27. december 2015

"ZÁCHRANA"

Pred nedávnom som mal s jedným pánom, ktorý prejavil záujem dozvedieť sa viac
o Rádiu Záchrana, debatu o tomto projekte, vysvetľoval som mu účel a cieľ Rádia
Záchrana, oboznamoval ho s obsahom.
Nasledujúci
deň
sa
ma
ale
tento
pán
opýtal:
„Ale aký to má zmysel, tesne pred koncom hlásať Pravdu ľuďom, aby sa zmenili, keď oni
už nebudú môcť napríklad jazdiť autom menej, aby tak neničili životné prostredie?“ Inak
povedané, aký to má význam, keď tá zmena ľudí na konci už ničomu nepomôže? A táto
otázka vyplýva z tej prvej – nevyslovenej – prečo nám to teda budete hlásať až na konci?
Najprv som ostal mierne zaskočený, že si ešte stále nespojil súvislosti, keď predsa verí
v to, že ľudia na zemi nežijú len jeden život a teda verí v reinkarnáciu a zároveň tiež
v Boha, ale nemá ešte informáciu o tom, čo je podstatou človeka a čo sa snažíme
zachraňovať.
Nakoľko by to mohlo byť podobne s mnohými návštevníkmi, ktorí na našu stránku
zavítajú, tak to skúsim zhrnúť do jedného celku, aj napriek tomu, že z jednotlivých
príspevkov
to
jasne
vyplýva.
Tu nejde o záchranu tela človeka, ani o záchranu ovzdušia. Jedná sa o záchranu ducha
človeka – vlastného jadra človeka, ktorý bude po dlhom spánku prebudený ťažkými
otrasmi a pripravený prijímať. Hlboké prežitia zo všetkých životov si duch pamätá a na
základe nich potom jedná a tak sa zdokonaľuje. Prejav činnosti tohto ducha, sme nazvali
cítením, intuíciou. My si tie minulé životy v mozgu nepamätáme, lebo mozog patrí k telu
a telo je práve to, čo sa mení, ale duch, tá podstata ostáva. Vnútorne si pamätáme
všetko, čo sme skutočne prežili. Preto tiež napríklad majú niektorí ľudia veľký strach
z vecí, ktoré sa iným zdajú neškodné. Ak sa niekto v niektorom živote utopil, a v tomto sa
bojí vody, tak ostatným je to smiešne, lenže dotyčný človek ten strach – to prežitie cíti
jasne. Lenže tak to funguje aj s neresťami a zlými vlastnosťami, ktorých sa máme počas
týchto životov zbavovať prežívaním zlých dôsledkov zlého konania, a tiež s vlastnosťami
dobrými, ktoré naopak máme pestovať. To je účelom nášho vývoja v hmotnosti.
Ale nakoľko je dnes v móde používať len predný mozog a z neho vyvierajúci rozum, tak
duch neprišiel k činnosti a teraz akoby spí, lebo všetko, čo sa nepoužíva zakrpatie, ako je
to stanovené zákonom stvorenia. Lenže toto Slovo – táto záchrana - je určená pre ducha
a ľudia si nevedia nájsť čas, aby sa zastavili a začali načúvať tichému hlasu vo svojom
vnútri, čím by nútili ducha k činnosti - prebudeniu. Teraz teda, žiaľ, nie je pôda na

