Dělám na ně potom také grimasy a posmívám se 
jim. Člověk se musí přece bránit!« Ale ty nejsi přece už mezi 
pozemskými lidmi. Víš to? »Ne! Já nechápu tento popletený 
stav. Všechno je úplně potřeštěné.« Zaměstnávala ses během 
svého pozemského života, na který si můžeš vzpomenout, 
někdy vyššími myšlenkami, myslím o smyslu lidského života, 
o narození a smrti a životě na onom světě? »Ach, na takové 
myšlenky jsem neměla žádný čas, také jsem nebyla k tomu 
založena.« Nemodlila ses a nemyslila jsi nikdy na Boha? 
»Ne!« Když tě ve škole vyučovali o křesťanství, neučinilo to 
na tebe žádný dojem? »Vysmívala jsem se tomu, a všichni se 
potom spolu se mnou smáli. Na to jsem byla hrdá, neboť jsem 
se cítila silnější.« A jak myslíš přes to dnes? »Já shledávám, 
že jsem měla pravdu, neboť není to všechno vůbec tak, jak 
to křesťanští učitelé vyprávěli.« Zemřela jsi jako člověk, 
proto jsi teď v tom duševním stavu, na který jsi věřila, že je 
přiměřený. »Ale co teď ze mne bude!« Bude z tebe jen to, o co 
jsi sama jako člověk pro sebe usilovala. Tak jsi nyní přesně v 
tom stavu, který jsi pro sebe považovala za správný, ačkoli ti 
byla dána příležitost, poučit se o lepších věcech. »Podle tvých 
slov zřetelně poznávám, že jsem měla pravdu, když jsem se 
nenechala chytit křesťanskými představami, neboť to všechno 
vůbec tak není, co tito učitelé o nebi a pekle a jiných děsech 
vyprávěli a co by bezbožníci měli zažít. To byl přece všechno 
podvod, na který uvěří jen hlupáci.« Tak se nyní opět vrať zpět 
do tebou uznaného stavu a zabíjej čas mezi svými nynějšími 
kamarády dále s pošklebky a děláním grimas. »Opovrhuji 
tebou!« (můj duchovní vůdce: »Nedávej jí žádnou odpověď.«)
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Jeden závistivý odpůrce
Kdo ke mně teď mluví? »Jsem ti rozhodnutá odporovat!« 
Pročpak? Ublížila jsem ti? »Ne.« Proč jsi rozhodnutá mi 
odporovat? »Protože ty spolupracuješ s duchem, který tě od 
nás oddělil a přesto nás vyzval, abychom tě oslovili.« Proč 
to shledáváš tak zvrácené, že tě to zlobí? »Protože tě tento 
duch před námi ochraňuje, zatím co my v naší nenávisti a 
hněvu se do sebe pouštíme, aniž by nás někdo ochraňoval.« A 
proto jsi rozhodnuta být ke mně nepřátelská? »Ano! Protože 
ti závidím, že máš takového velkého strážného ducha, před 
kterým jsme bezmocní!« Kdyby ses na zemi podrobila Bohu 
a během dlouhé doby mu sloužila modlitbou a odříkáním, 
potom bys mohla dnes mít také dobrého strážného ducha a 
nepotřebovala mi závidět. »Když se nepřizpůsobíš ke mně 
jinak, nebudu s tebou mluvit!«
(můj duchovní vůdce: »Nech ji v pokoji nyní jít, ona by tě chtěla 
jen rozzlobit.«)
Tak jdi dále, můj strážný duch tě propouští.
 

Následky chorobného bažení po penězích 
na onom světě jako »Krasavice»

Kdo jsi? »Kráska!« Jaké povahy byl tvůj život, který máš za 
sebou? Můžeš si přece ještě dobře na všechno vzpomenout. 
»Svedla jsem každého muže, kterého jsem chtěla mít. Chtěla 
jsem ale jen jejich peníze. Důsledně jsem si užívala své 
bohatství. Ale někdy jsem se vdala za takového muže, abych 
potom brzy mohla dědit. To se mi zdařilo vícekrát.« Tudíž 
jsi zcela opatrně tyto muže usmrtila? »Na to ti neodpovím, 
poněvadž jinak mi pošleš na krk policii!« Uklidni se, neboť ve 
světě, ve kterém nyní jsi, není policie. »To jsem si oddechla! 
Poněvadž strach před policií bylo to nejhorší!« Neměla jsi 
vůbec žádné špatné svědomí kvůli tvým vraždám? »Ne. Byla 
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jsem pokaždé spokojená, že jsem se starce zbavila.« Nemyslela 
jsi nikdy na Boha, který se díval tvé vražedné činy? »Ne. Já 
jsem Boha nikde na světě nepotkala. On existuje přece jen 
ve fantazii zatrpklých a domýšlivých lidí!« Co děláš nyní? 
»Pečuji o svou krásu.« Můžeš si své společníky, kteří jsou 
nyní kolem tebe, dělat opět svou krásou povolné? »Přehlížejí 
mě a dělají, jako kdybych byla stará čarodějnice!« Ale možná, 
že jsi tím doopravdy? »Zakazuji ti takovou drzost!« Nyní smíš 
zase jít, já tě nechci déle poslouchat.

Lupič z lenosti
Kdo teď mluví? »Pokřivená práce mi byla potřebou.« 
Co tím m yslíš? »Chci ti to vysvětlit. Ve světě, z kterého 
pocházím, jsem byl odpůrce vší řádné práce s vlohami k 
zločinu a bezvýznamně plýtvající časem. Řádnou práci jsem 
shledal příliš namáhavou, příliš jednotvárnou a příliš málo 
výnosnou, než abych tak vyplýtval svoji sílu a pracoval jako 
jiní lidé. V dnešní situaci je to pro mě mnohem správnější, 
neboť společníci, které jsem nyní nalezl, jsou právě takoví 
dobrodružní tovaryši jako já. Rozumíme si dobře mezi sebou, 
ale zisk není poznat. Děláme odvážná vloupání a děsíme 
pro zábavu lidi v noci v jejich postelích. Ale když se potom 
díváme na naši kořist, mizí nám před očima a celé vychytrale 
vymyšlené loupežné přepadení bylo nadarmo! Teď se ptám, 
co máme dělat, abychom po tolika úvahách a úsilí si mohli 
nakonec naší zaslouženou kořist vzít sebou.« Ano, to je těžká 
otázka! Kdyby sis ale uvědomil, že už nežiješ na zemi, tak 
také nepotřebuješ podnikat žádné loupežné výpravy, abys 
kradl majetek jiných lidí, protože už nepotřebuješ pečovat o 
obživu svého těla. Nemáš žádné pozemské tělo, je mrtvé a 
ty žiješ dále jen jako duch. Proto bezpodmínečně přestaň s 
loupežnými výpravami se svými druhy a neděs dále lidi v noci 
v jejich postelích! Tyto loupežné výpravy ti nejsou k užitku, 
to jsi poznal také již sám. »Ale co máme dělat, aby nám ubíhal 
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čas!« Snažte se o vašich nekalých činech přemýšlet, tady 
máte dost co dělat.

Jako pohrdač zákonem zpitoměl
(mluví jiný duch:) »Pracováním jsem pohrdal. Žil jsem jinak, 
než velké stádo, které neví, co je rozumné a prospěšné. Když 
jsem z každého zákona, který jiní lidé vymysleli, vzal jeho 
opak jako můj správný základ pro myšlení a jednání, tak se mi 
dařilo dobře. Přišel jsem k penězům a mohl si upravit život tak, 
jak mi to vyhovovalo. Bohatstvím jsem pohrdal také, protože 
vyžadovalo snahu a práci. Nejraději jsem ležel na slunci a 
spal jako psi. Také velmi namáhavým myšlením jsem pohrdal, 
protože z něho nebylo zhola nic. Když mě policie nechala v 
klidu, tak jsem byl spokojen. Všichni lidé, kteří si vytvářejí 
vlastní život, jak ho považují za správný, jsou od bližních 
pronásledováni a je jimi opovrhováno. Proč? Nemohl jsem to 
nikdy pochopit. Ale nyní mě nechávají v klidu. Mohu teď spát 
kolik chci. Jak dlouho jsem zde, nevím. Pro mě není žádný 
čas, protože já stále znovu spím a nevím jak dlouho. Ale to je 
tak dobře, já jsem spokojen.«

Brutální vrah z opojení z krve
»Od nejranějšího dětství jsem měl divokou chuť vraždit! 
Všechno živé, co mi jako dítěti přišlo do cesty, jsem se snažil 
zničit. Později jsem byl činný na jatkách, protože jsem miloval 
pářící čerstvou krev. Ale porážky zvířat jako povolání, mi 
nedávalo žádné uspokojení, neboť jsem chtěl přihlížet, jak se 
oběť brání a jak mi podlehne. Na tom jsem se pásl. Když jsem 
byl stíhán, protože jsem zavraždil mnoho lidí, ztratil jsem 
radost z vraždění a měl jsem potom strach o svůj život.« Jak 
jsi zemřel? »Pověsili mě. Nechtěl jsem jim dát svou krev. Tak 
bylo pro mne správné, že mě pověsí.« Co děláš teď? »Dělám 
nadále výlety k lidem.« Za jakým účelem? »Když najdu stejně 
smýšlející, potom se k nim připojím a pobízím je k vraždění.« 
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Co z toho máš? »O, velmi mnoho! Užívám s nimi společně 
opojení z krve!« Tady ti nabídla velká válka vítanou příležitost 
opájet se tekoucí krví. »To není totéž, jako když my oběti sami 
usmrtíme, jinak bych byl zůstal na jatkách.« Teď přestaň, ty 
bestie.

Předstíraný život jako »poctivý občan« 
s podvodně získanými penězi

»Mezi pracující třídou jsem byl jen málo k povšimnutí, neboť 
jsem shledal za rozumné, svou vlastní osobu držet v pozadí. 
Jen nejspolehlivější hosté z mé hospody znali možnosti, které 
jsem jim nabízel. Všichni se chovali diskrétně, jak jsem to 
žádal, protože jinak by přišli o hlavu. Bohatství, které mi ze 
všech mých tajných obchodů přitékalo, jsem ukrýval, protože 
zasvěcení hosté by mě jinak zabili. Když jsem měl dostatek 
peněz pohromadě, prodal jsem mojí hospodu a přestěhoval se 
daleko pryč do kraje, kde mě nikdo neznal. Všechna má přání 
byla splněna. Teď jsem shledal za moudré hrát počestného 
občana, jemuž nikdo nepřisoudí podlé jednání. Co jsem kdy 
skutečně spáchal, nezpozoroval nikdy žádný člověk. A nyní 
jsem zde a nevím, co mám začít. Ve společnosti okolo mne se 
necítím dobře. Všichni mě prokouknou, posmívají se a urážejí 
mě. Nemohu se jim vyhýbat! Jak dlouho to mám ještě snášet!«

Mladistvý sebevrah z podvodnické rodiny
»Na mé straně byli jen zkažení lidé, od kterých jsem vše 
odkoukal. Nikdo se tomu nedivil, že jsem byl také zkažený. 
Nepoctivá práce s penězi byla u nás pokládána za správnou. 
Když jsem spáchal hanebný čin a mohl přinést domů peníze, 
těšili se rodiče a chválili mé schopnosti. Ale když mě policie 
přistihla, ukryli, co jsem jim přinesl. Jiným lidem jsem se nikdy 
nesvěřil, neboť oni by nerozuměli našim způsobům. Proč mě 
policie vzala pryč od mých rodičů, jsem nevěděl. Když jsem 
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zaznamenal, že jsem uvězněn spolu s jinými mladíky, udělal 
jsem odvážné pokusy, abych se osvobodil. Nemohl jsem 
život ve vězení snášet. Když mě lidé potom při pokusu o útěk 
přistihli, uvěznili mě tak pečlivě, že jsem už utéci nemohl. To 
mne rozhněvalo. Začal jsem všechny lidi nenávidět. Zabránili 
mi mluvit s kamarády. Nato jsem se oběsil. Ale zde mohu 
alespoň volně obcházet a nalezl jsem kamarády. Dále nevím, 
co bych ti řekl.«

Zneužita bratry
»Když ti sdělím, co jsem zažila, s odporem mě zaženeš!« 
Klidně mi to sděl. »Bylo nás mnoho dětí a spali jsme spolu, 
protože rodiče byli chudí. Moji starší bratři se na nás dívkách 
provinili a když jsme byly starší, přivedli nás do jiného stavu a 
narodily se nám děti. Ale rodiče se postarali o to, aby to nikdo 
nezpozoroval. Co bylo z dětí, nevím. Když jsem dospěla, byla 
jsem slabá a churavá a nemohla jsem vydělat žádné peníze. 
Jak jsem potom přišla sem, nevím.«

Zdivočelý okradač mrtvol
»Budeš mě mít brzy dost, když ti řeknu všechno, co jsem 
udělal.« Klidně mluv! »Nalezl jsem velkolepý, divoký život 
mezi bojujícími vojáky, ačkoli jsem žádný voják nebyl. 
Měl jsem v kapse ostrý nůž, aby ranění, které jsem okradl, 
se mnou uctivě jednali. Jakmile viděli v mé ruce nůž, byli 
poddajní jako způsobné děti. Když jsem je okradl, šel jsem 
dál, protože mě jinak nezajímali. Když však byl některý na 
mne drzý a neukázal žádný respekt před mým nožem, potom 
jsem zapomněl všechnu zdrženlivost a uřízl jsem mu uši a 
nos k jeho poučení, dokud on nedržel drzou hubu. Když jsem 
potom šel pryč, shledal jsem, že jsem jednal zcela správně, 
neboť člověk se má bránit.« A jakou hanebnost jsi ještě jinak 
spáchal? »Rozumíš něčemu z války!« Ne. Já jsem nebyla sama 
nikdy ve válce. »Potom nemůžeš rozumět, o čem ti nyní mám 
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referovat. Duch, který mě pevně drží, požaduje, abych ti to 
řekl. V bojovém pásmu jsem nikdy nebyl. Co bych tam také 
chtěl dělat? Nic mi to nepřineslo. Ale mrtvoly a ranění, to 
byla má věc, ale jen, když leželi osamělé, aby mě nikdo viděl. 
Jinak by mě vojáci zabili. Když jsem s kořistí jednoho dne 
chtěl odejít, přepadli mě dva jiní kumpáni, kteří prováděli 
tutéž profesi. Bojovali jsme všichni tři vzájemně proti sobě. 
Každý chtěl zůstat na živu a dědit po obou ostatních. Mohl 
jsem se svým krátkým nožem vždy jen naslepo bodat, k 
zamyšlení a míření jsem neměl žádný čas. Oba měli také 
zbraně, ale žádnou munici. V každém případě nevystřelili. 
Když jsme nakonec přestali, byli jsme všichni tři zranění. Ale 
oba dva zemřeli vykrvácením, neboť jsem jim protnul hlavní 
tepnu. Bůh ví, že jsem dříve na to nemyslil, ještě dědit po 
dvou kolezích. Ale nyní jsem byl náhle bohatý, poněvadž oba 
měli dobrou kořist. Že to nikdo nezpozoroval, to děkuji své 
chytrosti. Ve vší tichosti jsem došel s celou kořistí domů. Až 
mě jednoho dne jeden přistihl, jak jsem nějakému raněnému, 
který se skrýval pod keřem v horečce a ležel na zemi, chtěl 
useknout prst, protože mi dobrovolně nechtěl dát zlatý prsten. 
Voják mi plivl do tváře a zbil mě do polomrtva. Dále nevím 
nic.«
(můj duchovní vůdce: »Zdivočetlí lidé se mohou nyní dále 
vypovídat. Má se poznat, že národy se dopustějí křivdy před 
Bohem, když si jejich vládcové dále dovolí, je vycvičovat k válce 
proti druhým národům. Zesurovělé, zdivočilé duše zpustlých lidí 
působí z duchovního světa zhoubně na stejně smýšlející a ženou 
je, aniž by to věděli, k hrozným činům. Když se lidstvo nezřekne 
samo zhoubného válčení, srazí je Bůh tak strašně k zemi, že jen 
málo kdo přežije.«)

Chybějící dobrá výchova vytváří 
nenávist na pořádek, lidstvo a Boha

»Bůh sám kazí lidi bídným osudem, do kterého je on na zemi 
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nasadí. Bůh nechává lidi nezodpovědně v jejich bídě nevinně 
bloudit. Kdo zde vysvětluje, že to je dobrota a spravedlnost 
boží, ten lže, neboť tvrdí něco, co není pravda. Všichni lidé 
začínají svůj život jako nevědomá malá zvířata a musí být 
poučeni a vychováni, aby se stali skutečnými lidmi. Mnozí 
ale nejsou vychovaní ani poučení a ti zůstávají v živočišném 
stadiu trčet. Kvůli nim se zlobí lidská společnost, protože jejich 
zanedbané duše pracují nepřístojně. Oni jsou postrachem 
svých bližních a jejich zoufalé, trpké pocity najdou porozumění 
pouze v pekle, když tam najdou stejně smýšlející bytosti. Toto 
jsem ti chtěl dát na srozuměnou dřív, než ti odhalím příběh 
svého života, jak to ode mne vyžaduje duch, který mě k tobě 
zavolal.«
»V dětství, než jsem přišel do školy, jsem nebyl žádným 
člověkem vychovávaný. Rodiče brzy zemřeli. Neznal jsem je. 
Cizí lidé, u kterých jsem byl, se o mne příliš nestarali a nechali 
mě běhat, jak jsem chtěl. Dávali mi málo a špatné jídlo. Tak 
jsem kradl jídlo, kde jen byla možnost. To jsem shledával za 
správné, protože jsem byl silný a hladový. Když mě při tom 
přistihli, byl jsem bit. To mě roztrpčilo. Ve škole se mi dařilo 
špatně.
Byl jsem příliš navyklý na svobodu. Ostatní děti se mi smály, 
když jsem všechno dělal naopak. Mimo školu jsem si vyčíhal 
ty, které jsem nejvíc nenáviděl a potom je zmlátil. Potom se 
mě báli. To mi dávalo zadostiučinění. Když jsem byl proti 
všem stále sám, to jsem neshledal za správné, a proto jsem 
shromáždil malou bandu okolo sebe, kterou jsem vedl. Dělali 
jsme ty nejodvážnější taškařice a nikdo nás neuměl zkrotit. 
Tímto způsobem jsem začal boj proti lidské společnosti. 
Nenáviděl jsem všechno, co bylo řádné a zákonné. Všichni 
moji kamarádi se schovávali před rodiči a učiteli a lhali a 
zbaběle se vymlouvali, když jsme měli být potrestaní. Tím 
jsem pohrdal. Řekl jsem vždy přímo, co jsem udělal. Pásl jsem 
se na jejich rozhořčení nade mnou, neboť jsem je nenáviděl 



105

tolik, že jsem jejich rozhořčení nad mými činy pocíťoval jako 
zadostiučinění.«
»Dále ti nepotřebuji nic vypravovat, neboť život jako dospělý 
člověk byl samozřejmým následkem tohoto dětství. Byl jsem 
zapřisáhlý nepřítel všech lidí. Zkazil jsem vše, co se dostalo 
do mých rukou. Nakonec jsem byl zoufalý ze všeho, ze sebe 
samého, z bližních, z Boha a ze všeho, co bylo. Přihlásil jsem 
se sám soudu, aby se mnou udělali rychlý konec. Dále nevím, 
co říci.«

Lichotivý pomlouvač
»Obviňováním jiných lidí, jsem stále odváděl pozornost od své 
vlastní osoby. Když jsem byl obviněn, zkoušel jsem se vymluvit 
a obvinit jiného člověka. Často se mi tato taktika zdařila, 
pak jsem ho druhý den přemluvil a přivedl do zmatku, že se 
choval jako blázen. Přál jsem si vždy navenek být před lidmi 
vážený, pročež jsem takové lidi, kteří se dopustili neopatrnosti 
a prohlédli mé tajné, ve skrytu držené věci, odbýval největší 
nenávistí. Nechtěl jsem se představovat před zrakem lidí tak, 
jaký jsem vlastně byl. Moc štěstí mi moje opatrné přetvařování 
nepřineslo, poněvadž co jsem podnikl, to se mi zpravidla 
nezdařilo. Dnes se vidíme všichni jací skutečně jsme. Tady 
není žádné ukrývání. Dále ti nemám nic říci.«