prijímanie Slova v ľuďoch, a tiež ani chuť a čas sa podľa neho meniť.
V tom je odpoveď, prečo budeme vysielať až keď nastane konečné dianie na tejto planéte
pre túto hmotnosť.
Lenže to tiež je treba pochopiť správne a teda tak, ako to je. Nie my ideme zachraňovať
ľudí. My sa len snažíme a aj budeme snažiť sprostredkovať vedenie o živote, o zákonoch,
ktoré všetko riadia, a ktoré trvalo formujú nie len prírodu a vesmír, ale aj životy ľudí.
Univerzálnu a absolútnu Pravdu, mimo všetkých cirkví či siekt, skupín a spolkov. Je to
Pravda, ktorá je súčasťou života, vlastne životom samým, lebo život len z nej vznikol,
a ktorá sa teda dá ľahko spoznať každému, kto pozoruje život. V tom je aj zaručenie
pravosti! Toto vedenie nám bolo zhora prinesené, ako to bolo už v minulosti zasľúbené
a tiež
vyplnené.
Ak človek toto vedenie príjme do seba a zmení sa podľa neho, tak už vykonal dosť na to,
aby sa to v ňom zapísalo. To je to hlavné, pretože vtedy sa ozaj prejaví to vnútorné jadro
človeka a tým sa tiež zaradí k tým, ktorí budú môcť pokračovať v svetlejších úrovniach
vo vývoji – ktorí teda budú môcť radostne žiť a napredovať. Ak však kvôli niečomu
inému odmietne poznať, či prijať toto Slovo, ak s ním príde do styku, tak nemôže
záchranu očakávať a pôjde tam, kde bude musieť v trpkom prežití spoznať to, čo mu
bránilo k prijatiu tejto Pravdy; nemôže ísť vyššie, lebo to proste odmietol prijať.
Podobne ten, kto odmietol učivo strednej školy, nemôže ísť rovno na vysokú.
Tou záchranou je teda nepokrivené Slovo Božie, ktoré nám bolo opäť prinesené, ktoré
ale kvôli nášmu nezáujmu o zlepšenie sa, ale aj kvôli utajovaniu, nepoznáme.
Je to posledná šanca nie len pre ľudských duchov na tejto zemi, ale pre ľudstvo vôbec.
Ide tu o náš druh, ktorý toľko krát sklamal, že mu hrozí vyhubenie! Lenže Boh nás
nemôže zachrániť tak, že zmení chod svojich zákonov, lebo tie sú dokonalé a zmenu
nevyžadujú. On nám len môže dať návod, ako podľa nich žiť, aby sa nám nič zlého
nestalo. Je to podobné, ako keď človeku, ktorý sa vyberá na cestu, dáte schopnosť
vnútorne vycítiť, či ide správne, alebo nie, aby došiel do chceného a radostného cieľa.
Keď túto schopnosť nevyužíva, tak mu posielate prorokov a nakoniec aj svojich synov,
aby mu dali mapu, kde sú vyznačené úrodné oblasti, ale aj oblasti neúrodné a dokonca
aj jamy, do ktorých keď človek padne, tak musí trpieť, či zahynúť. To je skutočná pomoc,
nie to, že vymaže gravitáciu, aby si človek mohol chodiť, kde sa mu zachce a nemohol
pritom
spadnúť
do
hlbokej
jamy.
Je to až smiešne, keď je takto napísané, lenže to je presne to, akú pomoc človek požaduje
od Boha. A predsa Boh takto nikdy nepomôže. Potom by sa človek nestal silným,
skúseným tvorom, ale len slabou bábkou, ktorá by blúdila. A v tom by taktiež nebol
žiaden vnútorný vývoj a zdokonaľovanie, ktoré jediné môže človeku zaručiť pravé a
trvácne
šťastie.
Uvedomme si, že ľudia žijú na mnohých planétach a v mnohých úrovniach hmotností.

Kvôli našej záchrane prišli proroci, Mojžiš, Ježiš, Duch Pravdy – Imanuel, Prakráľovná
a mnohí ďalší, tí všetci nám priniesli návod ako žiť, absolútnu a univerzálnu Pravdu,
lenže ani jedného sme neposlúchli a všetkých sme zabili a ich učenie prekrútili podľa
toho, ako sa nám lepšie počúva. Teraz je to zhora posledná šanca pre ľudstvo, aby
prijalo Pravdu. Ľudskému druhu hrozí vyhynutie. Celá hmotnosť a to nami videná
hrubohmotnosť aj jemnohmotnosť, vznikli len za účelom vývoja ľudských duchov. Ak
bude teda nezáujem ľudí pokračovať, aj pri tomto „poslednom zasľúbení“ a človek zlyhá
aj teraz, tak mu viac „oprava“ nebude dovolená a celý náš druh bude vylúčený zo
stvorenia. Lenže potom nebudú potrebné ani tie hmotnosti a ani mnoho bytostí, ktoré
tieto hmotnosti oživujú a pripravujú nám prostredie k vývoju – lebo stratia účel svojho
bytia.
Na podporu tohto môjho, len ľudského, slova použijem teraz aj to Slovo Božie
a zacitujem
z
diela
Posolstvo
Grálu:
„Len spravujte verne všetko toto vedenie. Tým, že vám to všetko toto zvestujem, stanete
sa strážcami všetkých kľúčov! Ak naň dopadnú škvrny, alebo pokrivíte len malú
časť, tak už neotvoríte tajomstvá stvorenia, a brány zostanú opäť zatvorené, nie iba na
dlhý čas ale pre vyvinutých tento raz navždy. –„
„Keď sa teraz nečakane zrútia všetky opory medzi národmi, stratí sa viera v moc peňazí,
dôvera vo vedomosti rozumu a predovšetkým tiež až pohasne posledný záblesk
zdanlivého jestvovania ľudskej dôstojnosti, potom... potom príde váš čas, nositelia
svätého kríža! Budete hlásať, musíte hlásať Pravdu, ktorej sa vám dostalo; lebo ľudia ju
budú od vás očakávať, budú o ňu prosiť, budú ju od vás požadovať, ak sa budete chcieť
zdráhať!
Buďte preto teraz pripravení! Doba vám privedie ľudstvo bližšie! Príde to k vám
prostredníctvom vysokého duchovného vedenia ako samozrejmosť! Ak sa tomuto prúdu
nebudete vyhýbať, splníte svoju povinnosť! Pristúpi to k vám. Buďte odvážni, hrdí
a slobodní! Nemáte sa žobravo uchádzať o priazeň ľudí, ale iba vyhovieť tam, kde vás
budú o to prosiť!“
„Ťažkým utrpením budú teraz ľudské duše uvoľnené a pripravené k prijatiu Slova, ktoré
im prinášam z Boha! A len tí k tomu ochotní vyjdú zo všetkých útrap k novému bytiu.
Boh je Pán, On celkom Sám, a kto ho nechce v pokore uznať takého, aký skutočne je,
a nie
ako
si
Ho vy
predstavujete,
ten je odsúdený!
Imanuel je s Bohom Otcom presne tak nerozlučne úzko spojený ako aj Ježiš a to sa vám
musí
stať
vedením
v čase
terajšieho
obratu
svetov!
Mnoho tisíc jazykov bude teraz tu na zemi rozviazaných, aby zvestovali o Imanuelovi
medzi všetkými národmi, ako to bolo už zvestované zástupmi anjelov v celom stvorení,
lebo je to vôľou Boha Otca.“