poučení duchovního vůdce
Můj duchovní vůdce: »Bůh chce tvými záznamy, které ti 
předkládám objasnit dnešním, podivně bezstarostným, bez Boha 
a svědomité náboženské výchovy zajištěně se cítícím lidem, jejich 
osud, který jejich nesmrtelné duši hrozí, když svou smrtelnou část 
bytosti, pozemské tělo, budou opouštět. Zesurovělé, chaotické, 
zdivočelé chování jejich nesmrtelné duše v duchovním světě kazí 
lidským duším, Stvořitelem nabízené, vyjasněné druhé bytí jako 
existenci v duchovní světové sféře. Nezpůsobilé se přizpůsobit 
zákonitostem duchovního světa, pro které se během jejich 
pozemského života nevzdělaly, zužitkují jen nuzné myšlenkové 
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pochody, ve kterých jako Pozemšťané žily. Jejich situace se pro 
myslící bytosti v duchovní, pozemskému světu už nepřizpůsobitelné 
formě bytí, jejíž zákonnosti nechápou, jeví převrácená a úplně 
nesmyslná. Cítí se zrazeni mezi bytostmi, které působí podobně 
zanedbaně a nezodpovědně a vedou bezcitný, nedobrý, opovržení 
hodný život od Boha odpadlých duchů. Jen ty mezi nimi, které 
si uvědomují své vlastní zanedbání a zahanbeně zastrašené 
hledají záchranu, mohou být ještě zachráněny, protože mohou 
přijmout poučení dobrotivých poslů Spasitele, které jim posílá. Ale 
opovrhovači takových poučení, které je hrdě a energicky odmítají, 
nemohou být ze svého zmateného stavu vysvobozeni.
Bůh není nespravedlivý, poněvadž lidský duch přijímá, o co žádal. 
V božím světě zachráněných duší působí všechny myšlenky a 
modlitby poslané k Bohu jako mocná síla, která je nese vzhůru ke 
světlu. Všechny modlitby Boha hledajícího člověka tkají nesmrtelné 
duši opravdovou světlou formu, jak Bůh jeho lidské přirozenosti v 
její vyjasněné existenci předurčil. Ale jen potud, pokud se člověk 
na zemi podrobí božímu poučování a jeho výchovnému působení.
Bůh není krutý vůči zoufalým, v jejich duchovní temnotě 
prodlévajícím duchům, neboť Bůh dává každé duši to, o co žádá. 
Soudy boží jsou vskutku spravedlivé, neboť Bůh postavil lidského 
ducha jako samotného pána nad svým osudem v duchovním světě. 
Bůh ale varoval a řekl to zřetelně, že člověk sklízí, co zaséval. Bůh 
nikdy neslíbil lidským duchům od něho odpadlým rajský život 
mezi vysvobozenými dušemi v nebeském světě.
Bůh působil svými vyškolenými učiteli tak, aby se nesmrtelná 
duše, oddělená od těla, mohla vlastní silou vyšvihnout vzhůru do 
světla božího světa, kde žijí vysvobozené duše.
Bůh skrývá zatím ještě velké tajemství nebeského světa, aby se 
odpadlí lidé Bohu, který zákonnost a uspořádání nebeského světa 
vytvořil, nevysmívali. Ale Bůh poukazuje na nesčetná svědectví 
zachráněných duší, které se jejich milujícím pozůstalým na 
pozemském světě zřetelně odhalily, jak jim to bylo Bohem uloženo. 
Církev Krista posbírala nesčetná svědectví o této skutečnosti, proto 
další popisování stavu zachráněných duší není nutné.
Odkrytím stavu zanedbaných duší, které se na onom světě 
nacházejí, chce Bůh vysvětlovat a varovat ty Pozemšťany, jejichž 
smysly ještě nejsou tak zatvrzelé, aby boží pomocnou ruku 
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neodmítali. Málo jich bude tímto vysvětlením ještě pro boží světlý 
svět zachráněno a přesto, kvůli těmto několika, Bůh tuto knihu 
uložil napsat.«

Pomatený vychloubačný duch
(»Přivádím ti nyní zase jednoho ducha, můžeš ho oslovit.«)
Kdo jsi? »Jsem božstvo samo, které tě oslovuje, proto mi 
prokazuj úctu a poslušnost.« Proč lžeš a neřekneš mi, kdo 
skutečně jsi? »Nepoužívej své chudobné, nevědomé rady pro 
božstvo, které tě nyní oslovuje, neboť ty jsi v mých očích bídný 
lidský červ, kterého já s boží silou, kterou v sobě nosím, mohu 
zničit, kdy se mi zlíbí!« Ty jsi pro mě méně nebezpečný, než 
tušíš, neboť já přece prohlédnu tvou prolhanou chlubivost. 
»K tobě mě přivedl převráceně pracující duch, který všechno 
poplete naopak. On je zatracený duch, který je s tebou spojený 
a odvážil se mě ovládat. Já jím ale opovrhuji, neboť on je 
poslaný čertem a troufá se mi nadřazovat!«
Proč jsi se mu podřídil a nechal ses od něho ke mně vést? 
»Udělal jsem to ze zvědavosti, abych vyzvěděl, jaký způsob 
zlomyslnosti on proti mně postaví. Jakmile já jeho zlomyslnost 
správně odhalím, chci ho božskou silou, která je mi vlastní, 
potrestat. Na tobě vidím zřetelně, že na mou božskou sílu 
nevěříš, protože se ke mně chováš zvráceně a zavrženíhodně. 
Ale já ti ukážu sílu svého božství, aby tě tvá pýcha přešla! 
Chci tě vidět pokořenou před silou mého slova!« V tobě je ale 
aktivní duch lži, který se snaží duše od Boha a jeho světlého 
světa odvrátit, aby je vedl do zkázy. Z Pozemšťanů, které ve 
své roli jako boží soupeř oslovíš, mohou poslouchat tvoje 
pokyny jen ti, kteří jsou ti ve svém duchu podobní. Na ty se 
budeš moci přisát, aby sis jejich duši udělat poddajnou jako 
vládce nad pekelnými duchy, kde působíš. Ve své působnosti 
jako soupeř boží jsi vázaný na neutěšené a tmavé oblasti 
podsvětí. Proto si přeješ podřídit hodně společníků, abys 
méně pociťoval strašné zapuzení od Boha, kterého nenávidíš.
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Zmiz nyní na místo, kam patříš. Nechci tě déle poslouchat.
Nespravedlivě pociťované zchudnutí udělalo z něho zločince 
z vlastní spravedlností.
(můj duchovní vůdce: »Bůh ti nyní dal příležitost, poznat 
opravdový postoj pekelných duchů. Buď naprosto v pokojné 
jistotě, že tvá bezpečnost je pod mou ochranou. Chci ti nyní přivést 
dalšího ducha.«)
»Nesnaž se nade mne povyšovat a nevyptávej se, mohl bych 
tě přece obelhat.Všechno, co ti chci oznámit, oznámím ti z 
vlastního rozhodnutí, neboť já si nenechám nic vnucovat.« 
Tak mi vyprávěj z tvého vlastního svobodného rozhodnutí, 
co bys mi chtěl sdělit. »Všechno, co jsem na zemi vlastnil 
mi shořelo, proto jsem začal krást, neboť jsem neviděl žádný 
rozumný smysl v tom, že jiní lidé všechno své vlastnictví 
obdrželi, zatím co mě a mnohým jiným lidem bylo bez jejich 
vlastní viny všechno, co vlastnili zničeno. Tato nespravedlnost 
mne rozhněvala a začal jsem si přivlastňovat samozřejmé 
právo získat si násilím, co jsem potřeboval k životu, stejně 
jako mi bylo násilím vzato, co jsem k zajištění svého života 
vlastnil. Když společenství lidí uzná za správné, že velkému 
počtu lidí je všechno, co k životu potřebují zničeno, potom 
se smí jednotlivec, s kterým bylo nespravedlivě jednáno mstít 
tím, že umělými přikázáními, které toto společenství vytvořilo 
opovrhuje a jedná proti. Tak jsem se stal jedním z bezohledných 
zlodějů, poněvadž jsem si s hrubým násilím obstaral všechno, 
co jsem k životu potřeboval. Neměl jsem žádný strach před 
policií, neboť jsem se cítil být v právu. Vidět nebyla nikde 
ochranná policie, když mi moje vlastnictví bylo zničeno. Proč 
nezasáhla tady policie, aby mne chránila? Kde byla, když se 
dělo hromadné ničení čestně získaného vlastnictví? Všichni 
lidé to brali pokojně jako něco, co nelze změnit, tak podobně 
jako přírodní zákon, který člověk také nemůže změnit. Poznal 
jsem zvrácenost každého masového ničení a na to jsem se 
nepodrobil všeobecnému osudu, ale zaopatřil jsem si pro sebe 
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právo uprostřed obecně oddaně přijaté mocné křivdy! Proč 
by mělo být mé jednání, kterým jsem si násilím obstaral, co mi 
násilím bylo vzato, být nepoctivější a opovržlivější, než takové 
hromadné ničení cizího vlastnictví? To se mi nezdá! Tak, tím 
jsem ti vyprávěl dobrovolně, co jsem ti chtěl říci. Nepotřebuji 
tvou odpověď, proto nyní půjdu.«

Působení božího ducha podle 
názoru ducha temnoty

»Na tebe jsem byl odkázaný, ale já nechci od tebe zhola nic 
vědět!« Tak jdi přece zase pryč! »Nemohu, poněvadž tenhle 
duch, který mě přivedl, mě pevně drží.«
Tak řekni, co máš vypovídat! »Já tě chci jen proto oslovit, 
protože jsi to nezpozorovala, že jsi jako pozemský člověk 
tímto duchem vedená. Kdybys byla na naší straně, potom bys 
mohla sama rozeznat, jak si tento duch z tebe dělá blázny. V 
pozemském světě jsi ale zaslepená a nevidíš co se v našem 
světě děje. Příliš rafinovaný je tento duch, než abys ho uměla 
prokouknout, neboť on skrývá před tebou svou pravou povahu. 
Ukazuje se jako archanděl Raphael, ale on je ve skutečnosti 
pomocník čerta, který má radost z toho, lidi svádět svým 
uměním, které vám předvádí. Nesvěřuj se mu nadále, jinak 
jsi ztracená!«
Kdybys ke mně hovořil z jiného místa, byl bys v mých očích 
jen špatně informován. Ale, že ke mně hovoříš z místa, na 
kterém přebývají zpustlí, od Boha odpadlí duchové, tak jsi 
zlomyslný vzpínající se proti Bohu a tomu tvůj urážlivý duch 
slouží. Opusť mě nyní, protože jsi se odhalil jako pomlouvač 
a já tě nechci dále poslouchat.
(můj duchovní vůdce: »Ale ty budeš muset jako Bohu sloužící 
člověk ještě dále vyslechnout, co ti duch temnoty ještě chce říci. 
Proto nepřerušuj.«)
»Opustit tě nemohu, protože mě tento duch pevně drží. Ale já 
ti chci prozradit, co nemůžeš vědět.« Tak mluv dále!
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»Všechny síly, které jsi od tohoto ducha přenesené získala, 
byly lákavé a prolhané, protože tě vůbec skutečně neposílily. 
Co jsi viděla jako mámivý obraz, to ti tento duch stejně 
nesplnil. Stojíš tu dnes ještě mnohem chudší, než jsi byla když 
tě tento duch zprvu oslovil. Hodně jsi mu obětovala a co ti za 
to dal? Nechal tě ztratit tvé veškeré jmění a co od tebe žádal, 
bylo pro tebe samotnou jen obětování tvé pracovní síly, tvých 
peněz a tvé vážnosti před tvými bližními. Všude tě nechal 
zahanbit a zdolat. Všem lidem, kterým si svou spolupráci s 
ním na jeho příkaz měla odhalit, dal sám pokyn, aby tě odmítli 
a opovrhovali tebou. Vůbec ti ta tvá trpělivá a obětavá práce 
pro tohoto ducha neprospěla, neboť on tě měl stále znovu za 
blázna.«
(můj duchovní vůdce: »Nevměšuj se a nech ho dále mluvit.«) 
Odkud toto všechno víš?
»O, my nejsme tak slepí v našem světě, jako jste vy! My 
poznáme, co chceme poznat. Ale vy to nepozorujete, že my 
vás pozorujeme.«
Na tvém pozorování ale je patrné, že jsi postřehl jen vnější 
události, do kterých jsem se dostala. Skutečný a velký smysl 
všech těchto událostí jsi ale nepoznal. To mi dokazuje, že jsi od 
Boha odpadlý duch. Kdybys měl přehled o božích zákonech, 
mohl bys vědět, že nemůžeš posuzovat pozemský osud lidí 
sloužících Bohu, podle toho, jak mnoho úspěchů měli v 
zevnějším životě před bližními nebo kolik peněz za svoji boží 
práci vydělali. Všechno toto je pomíjející, a proto podružné. 
Skutečné hodnoty, které takový člověk získal, nemůžeš ty ale 
posoudit, neboť pro to ti schází smysl.
»Nevymlouvej se s těmito tajuplnými náznaky, za kterými není 
nic než tvoje pomatená obrazotvornost. Vidíme jasněji než vy, 
a proto vám říkáme pravdu. Uvaž sama, jak tě tvůj tolik tebou 
uznávaný a ctěný duch měl za blázna, tím že tě mnohokrát 
vyzval, abys svou spolupráci s ním odkryla před zkoumavými 
lidmi a potom tě nelítostně nechal jimi odsoudit! Jak jsi byla 
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zaslepená, že ses už dávno od takového bludného ducha 
neoddělila! Jen u nás bys nalezla porozumění a pomoc, neboť 
my víme, co je pro lidi nutné, prospěšné a přinášející štěstí. 
Odmítni tedy konečně svou zcela neužitečnou spolupráci 
s tímto ničitelem důvěřivých lidí. Dělá si z vás blázny, 
protože má radost z toho, že vás může vodit za nos, aby měl 
zadostiučinění, že může využívat svou moc nad vámi. Chce se 
kochat ničením, protože je ničitel, který slouží čertu.«
(můj duchovní vůdce: »Nic dalšího nesmíš od něho vyslechnout. 
Proto ho nyní propusť. Oslov dalšího ducha.«)

Jedna domýšlivá pokušitelka
Kdo jsi? »Jedna tebou opovrhovaná společnice, kterou ty 
neznáš, která ale zná tebe.« Vyjádři se jasněji a řekni, kdo jsi!
»Mnohokrát jsem tě chtěla přemluvit, aby ses oddělila od 
vedení tímto duchem, ale tys neposlouchala mé rady, protože 
jsi do něho takřka zblázněná. Všechny mé vážné a důtklivé 
domluvy jako bych házela do větru a ty následuješ zcela proti 
všemu rozumu pořád jenom tohoto ducha, který tě před mým 
jasným zrakem vede k pomatení. Proč neposloucháš moje 
varování a rady? Zvrácená a pošetilá byla tvá cesta, kterou jsi 
šla za vedení tohoto ducha, neboť jsi byla všeho zbavena, co 
dělá lidi bohaté a šťastné. Nezodpovědně tě tenhle duch vždy 
jen obelhával a mátl. Zhola nic ti nepřišlo jako odměna za 
všechnu tvou namáhavou práci, kterou jsi pro něho vykonala. 
Zvrácené tedy bylo tvé poslušné podřízení se vedení tímto 
duchem.«
Nenamáhej se, mě zastrašit, neboť bys dosáhla jen toho, že ti 
zakážu další rozhovor. Bůh, kterému jsem podřízená, mi dal 
tohoto ducha, aby mne vedl a žádná síla pekla není schopna 
mě někdy od něho odvrátit. Proto zmiz odtud a jdi zpět na 
místo, kam patříš!
»Opovrženíhodnou shledávám tvou svéhlavost, neboť ty 
jednáš vždy proti všemu rozumu. Vy pracujete zcela obráceně, 
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když tvrdíte, že pracujete pro Boha, neboť Bůh, na kterého vy 
věříte, vám nedává mzdu za vaši práci, jakou každý rozumný 
člověk za svou vykonanou práci žádá. Ale ty nežádáš mzdu 
za svou práci, a proto mám pravdu, když tvrdím, že jednáš 
nerozumně, když s tímto duchem spolupracuješ. Co ti za to 
dal? Nic než zahanbení a odmítnutí od těch posuzovatelů, 
na jejichž soudu něco záleželo. Tímto duchem, kterému tak 
úctyplně sloužíš, jsi byla vedena do zmatku.«
Ale ty jsi něco přehlédla, totiž to co svým zrakem nemůžeš 
vidět, a to mi tento duch svým vedením obstaral: Normálně 
nepoznatelné hodnoty duchovního druhu, které jen Bůh 
může člověku zprostředkovat. Vedle toho ale i vnější zřetelné 
hodnoty, totiž náklonnost a přátelství počtu lidí, kteří se mi 
jako společníci stali milými a cennými. Z toho ty ale nic 
nechápeš, neboť čisté štěstí hluboké duchovní sounáležitost 
se stejně smýšlejícími, v mém případě s dušemi milujícími 
a ctícími Boha, ti není představitelné, protože ty jsi takové 
štěstí sama nezažila. Ty jsi jako slepec dívající se do slunce. 
Bůh nepracuje nikdy tímto způsobem, jak jsi mi jako správný 
způsob zobrazovala, ale Bůh má vlastní způsob, jak s lidmi, 
kteří mu slouží, nakládat a vychovávat je. Bůh takového 
člověka ospravedlňuje často teprve, když zemřel. Toto vše 
nemůžeš chápat, protože ty jsi během svého pozemského 
života Bohu nesloužila.
(můj duchovní vůdce: »Já jí nyní propustím, protože tys jí 
všechno řekla, co ona měla slyšet. Oslov nyní dalšího ducha.«)

Podvodník se smějící maskou
Kdo jsi? »Já jsem byl prachlump, který ale největší podvody 
dokázal zakrýt pod usměvavou tváří.« Jakého druhu byly ty 
podvody? »Nikdo je nemohl poznat, protože člověku, který jde 
životem všeobecně vždy s úsměvem, bližní důvěřují. Veselým 
způsobem jsem si všechno obstaral, co jsem si přál, a na to 
jsem byl hrdý, neboť jsem cítil, že mám převahu. Mé zatvrzelé 
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lži nepozoroval nikdo, protože láskyplně usměvavá tvář, kterou 
jsem si navykl vždy nasadit, všechny lidi, kteří měli se mnou 
co dělat, o mých pravých myšlenkách a úmyslech oklamala. 
Dosáhl jsem tímto způsobem velkého bohatství, ale nemohl 
jsem se z něho správně těšit, protože mě podvedení udali. 
Poslední jednání mého života nebylo tak veselé, abych mohl 
udržet svůj úsměv. Rozhněvaně jsem potom bojoval o moje 
propuštění a shledal jsem za chytré, obvinit jiné lidi, abych 
sám sebe zprostil obvinění. Ale tito se mocně bránili, pročež 
mé trestné činy byly viděny jako stále obecně nebezpečné a 
já jsem byl rozsudkem soudu odsouzen k tak dlouhému trestu 
v káznici, jaký jsem nemohl snést. Když mě muž, který nás 
při práci hlídal, viděl utíkat, střelil na mě. A to jsem chtěl. 
Vykrvácením srdce jsem musel asi zemřít, neboť potom nic 
nevím. Nyní jsem mezi kamarády, kteří zažili podobné jako 
já.«
(můj duchovní vůdce: »Takoví duchové během jejich pozemského 
života opovrhovali Bohem a jeho přikázáními. Z plného 
přesvědčení si pro sebe jako lidi nepřáli žádnou náboženskou 
výchovu. Vystoupili proto z božího záměru pro pořádek, který 
lidské duše, když opustili pozemské tělo nechá jako vysvobozené 
duchy vejít do nepředstavitelného světlého světa.«)

Osud nelítostného atleta
»Ovlivněn svým přírodním vzezřením jsem strávil život 
neklidného, rozechvělého atleta. Moje nezdolné tělesné 
disposice mi daly možnost, konat převážně práci, kterou 
hýčkaný, slabý člověk nemůže konat. Měl jsem nad většinou 
mých bližních převahu pro mou statnou přirozenost. Mnozí 
moji profesní kamarádi nebyli schopni právě tolik stihnout, 
co já. Podle množství práce, které jsem vykonal bylo zjištěno, 
kolik je schopný vykonat jeden člověk. Tak se stalo, že ostatní, 
méně práceschopní lidé byli přetížení a byl jim jejich menší 
pracovní výkon vytýkán. Na základě mého nadměrného výkonu 
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jim byl vyměřen jejich pracovní výkon. Marně mě úpěnlivě 
prosili, abych tak nadměrně nepracoval, aby jim jejich 
nepatrný výkon nemohl být vytýkán. Já jsem však nepřijal 
jejich výčitky, neboť jsem byl hrdý na svou sílu a zdatnost. 
Zejména jsem si nechtěl od zaměstnavatelů příslušné výhody 
nechat uniknout. Jiní lidé mohli z toho být přetížení, že jsem 
měl takovou silnou tělesnou kondici, ale to mi bylo jedno. 
Kvůli jejich nepřátelství jsem neztratil nikdy své promyšlené 
sebevědomé vystupování. Mně se dařilo dobře, to byla hlavní 
věc. Když nepřátelská nenávist spolupracovníků proti mně je 
dohnala k tomu, že mi způsobili těžký tělesný úraz, na který 
jsem potom asi zemřel, tehdy jsem teprve správně pochopil, 
co jsem mou nadměrnou prací mezi nimi způsobil. Když 
jsem se na smrtelném loži svíjel obtížen tělesnými bolestmi, 
žádný můj spolupracovník mne nelitoval. Vyhýbali se mi jako 
malomocnému. Teď jsem zde v tomto zvláštním stavu a nevím, 
co mám dělat.«

Zděděné bohatství jako základ pro 
život bezohledného sobce

»Byl jsem bohatými rodiči přiveden k bezstarostnému způsobu 
života. Všechno, co jsem si mohl jen přát, mi bylo dáno. Mít 
hodně peněz, byl pro mě samozřejmý základ života. Ostatními 
lidmi, kteří museli pro obživu pracovat, jsem pohrdal jako 
méněcennými. Bůh byl pro mě přebytečný, protože jsem stejně 
vlastnil všechno, co jsem si přál. Proč bych se měl tedy modlit? 
K tomu neexistoval pro mě žádný důvod. Během celého života 
jsem byl neobyčejně zaměstnaný tím, co si za peníze, kterých 
jsem tak hojně vlastnil, mohu opatřit za radosti a požitky. 
Všichni muži, které jsem si přál za společníky, všechny ženy a 
dívky, které jsem chtěl získat, mi byli naklonění a tak oddaní, 
jak jsem chtěl. Můj život byl jiný než život mého okolí, neboť 
jsem žil jen pro sebe samotného a nezaložil žádnou rodinu. 
Nechtěl jsem být vázaný povinnostmi a muset pečovat o jiné 
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lidi. Žil jsem šťastněji než manželé a chránil si svou svobodu. 
Já jsem tolik miloval tento pocit nezávislosti, že jsem lidi, 
kteří mne prosbami a důtklivými domluvami a slzami chtěli 
přivézt k tomu, abych se na ně uvázal, s bezohledným násilím 
ode mne oddělil.
Celý svět mi byl otevřen. Podnikal jsem daleké cesty a cítil 
jsem se v každé zemi v bezpečí díky penězům, které mi byly k 
dispozici, neboť všechni zaměstnanci, s kterými jsem měl co 
dělat, jednali se mnou uctivě.
Ale tu selhala jednoho dne odolnost mého těla. Byl jsem 
upoutaný na lůžko. Povolal jsem lékaře světové pověsti a 
dotazoval se jich na příčinu mé nemoci. Bujný život! řekl 
jeden. Příliš málo tělesné námahy, mínil jiný.
Zhýčkaní lidé stárnou rychleji, usoudil třetí. Ale k čemu mi byly 
takové fráze! Chtěl jsem se opět uzdravit a moci pokračovat ve 
svém obvyklém životě! Žádný lékař mi doopravdy nepomohl. 
Dal jsem jim hodně peněz, aniž by mi to prospělo. V dřívějším 
životě jsem si mohl za peníze všechno koupit. Nyní to selhalo. 
Už to nefungovalo. Mé ošetřovatelky jsem vyháněl často 
rozloben z pokoje, protože mě jejich soucitné tváře zlobily. 
Mé myšlenky byly zatrpklé a moje srdce zatvrdlo. Začal jsem 
život nenávidět, protože mně začal trápit. Všechno, čím jsem 
se, upoután na lůžko, zaměstnával, nudilo mě již po krátké 
době. Mnozí lidé, kteří mě navštívili, mě rozhněvali ještě více, 
protože oni přicházeli jako zdraví, přímí a veselí lidé, kteří mi 
mou bídu jen připomínali. Věděl jsem také, jak mnozí počítali 
dny, které ještě budu žít, protože počítali, kdy zdědí mé peníze. 
Když jsem po těžké operaci zase přišel k vědomí, pozbyl jsem 
naději na zlepšení svého stavu, poněvadž jsem poznal, že 
budu muset žít dále jako mrzák. Nyní jsem se cítil nepatrnější 
než všichni ostatní. Tuto situaci jsem shledal zvrácenou a 
nesnesitelnou. Ale nikdo mi jí nemohl odebrat. Byl bych si 
přál smrt, kdybych věděl, že po smrti budu žít dále. Teď vím, 
že jsem po druhé operaci zemřel. Já žiji dále, mohu myslit a 
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tobě podat zprávu. Ale co mám dělat? Nemám peníze, jsem 
přesně tak chudý jako všechny tyto rozzlobené bytosti okolo 
mne. Oni se zlobí také na všechno, právě tak jak já. Kéž bych 
znal východisko z této situace! Nemůžeš mi říci, jak bych se 
mohl opět vrátit do šťastnějšího stavu!«
Mně byl uzavřen smysl pro bytosti tvého druhu, proto ti 
nemůžu odpovědět na tvou otázku. Jestliže tě duch, který tě 
ke mně přivedl, uvolní, tak se vrať v klidu na své místo mezi 
druhy, ke kterým patříš. »Tak tedy jsem ti marně vyprávěl svůj 
životopis!« O nikoliv! Na základě tvého životopisu si mohou 
mnozí ještě na zemi žijící lidé udělat obraz, jaké, pro jejich 
nesmrtelnou duši nebezpečné následky může mít bezbožný a 
egoisticky strávený pozemský život.

Stal se hračkou démonické síly kvůli 
nedostatečnému sebeovládání

»Dívat se na trpící lidi mně bylo nepříjemné. Byl jsem plný 
mrzutých pocitů a zraňoval jsem jako smyslu zbavený své 
bližní, kteří byli na mne závislí. Jejich vystrašené myšlenky 
mi byly lhostejné, neboť jsem si chtěl na nich vylévat jen svou 
zlost. Protiútoky jsem nestrpěl! Chudší lidé, kteří byli na mně 
závislí, se báli mých výbuchů hněvu, kterým se netroufali 
postavit na odpor.
Zpravidla jsem se rozzlobil sám na sebe pro mou zlostnou 
náladu, protože jsem pozoroval, jak se mi bližní plaše 
vyhýbají. Něco mě trápilo. Nevěděl jsem, co to je. Cítil jsem se 
jako bych byl od neviditelné osoby hnán k záchvatům vzteku. 
Byl jsem jim vydán na pospas.
Když jsem byl jednou ve vzteku násilný, byl jsem potrestán pro 
ublížení na zdraví. Z toho jsem se hrozně rozzlobil, neboť jsem 
se cítil být v právu.
Protože jsem byl víc obávaný než milovaný, zahořkl jsem 
natolik, že jsem se stal samotářským. Jen kdybych věděl, 
proč bylo v mém životě všechno tak převrácené. Můžeš mi to 
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objasnit!«
Ano. Ale nebudeš to chtít akceptovat. Chyběla ti křesťanská 
výchova k sebeovládání a lásce k bližnímu. Všechno, co jsi 
mi vyprávěl, je jen toho následek. Ty jsi dovolil démonickým 
silám vstup do tvé duše svým nedostatečným sebeovládáním 
a nedostatkem lásky k bližnímu. »Ale odkud přicházejí tyto 
démonické síly!« Jsou všude okolo nás. Nikdo je nemůže 
vidět, ale ony jsou přesto tady a působí zhoubně na lidi, když 
jim nekladou odpor svým sebeovládáním, které získají z 
náboženské výchovy. Tak jsi jim propadl, protože jsi nechal 
svou duši na zemi zpustnout, právě tak jako zpustne pes, 
když nedostane od pána řádnou výchovu. Stal ses hříčkou 
démonické síly, a proto jsi teď na místě, kde jsou vázáni 
zpustlí duchové. »Nemůžeš mě z tohoto místa odvést!« Ne. K 
tomu mi chybí síla. Poněvadž já nemohu stav tvé duše, který 
sis sám vytvořil, změnit.

Utrápený další život jako manažer
»Ztracený je můj pozemský život, který jsem v úmrtí těla 
vědomě opustil. Ztracený je, protože nemohu nic z něho v 
nynějším stavu zužitkovat.« Čím jsi byl ve svém životě? »Byl 
jsem šéfem jedné velké firmy a měl tolik práce, že jsem nemohl 
najít čas pro jiné věci. Nyní se mi všechno, co procházím stále 
ve svých myšlenkách, ukazuje jako zmatená věc. Je to bez 
smyslu. Není ve mně nic jiného, než bezvýznamné hloubání o 
záležitostech podniku. Jsem jako upoután v těchto myšlenkách. 
Jak se jich zbavit!« Na zemi nebylo v tvém myšlenkovém 
životě žádné místo pro modlitby k Bohu. Neměls žádný čas 
vedle své veškeré naléhavé obchodní práce se ještě snažit 
o vzdělání své duše pro život na onom světě. Kvůli tomuto 
zanedbání jsi nyní v této tak tíživé situaci. »Nemůžeš mi ji 
změnit!« Ne. To není v mé moci, neboť já nemohu na tebe 
přenést duševní vlastnosti, které ti chybějí.
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Následky nevděčnosti k Bohu z 
pyšného přecenění sebe sama

»Jako pracující člověk jsem byl ve šťastné situaci moci vydělat 
peníze, neboť práce na zahradě, které jsem vykonával, mi 
dávaly možnost, ze všech nákupů, které jsem pro vybudování 
zahrad musel provést, získat pro mně zvláštní zisk. Všichni 
lidé, kteří mi odevzdali zahrady k osázení a ošetření, jsem 
podváděl s veselým srdcem, protože oni neznali skutečné 
hodnoty stromů a rostlin, které jsem jim sázel. Pozvolna jsem 
byl bohatší než moji kolegové, neboť jejich výpočty cen byly 
o hodně nížší než moje. Ale později se časy změnily. Mnoho 
rostlin mi zašlo. Nevysvětlitelné vlivy mě v mé profesi stále 
více trápily. Nic se mi nedařilo. To mě rozladilo, poněvadž lidi 
zřetelně rozpoznali, že se mi moje práce už dobře nedaří, a tak 
se mi vyhýbali. Marně jsem hledal příčiny svého obchodního 
úpadku. Nemohl jsem je najít, neboť jsem byl stále pilný a 
pečlivý v opatrování rostlin. Když jsem podnik už nemohl 
dále udržet, zahořkl jsem natolik, že jsem se bez okolků 
zastřelil. Proto vím, že jsem zemřel. Ale mohu ještě myslet 
a mohu tě vidět, jak vypadáš podobně jako člověk i když se 
zdáš vzdušnější. Nemůžeš mi říci, proč to vše v mém životě tak 
nešťastně vycházelo? Nebyl jsem přece žádný špatný člověk. 
Nebyl jsem nikdy zlý k druhým lidem, nespáchal jsem žádný 
zločin a byl vždy ke všem přátelský! Tak proč jsem si zasloužil 
takové neštěstí!«
Tuto otázku ti chce duch, který tě ke mně přivedl, sám 
zodpovědět. Zprostředkuji ti tedy jeho slova: »Když ses na 
počátku věnoval profesní práci, měls nejlepší vůli všechny své 
zákazníky uspokojit a pilně ses snažil, aby tvé mnohé sazenice 
zdárně rostly. Vidouce tvou dobrou vůli, Bůh tvou práci požehnal. 
Ale tys byl z toho příliš jistý a mínil jsi, že Bůh ti stále jako poslušný 
čeledín musí tvé práci žehnat, neboť to má být podle zákonů 
přírody jistý následek korektně prováděného vysazování. Díval ses 
na růst rostlin skutečně jen jako na mechanický proces a věřils, že 
ty tento růst a rozkvět rostlin můžeš řídit svou vůlí. Proto ses cítil 
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na začátku jistý a veselý ve svém povolání, neboť ses domníval, 
že jsi vládce nad tebou zasetými a zasazenými rostlinami. Ale 
musels v dalším průběhu své odborné činnosti zřetelně poznat, 
jak něco jako neviditelná ruka ti připravila přehmaty a neúrodu a 
rozmanité nepředvídané nehody. Rozhněvaný jsi bojoval proti této 
neviditelné ruce, ale nemohl jsi ji přinutit ovládat svou vůlí. Byla 
silnější než ty. Na konci jsi propadl zoufalství nad svou vlastní 
sílou a vzdal boj. A teď jsi jako bezradný, zatrpklý duch upoután 
v podsvětí a hledáš záchranu. Všechno tvé namáhání, si násilím 
získat boží požehnání, zůstalo neúspěšné, neboť Bůh se nenechá 
nutit. Příliš tajuplná je zákonitost tohoto Stvoření, než bys mohl 
sám vidět na základě tvých odborných znalostí. Cítil ses jistý a 
veselý a obeznámený jen s viditelným děním uvnitř tohoto Stvoření. 
Ale bylo ti názorně ukázáno, že jsi úplně neschopný přemoci 
takové nepříznivé síly, které ti rozumné lidské způsoby práce kříží. 
Na této neprůhledné práci neviditelné ruky bys měl poznat, že ty 
nejsi pán nad tajuplnými silami tohoto Stvoření, ale že ty jako 
tvor jsi podřízen mocnému vedení Stvořitele. Ty s tvojí lidskou 
myšlenkovou schopností nemůžeš vypátrat jeho tajemnou práci na 
tvé duši. Zapomeň na všechny hořké pocity kvůli pochybenému 
profesnímu životu, neboť jsi byl Bohem vyvolený, abys ukázal 
nesčetným ještě na zemi žijícím nevědomým bloudícím lidem, jak 
jsi na zemi zbloudil. Na tvém příkladě mají poznat lidé tvého druhu, 
že člověk Stvoření, do kterého byl Bohem dán, nemá považovat za 
mechanismus, který on podle své libosti může řídit. Nad zřetelným 
přírodním děním je neviditelné duchovní boží dílo, z kterého na 
pozemské Stvoření proudí vlivy, které se kontrolujícímu lidskému 
pozorování vymykají. Jen jejich účinky může člověk pozorovat, ale 
příčiny mu zůstávají utajeny.
Když jsi obdělával své zahrady, cítil ses jako pán nad tímto 
Stvořením, protože jsi studoval pozemské zákony, týkající se 
tvé profesní práce. Ale musels pozvolna poznat, že se se svými 
znalostmi nemůžeš ubránit těmto neviditelným vlivům, které ti 
kazily tvoji pečlivě promyšlenou pilnou profesní práci. Tak musíš 
nyní přiznat, že jsi žil jako bezmocný tvor na zemi, který byl 
podřízen zákonům duchovního Stvoření, o jehož existence jsi nic 
nevěděl.
V tobě si přál Bůh vytvořit příklad pro nevědomost nesčetných lidí, 
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kteří bloudí na zemi, protože si nejsou vědomi duchovnosti jejich 
vlastní bytosti.
Když jsi byl činný jako zahradník, byl jsi dobromyslný člověk, 
který neměl na sobě nic, co by mohli bližní odsuzovat. V tomto 
radostném vědomí jsi vykonával své povolání. Ale ty ses zmátl svým 
mamonářstvím, čímž si na sebe usměrnil nepříznivé duchovní vlivy, 
které pokazily tvou profesní práci. Podivné, tobě nesrozumitelné 
případy z duchovního prostředí mařily činnost tvojí vlastní vůle, 
nad čím sis zoufal. Kdyby ti bylo bližními, kteří žijí podrobeni 
Bohu vše vysvětleno, tak bys déle nebloudil a byl bys nezoufal. 
Poznal bys totiž, že sis požehnání boží, které jsi z počátku pro svou 
profesní práci měl, svým nekalým mamonářstvím promarnil a 
potom teprve zakusil nemilost boží. Dále ti nechci více říci.«

Jeden bezohledný povrchní dobyvatel žen 
»Já jsem božský Jindřich, kterému děvčata nadbíhala v 
zástupech. Velkolepým jsem shledával okouzlující krásu 
svého zevnějšku, protože mi opatřil mnoho úspěchů mezi 
bližními. Když jsem se jen někde ukázal mezi nevázanými 
lidmi toužícími po zábavě, uvítali mně již všichni s jásotem a 
zatahovali mě do svého středu. Příliš ducha jsem nepotřeboval 
mít, ale nerozvážnou bujnost ke všem extravagancím 
rozesmávající lidi. Málo jsem rozlišoval moje posluchače, 
když jsem nechával překypující náladě volný průběh, neboť 
jsem chtěl bezpodmínečně udávat tón a vynikat s nápady, 
které mi přicházely. Z lásky jsem se neuvázal na žádnou 
ženskou bytost, ale z dobyvačnosti, protože jsem pocítil 
velké zadostiučinění z toho, když se dívky toužící po zábavě 
tak houfně mnou nechaly nachytat. Nikdy jsem jim neslíbil 
manželství. Ale to jim nezabraňovalo, aby mi přinesly celou 
lásku jejich srdce. Když mne jedna omrzela, poslal jsem ji 
pryč, abych připoutal na sebe další.
Teprve když jsem byl starší, shledal jsem za praktické, vzít si 
manželku, která mě obstarávala, protože jsem začal postonávat. 
Má veselá nálada se ztrácela se službu vypovídajícím tělesným 
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zdravím. Pozoroval jsem, že můj zevnějšek už není pro bližní 
přitažlivý. Všechno se nyní změnilo. Požitků života jsem se 
už nemohl pořádně zúčastnit. Na platnost silných životních 
myšlenek jsem se také nemohl napojit, protože jsem nikdy 
neuvažoval o tom, v sobě vybudovat užitečný, na Boha a onen 
svět namířený svět myšlenek. Vážné lidi, kteří mi navrhovali, 
abych se zaměstnával zajímavými problémy lidské duše a její 
nesmrtelnosti, jsem odbyl a dával najevo, že já si s těmito 
problémy nechci hlavu zatěžovat. Ale v pozdějších letech jsem 
přemýšlel někdy o tom, zda člověk po smrti ještě žije dále. Ale 
i tehdy jsem se nechtěl do hloubky tou otázkou zabývat, neboť 
jsem byl toho názoru, že se přece nic přesného o tak zvaném 
onom světě nemůže vědět.
Ale nyní jsem v podivném stavu, poznávám že žiji, aniž bych 
věděl, co si mám v tomto stavu počít. Všechno je mi záhadné 
a cítím se opuštěný a nešťastný, protože se nemohu vyprostit z 
místa, na které se cítím upoután.«

Následky velké lenosti v myšlení
»Byl jsem k tobě přiveden a nevím proč. Co ti mám říkat? 
Duch, který mě přivedl, mě odmítal oslovit. Tak co mám u tebe 
dělat!« Jak se jmenuješ? »To já nevím.« Jak jsi žil na zemi? 
»Když se probudím, nevím kde jsem. A když chci přemýšlet, 
nic mě nenapadá.«
(můj duchovní vůdce: »Podařilo se ti oslovit jednu duchovní 
bytost, která ve svém ztělesnění na zemi byla líná myslet. Nemůže 
si proto v tomto duševním stavu vzpomenout na žádné jasné 
myšlenky a životní představy. Je jako vymazaná. Vyvaruj se ji 
poučovat, nemůže ti rozumět. Odvrať se od něho.«)
O mnoho lépe je pro tebe, když nyní opět usneš, proto mě smíš 
zase klidně opustit. »Ano, já jsem také opět velmi unavený.«
(»Zapiš tento zážitek, protože je mnoho duchů, kteří jsou v 
podobné situaci.«)
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Jeden neklidný příležitostní básník
»Mé dnešní prostředí mi nepřináší žádnou zábavu. Zpočátku 
jsem to shledával veselé, že jsem všelijaké pestré věci mohl 
zpracovat ve fantazii, že se potom zdály jakoby skutečně 
existovaly. Ale pozvolna mi pokazila zábavu úvaha, že 
všechno je jen zvláštní výtvarné dílo, které nemá žádného 
trvání. Z toho jsem ztratil důvěru k mé situaci a stal se nejistý 
a nešťastný. Co mám dělat, abych dosáhl nějakého rozumného 
a uspořádaného stavu!«
(můj duchovní vůdce: »On byl příležitostní básník, kterého těšilo 
jeho veselé nadání. Ale jemu nebylo nikdy vysvětleno, jak by měl 
pokračovat v duchovním životě na onom světě, přiměřeně světu 
myšlenek získaných na zemi. Jako následek této nevědomosti je 
nyní zmatený a tedy nešťastný. Odmítni ho jen velmi opatrně, 
neboť ty mu nemůžeš pomoci, on by ti nemohl rozumět.«)
Snaž se své myšlenky nyní tak urovnat, abys byl soustředěný 
a klidnější. Potom se vroucně modli k Bohu, aby tě z tohoto 
neudržitelného stavu vysvobodil.

Divoký požitkář přiživující se 
u požitkářských lidí

»Když přemýšlím, přichází mi mnoho vzpomínek. Ale nevím, 
co si s nimi mám počít. Je všechno tak zmatené. Mé náklonnosti 
na zemi jsem neztratil, proto mě zlobí má situace, protože v 
ní nemohu mým náklonnostem správně vyhovět. Všechno, 
co jsem si na zemi v mé žádostivosti obstaral, je také nyní 
ještě v mých smyslech a podněcuje mou touhu, to opět získat. 
Toužím po požitcích, na které jsem byl navyklý. Ale neumím si 
je obstarat, a to mě zlobí. To mě dělá nevraživého a zlého. V 
této žádostivosti hledám styk s duchy, kteří jsou ještě činní v 
pozemském těle. Táhne mě to nevysvětlitelnou mocí k takovým 
lidem, kteří podobně jako já, se jejich žádostivosti bez zábran 
oddávají. Já je oslovím, ale oni nerozumějí mým slovům. Na 
své zvýšené žádostivosti by ale mohli moje pozbuzující slova ve 
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své duši poznat, kdyby nebyli tak zaslepení vůči našemu světu. 
Vázaný na takového člověka, užívám si potom s ním společně. 
A to je má jediná radost v tomto nudném a prázdném bytí.«

Hledání útěchy v požívání 
alkoholu končí zoufalstvím

»Kdybys mě viděla, jak jsem zdolával zlé osudy během 
svého pozemského života, nechtěla bys mě nyní oslovit. Ve 
všech těžkostích života jsem nacházel útěchu jen v hostinci. 
Když jsem začal pracovat v mé profesi, tak jsem byl řádný 
a spolehlivý člověk, který nemyslil na to, jít do hostince. Ale 
když na mne přišlo velké trápení, začal jsem pít, abych alespoň 
na několik hodin nalezl úlevu. Když jsem potom pravidelně 
vyhledával hostinec, moje trápení se zvětšovalo, neboť jsem 
byl rozptýlený a nespolehlivý v práci. Pozvolna jsem pustl víc 
a více, neboť jsem si zoufal o sobě samotném. Jen v omámení 
jsem se cítil ještě jako platný a zdatný člověk. Z opovržení, 
kterého se mi ze všech stran dostávalo, jsem onemocněl v mé 
samolibosti natolik, že jsem se ze zoufalství upil k smrti. Jsem 
nyní nadále jako v opojení a potácím se mezi duchy, kteří jsou 
právě tak opilí jako já. Dále nevím, co bych ti měl říci.«

Ztroskotán na osudu znetvořeného těla
»Rád bych měl jiné lidi za společníky, ale nemohl jsem nalézt 
mezi nimi žádnou náklonnost, neboť jsem měl odpuzující 
tělesný vzhled. Opatrně a skoro nepozorovatelně se mi 
vyhýbali a dívali se na mne jako na méně hodnotného člověka. 
Proč jsem se tak nepodařený narodil, jsem nevěděl. Moji 
rodiče byli normálního vzezření. Nikdo se jim nevyhýbal. 
Ale byl jsem dokonce i mým rodičům nepříjemný, což jsem 
mohl pozorovat, ačkoli to přede mnou zkrývali. Jako zrůda 
jsem měl trávit svůj bídný život s vědomím, že se moji rodiče 
za mne stydí. Jen několik lidí jsem našel, kteří mě přátelsky 
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oslovili, protože měli se mnou soucit. Když ti řeknu, proč jsem 
si obstaral jed, po kterém jsem zemřel, tak mi vytkneš, že jsem 
na sebe naložil velký hřích. Věděl jsem, že lidé tak usuzují. Ale 
proč bych měl s tímto znetvořeným tělem žít? Odsoudíš mě 
také!« Já tě neodsuzuji, protože ti nebyla vysvětlena příčina 
tvého nešťastného osudu. Proto ses pomátl a vzepřel se proti 
zákonu tohoto Stvoření.

Zkušenost z onoho světa jedné 
nemyslící žvanilky

»V mojí dnešní situaci je mi záhadné, proč musím stále 
poslouchat bláznivé, rozčilující, naduté povídání jiných 
duchů. Neobyčejně ubozí se mi zdají všichni tito duchové, 
neboť jejich povídání je zcela nesmyslné. Dej mi radu, co je 
příčinou a kvůli čemu zde jsem a nemůžu odejít.«
Na tvou otázku ti chce duch, který tě ke mně přivedl, sám 
odpovědět. Říká: »Cítíš se bezmocně vydána povídání ubohých 
duchů, poněvadž se jim nemůžeš vyhnout. Všude tě sleduje 
jejich nesmyslné žvanění, které se ti stalo soužením. Zamysli se, 
jak jsi ty žila na zemi. Promrhala jsi svůj vzácný pozemský čas 
nepotřebným a nesmyslným žvaněním, kterým sis vyplnila čas. 
Takové každodenní, bezcenné povídání o nicotných věcech ti 
bylo vítané, zatím co pro úvahy a posouzení skutečně důležitých 
otázek jsi nenašla žádný čas. Strávila jsi svůj život zahalena do 
každodenních setrvačných myšlenek chudě žijících lidí. Dobře 
jsi se starala, pečovala a ošetřovala svěřené lidi, čím jsi své 
pozemské povinnosti nepromeškala. Ale promeškalas uspořádáný, 
sílu dávající život v motlitbě, nesoucí člověka k Bohu. Proto se ti 
nedostává v tvém nynějším stavu smysl pro svět vyšších myšlenek. 
Bůh a říše nebeských duchů pro tebe neexistovala, protože jsi 
se nechtěla podílet na tom, co Bůh lidem radil jako účinnou 
výchovnou cestu k správnému vzdělání jejich myšlenkových sil a 
představ. Odmítla jsi takovou vzdělávací cestu své duše, a proto 
prožíváš nyní nudné, prázdné, zmatené povídání takových duchů, 
kteří právě tak jako ty se nestarali o vzdělání své duše pro spojení s 
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nebeskými duchy, kteří ukazují cestu k Bohu. Prožíváš svůj dnešní 
stav podle zákona, podle kterého stejné přitahuje stejné.«

Následky nevyškolené myšlenkové síly
»Ve skutečnosti jsem žil na zemi. Všechno, co nyní okolo sebe 
vidím, je neskutečné. Ve mně je jen myšlenka, tvůrčí síla, jejíž 
zásluhou se cítím živý. Selže-li má myšlenková síla, propadnu 
se do stavu vyhaslých, jako člověk sám vyhasne v bezesném 
spánku. Všechno, o co se člověk na zemi s energií snaží, může 
uskutečňovat v činech, když pro to má talent. Zde se ale nedají 
žádné činy dělat. Všechno je jen myšlenka. Kdo by tu mohl 
nalézt ještě pomoc, když jeho myšlenky umdlévají? Řekni 
mi, jak bych moje umdlévající myšlenkové síly mohl účiněji 
utvářet.«

Stav jednoho přátelského, ale 
povrchního děvčete

»Co ti mám říci, řeknu krátce. Byla jsem jako děvče stále 
upřímné a přátelské ke všem lidem. Moc opravdových 
vědomostí jsem ve své hlavě neměla. Kdo mi něco vyprávěl, 
tomu jsem věřila, protože jsem nebyla navyklá na přílišné 
přemýšlení. Tak jsem se v životě mezi lidmi pohybovala 
jako list ve větru, hned sem, brzy tam. Když jsem smrtelně 
onemocněla, začala jsem přemýšlet a nechápala, proč 
všechno tak je, a co já sama vlastně jsem. Před smrtí jsem 
měla nepopsatelný strach, neboť se mi zdála jako zničení. 
Nyní jsem zde a nerozumím tomuto stavu. Všechno je tak jiné, 
a nevím, co zde mám dělat.«
(můj duchovní vůdce: »Dnešními lidmi bude charakterizováno 
často odvrácené vystupování k Bohu jako nadmíru povážlivé 
když uvidí zmatený duševní život, který ti názorně ukazuje tato 
duchovní bytost. Tato duchovní bytost si prožívá neúmyslný a 
bezradný, neklidný stav při vzpomínce na minulý pozemský život 
bez prospěšného výsledku duchovního myšlení. Aniž si uvědomuje, 
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že by měla možnost vstoupit do světa božího světla, zůstává otupělá 
a bezradná v bezvýsledném hloubání o svém nepochopitelném 
stavu.«)

Život bez víry v Boha končí v zoufalství
»S lidmi, mezi kterým jsem žil, byla cesta k Bohu, o které 
tak mluvili, vůbec nemožná. Nerozuměl jsem ničemu z 
toho všeho, co tito zbožní lidé hlásali, poněvadž to, co oni 
přednesli, nemohli dokázat. Jenom v nejasných náznacích 
byla postavena tvrzení, která rozumný člověk nemůže 
přijmout jako tak zvanou boží pravdu. Jakpak může člověk 
znát boží pravdu? To je přece nemožné! Všechno, o čem 
zbožní lidé tak nadšeně mluvili, byla v mých očích jen od lidí 
samých vymyšlená věc. Nechtěl jsem tato, od lidí vymyšlená 
slova víry, společně říkat, a proto jsem tvrdohlavě mlčel, když 
je lidé v mém okolí nahlas odříkávali. Všichni si byli vždy 
jednotní, bez přemýšlení jednotní. Jen protože jim to bylo tak 
namlouváno od lidí, kteří právě tak málo mohli vědět jako 
oni sami. Jen jsem němě přihlížel, protože jsem si nechtěl 
dát namluvit, co přece nikdo skutečně nemůže dokázat. Když 
jsem byl potom ženatý a měl děti, zakázal jsem dát je pokřtít, 
neboť jsem je nechtěl nechat ohlupovat touto výchovou. Měli 
jako pravdu akceptovat jen to, co skutečně lze dokázat. Má 
žena a mé děti mi nerozuměly. Zahořkly vůči mně. Zdál jsem 
se jim tvrdý a chladný. Ale já jsem vládl přísně a nikdo se 
mi netroufal protivit. Bůh je nedokazatelný, řekl jsem jim, 
když vyslovili pochybnost, zda je vedu správnou cestou. Oni 
také nebyli schopni mi Boží existenci skutečně dokázat, tak 
zastrašeně mlčeli. Někdy jsem slyšel výroky, že jiní lidé žijí 
šťastněji než my. U nás šlo všechno příliš tvrdě, chladně a 
prozaicky, chybělo teplo. Z mých všech dětí se staly rozumní 
a velmi schopní lidé. Jen byli všichni egoističtí a hašteřiví 
a u bližních neoblíbení. Mne také nemilovali. Když jsem byl 
stár, trpěl jsem jejich lhostejností a chladností. Když jsem je z 
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toho obviňoval, vytýkali mi rozčileně, že jsem je tak vychoval. 
Všechno dopadlo jinak, než jsem v mládí myslil. Všechno bylo 
okolo mne pochmurné. Když jsem si zoufal kvůli bezcitnosti 
rodiny, nenašel jsem nikde útěchu. Ale nebyl jsem přece 
špatný člověk, že bych si v pozdním věku zasloužil takový 
život! Jednal jsem vždy korektně a rozumně a mé děti jsem 
vychoval tak, aby z nich byli správní a rozumní lidé. Všechno 
ale vyšlo obráceně.«

Nesmyslnost úsilí o respekt a bohatství
»Před bližními jsem se starala příliš o svůj zevnějšek, víc 
než o své duševní schopnosti. Všechnu svou pozornost jsem 
věnovala svým šatům, kterými jsem chtěla dělat dojem na 
lidi. Přírodní krásu svého těla jsem se snažila rozmanitými 
rafinovanými metodami a prostředky ještě zvýšit, abych mohla 
ještě lépe působit. Těšila jsem se ze svých, tímto způsobem, u 
bližních dosažených vítězství, jako dosažených právem. Tak 
jsem si budovala život jako masku. Když jsem přicházela 
do let a hleděla plna zármutku na své tahy ovlivněné stářím 
zpozorovala jsem teprve potom, že za touto maskou je jen málo 
prohloubený duševní život. Kráčela jsem bezmyšlenkovitě 
tímto životem vnějšího lesku a žila v prázdnotě. Teprve nyní 
jsem zpozorovala, jak nesmyslně jsem svůj pozemský život 
promrhala. Nikdo není v mé blízkosti, kdo má soucit s mým 
bezradným stavem. Hroutím se stále znovu slabostí a když se 
probudím, nevím, kde jsem.«
(můj duchovní vůdce: »Opusť jí, protože ty jí nemůžeš dát jinou 
duši.«)

Tajemství chápání světla božího světa 
»Žít naším způsobem rozumím mnohem lépe, než v minulém 
pozemském čase. Jsme schopní si všechno opatřit, co si 
přejeme. Dosáhnout ale umíme jen splnění takových přání, 
která podle zákona našeho světa lze uskutečnit.
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Mnoho důležitých poznání jsem již získal, protože stále 
přemýšlím a pozoruji, co se v našem světě událo a co se v 
našem světě stát nemůže. Na těchto poznatcích chci dále 
pracovat, abych postupně zjistil, co podle zákona našeho 
světa musím dělat, abych přišel dále do dokonalejšího stavu. 
Všechno na co myslím, realizuje se pro mě, ale brzy to zase 
zmizí. O tom jsem dlouho přemýšlel, aniž bych na to přišel, 
proč se to děje. Tobě dávám otázku, co musím udělat, abych 
z této beznadějné situace brzy mohl vyjít do stabilnějšího a 
správnějšího světa.«
(můj duchovní vůdce: »Předej tuto otázku dále na mne, neboť 
ty bys ji nemohla zodpovědět.«) Na tuto otázku chce ti duch, 
který tě ke mně přivedl, sám odpovědět. Já ti zprostředkuji 
nyní jeho slova: »Když jsi žil jako člověk na zemi, omezoval 
ses na to, abys neobyčejně svědomitým způsobem zkoumal 
materiální procesy uvnitř pozemského Stvoření. Prostudoval 
jsi důkladně mnoho knih, abys vyzkoumal záhady hmoty. 
Skutečně jsi svou vědeckou horlivostí odhalil a vyzkoumal 
některé podstatné tajemné procesy zákona pozemského 
Stvoření. Ale nyní jsi v jiném světě, jehož zákony působí 
způsobem, jaký jsi ještě nemohl vyzkoumat. Nepropůjčuj svou 
duchovní sílu dále na hloubání o tajemstvích duchovního 
světa, ve kterém se nyní nalézáš, neboť ty je nemůžeš přece 
skutečně vyzkoumat. Používáš pozemské metody myšlení, 
které ale v tvém nynějším bytí nemohou vést k žádnému pro 
tebe prospěšnému výsledku. Ustavičně zůstaneš upoután ve 
stejném stavu, protože ti schází síla ho změnit. Budeš umět 
tento stav změnit teprve potom, když se přizpůsobíš ve svém 
myšlení zákonnostem duchovního světa, ve kterém nyní 
žiješ. Vzdej se proto svých nesmyslných myšlenek, že se sám 
osvobodíš svým hlubokým přemýšlením z očarovaného stavu, 
neboť k tomu ti chybí síla, protože stojíš před božím soudem. 
Jen přízní a pomocí boží ti může být pomoženo vyjít z tvého 
začarovaného stavu. O hodně jednodušší je cesta omilostněné 
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duše k Bohu, než tušíš, poněvadž Bůh propůjčí takové duši 
sílu z Jeho síly. Pro tvůj způsob myšlení je proto vzestup 
zachráněné duše k Bohu nepochopitelný. Přestaň proto 
hloubat tebou volenou metodou, jak bys vyšel z nynějšího stavu 
v duchovním světě. Věz, že se musíš projevovat tak, jak ses 
během svého celého pozemského života projevoval. Protože 
jsi se stále snažil zkoumat tajemství hmoty svým rozumem, 
používáš stejný metodický způsob myšlení dále ve svém 
nynějším stavu. Všechna tvá snaha se pozemním metodickým 
myšlením z dnešního stavu osvobodit ale zůstane bezvýsledná. 
Jen od Boha ti daná milostivá pomoc může dosáhnout, po 
čem toužíš. Když ses během svého pozemského života držel 
odvrácen od Boha, protože sis troufal jít kupředu jen na 
základě svého dobře vyškoleného metodického myšlení, tak 
se nyní v zákonnosti duchovního světa budeš muset nastavit 
jinak. Pozemský život pro tebe uplynul. Je po starostech o 
správné udržování tvého pozemského těla, neboť ses od něho 
oddělil. Zmizeli také všichni lidé, s kterými jsi na zemi žil. Ale 
zbyla jen tvá silná myšlenková schopnost. Když budeš tento 
na zemi navyklý způsob používat, nedostaneš se ven z tohoto 
začarovaného stavu, neboť žádný od Boha zplnomocněný 
duch se k tobě nepřiblíží, pokud se zaníceně a přesvědčivě 
nepodrobíš Bohu. Protože ses na zemi nenaučil, podrobit 
se v modlitbě Bohu, nejsi k tomu schopný také nyní, neboť 
podle zákona, kterému jsi podřízený, sklízíš to, co jsi zasel. 
Jen volání o boží pomoc je schopné vyvolat účinky, kterými 
ti tvůj zakletý stav bude odebrán. Směřuj všechnu svou silnou 
myšlenkovou schopnost na nebeský svět, do kterého zákonně 
patříš a úpěnlivě pros Boha, aby ti poslal pomoc. Poté budou 
tvou silnou myšlenkovou schopností tvé prosebné modlitby 
tak účinně stoupat vzhůru ke světu světla, že pomoc, po které 
toužíš, od Boha dostaneš. Potom se k tobě přiblíží Bohem 
zplnomocněný zářivý duch a ty ho budeš následovat. Bude tě 
vést a poučovat a ty se budeš seznamovat s tajemným světem 
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božího milosrdenství. V milosrdenství božím, které si svými 
vroucími modlitbami a svou touhou smět vystoupit do světa 
světla vysvobozených duchů vydobudeš, zažiješ poté zářivý 
stav světla Boží sounáležitosti, že se svého pozemního hledání 
po poznatcích pln jásotu vzdáš. Vynesen vzhůru do světla 
božího světa, budeš vidět silou, kterou ti Bůh dá, co bys nikdy 
na zemi s vyškolenou silnou myšlenkovou schopností nemohl 
vypátrat.«

Strastiplné následky jednoho 
sobeckého pohodlného života

»Vše, co jsem si přál, byl dokonale upravený dům se vším 
pohodlím, jak to bylo od chytrých vynálezců nabízeno. Tak 
jsem se domníval být co nejlépe zajistěn. Když jsem viděl 
trpět jiné lidi nespravedlností života, těšil jsem se o to více z 
chráněného způsobu života ve svém domě. Když potom přišel 
čas stáří a já onemocněl, udělalo mě mé tělesné utrpení tak 
mrzutým, že jsem svému okolí udělal peklo. Bezmezně jsem 
se bál blížící se smrti. Dlouhý čas jsem strastiplně trpěl. Moc 
myšlenek o životě po smrti jsem si nikdy nedělal, poněvadž 
jsem měl život na zemi tak pěkný a v každém směru příjemný, 
že jsem si jiný život nepřál. Tak mi bylo také náboženství 
opravdu přebytečnou záležitostí, s kterou jsem nemohl nic 
začít. Co já teď v nynějším stavu mám dělat, nevím.«

Jeden domýšlivý lhář
(můj duchovní vůdce: »Chci ti přivézt nyní ducha, který tě 
nehodnotí jako oprávněnou ho vyzpovídat. Zůstaň jen tiše a nech 
ho mluvit.«)
»Nechci ti vysvětlovat to, co jsem zažil, neboť do toho ti nic 
není. Nazýváš nás zanedbané duše, což pokládám za drzost! 
Nikdo z nás není zanedbaný! My jsme všichni oprávněně zde a 
děláme, co chceme. Do toho nikomu nic není! Ale když se mně 
začneš vyptávat, budu tě obelhávat, neboť mi vždy mnohem 
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víc dělalo radost lhát, než říkat pravdu.
Proč má člověk mluvit pravdu? Mnozí jsou k tomu nuceni 
říkat pravdu. Tím opovrhuji. Jsem svůj vlastní pán a říkám, 
co se mi hodí. Ačkoli mě duch, který je s tebou k tomu nutil, 
abych tě oslovil, nemůže mě přece k tomu přinutit, abych ti 
říkal pravdu!«
(můj duchovní vůdce: »V tobě by nepřetržité lživé povídání 
vzbuzovalo důvěru, kdybys mu otevřela svůj vnitřní sluch. Proto 
ho nyní odmítni.«)
Když mi tedy chceš říkat jen lži, tak se vrať zpět na místo, 
kam zákonně patříš, jak si to sám oznámil. Zříkám se tvé 
přítomnosti.
»Nedělej se tak povýšená, ty mi nemůžeš nic poručit. Když 
chci jít, tak jdu dobrovolně, protože ty mě nudíš.«

Jen modlitby přinášejí vysvobození z 
bezradného stavu na onom světě

»Od tebe bych se chtěl dovědět, proč jsem zde, neboť si tuto 
situaci nemohu ujasnit. Jak to, že tě mohu vidět a přece ne 
jako člověka oslovit? Všechno okolo mne je mi cizí, jako 
kdybych žil v začarovaném stavu.«
(můj duchovní vůdce: »Zakazuji ti odpovídat, neboť já chci jen 
sám k tomuto duchu hovořit.«)
»Když jsi žil na zemi, byl jsi rozumný a opatrný pracovník na Božím 
díle. Pomohl jsi mnohým lidem k rozumné a opatrné práci pro 
boží dílo na zemi. Zodpovědně jsi vychovával mladé lidi k úctě k 
Bohu, protože jsi se jako učitel k tomu zavázal. Ale ty sám sis nebyl 
schopný udělat žádnou skutečnou představu o tom, cos vyučoval. 
Bůh byl pro tebe mnohem rozsáhlejší pojem, než aby ses připojil 
k představám osvícených božích učenců. Úplně zaměstnaný 
každodenními naléhavými úkoly své profese, jsi zmeškal starat 
se o nejdůležitější problém svého života, kterým je: Příprava 
na další duchovní způsob žití po odumření tvého pozemského 
těla. Všechno, co jsi své žáky naučil, byly cenné vědomosti pro 
výstavbu uspořádaného a plodného pozemského života. Správně 
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jsi činil. Ale tvá neznalost božího duchovního Stvoření, do kterého 
jsi byl jako duchovní bytost také již na zemi začleněn, ačkoli sis 
toho nebyl vědom, mířil jsi svou pozornost jedině na požadavky 
pozemského života. O životě své nesmrtelné duše po odumření 
pozemského těla sis nedělal žádné představy, protože tvoji učitelé 
a lidé tvého okolí si také žádné myšlenky o tom nedělali. Nestrávil 
jsi nesmyslný pozemský život, neboť ty sis stanovil za božský úkol 
být svým slabším a nevědomým bližním učitelem, pomocníkem a 
vzorem, aby oni mohli své stanovené úlohy na zemi upraveným 
způsobem splnit. Protože jsi touto službou bližním splnil 
důležité přikázání lásky k bližnímu, nebudeš ve svém nynějším 
bezradném a úzkostlivém stavu Bohem ponechán samotný. 
Nezmátl ses, ale nedostávalo se ti povznášivé síly k Bohu. Protože 
jsi neuskutečňoval jako Pozemšťan působivou, k Bohu vzhůru 
povznášející modlitbu a nedělal sis žádné myšlenky o dalším životě 
své nesmrtelné duše, tak jsi ve své nesmrtelné duši také nevyškolil 
povznášivou sílu k Bohu. Vysvětli si nyní sám svůj nynější stav, ve 
kterém se cítíš jako v zakletí. V tvé duši ale nepanuje ďábel, neboť 
ty ses nikdy nevzpínal proti Bohu. Jen tvá neznalost byla příčinou 
tvého nynějšího bezradného stavu. Nezdržuj se dále v neužitečném 
hloubání, ale volej uctivě a vroucně o pomoc. Pros Spasitele, ať ti 
pošle nápomocné duchy, kteří tě poučí a povedou do světa božího 
světla. Vydej teď všechnu sílu své silné duše a snaž se v modlitbě 
o milosrdenství boží, kterým nalezneš vysvobození. Dále ti nechci 
nic říkat.«
»Na tvá slova chci nepřetržitě myslit a chci je následovat. 
Tvé radě důvěřuji, neboť je patrné, že žiješ ve světle. Velké 
je milosrdenství boží, které bezradně zoufající duchy sleduje, 
aby je zachránilo. Děkuji Bohu, který tě ke mně poslal.«

doslov duchovního vůdce
V předložených hovorech ve dvou s dušemi zesnulých bylo 
Bohem dáno poučení, jak se žijící člověk může uvést do 
spojení s duchovní, zemi blízkou sférou, ležící na onom světě.
Jejich svět myšlenek ještě připoutaný k zemi umožnil žijícím 
lidem srozumitelné přenesení myšlenek.
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Avšak duše z vysoké sféry světla božího světa jsou schopné 
jen neobyčejně zřídka se ukázat, živým lidem protože jejich 
přízemní myšlenky a popudy jim byly smazány. Ve světle 
božího světa změní spasený duch pozemní bytost natolik, že se 
ukazuje jako znovuzrozený boží anděl. Návrat k pozemskému 
světu odmítá jako nedůstojný, protože pozemský svět je 
odloučen od Boha. Jen při určitém božím příkazu se vrací 
takový duch dočasně do sféry blízké zemi. Boží světlý svět 
tím neztratí, protože on působí z boží moci. Na způsobu jeho 
činnosti v rámci sféry blízké zemi je poznat, že zákonně patří 
ke světlu božího světa. Jen toto chci na konci této knihy přidat 
k vysvětlení mojí činnosti s přidruženým člověkem. Tento 
člověk brzy zmizí z »pozemského světa«, čímž také tato má 
činnost na zemi se přiblíží k závěru.
Bůh bude mnoho lidí mým poučením dále vést a nechat 
pracovat tak, jak jsem prostřednictvím přidruženého člověka 
v množství knih předložil. Ale já sám se vrátím po smrti 
tohoto mně sloužícího člověka do světla božího světa, kam 
náležím. V písemné práci, která je mnou zprostředkována a 
která je kompletní ještě v rukou tohoto člověka, mne pověřil 
Bůh vést k poučení a záchraně všech lidí, kteří mají dobrou 
vůli a hledají cestu k světlu božího světa.
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