„Ak vy sklamete, zrúti sa svet.“
Nie že by to bola pre Stvorenie veľká strata – to si nenamýšľajme, ale škoda by bola
všetkých tých obetí, ktoré už Svetlo muselo priniesť kvôli nám. Je totiž ešte mnoho svetov
a úrovní nad týmito hmotnosťami a tam žije nespočetne veľa tvorov, ktorí už ale
pochopili Božie zákony, ktoré riadia stvorenia a dokázali sa im podriadiť, čo znamená
využívať
ich chod
pre blaho
vlastné aj
blaho
svojho blížneho.
Ak to však ľudia zvládnu, tak náš druh bude môcť byť zachovaný. To neznamená len
ďalší vývoj a pokračovanie života pre milióny duchov a bytostí, ktorí žijú v tomto
kolobehu hmoty. Znamená to tiež ďalšiu generáciu duchovných semien, ktoré by prišli
k možnosti vývoja až v ďalšom kolobehu hmoty. Ak totiž zvládne táto – prvá generácia
ľudských duchov - odtrhnúť sa od temna, spoznať Pravdu a uviesť ju v čin, tak to potom
zvládnu všetky ostatné tiež, lebo budú sa môcť poučiť z nášho prežívania a aj chýb
a budú vidieť aj ich dôsledky. Potom bude vo stvorení vládnuť len Svetlo a radostný
život, bez utrpenia a temna, a jediné slzy, ktoré budú ľudia roniť, budú z radosti a hlavne
z vďaky, že smú vôbec byť v tak krásnom stvorení, a že dostali šancu na záchranu aj
napriek toľkým pochybeniam. My by sme sa však tiež už vedeli poučiť z minulosti, lebo
tých možností sme aj my mali dosť, lenže, žiaľ sme ich nevyužili.
Je to preto obrovská zodpovednosť, ktorú nesieme na svojich pleciach všetci, ktorých sa
terajšie dianie týka. Je to tiež dôvod, prečo stále poukazujeme na to Slovo, ktoré je
záchranou, pretože nech sa so Zemou alebo telom človeka stane čokoľvek, duch človeka,
ktorý Slovo prijal, bude žiť ďalej, lenže už poučený a pripravený prijať rady od tých
vyšších a dokonalejších bytostí, či duchov, a tieto rady budú opäť len v súlade s tým
dávnejšie prežitým a prijatým Slovom, lebo všade vo stvorení vládne jednota. Tak sa
bude vyvíjať, až sa úplne očistí od chýb a bude môcť vstúpiť do ríše Svetla, domov – do
takzvaného
raja,
odkiaľ
raz
ako
nevedomý
vyšiel.
Práve Zem je tým bodom obratu, lebo je od Svetla najďalej a práve tu pôsobí temno
najsilnejšie. Je to dnes nesmierne ťažké, skoro nemožné – odtrhnúť sa od temna, pretože
temno má skutočne chytenú väčšinu ľudí a tiež prostriedkov, a tak neostáva čas zaoberať
sa tým, kde je Pravda.
Tento príspevok tiež nemá byť snahou o seba zveličovanie, pretože my to ozaj nechceme.
Má byť len poukázané na skutočnosť a tá je veľmi jednoduchá. Keď ľudia príjmu pravé a
nepokrivené Slovo Božie a prejavia to aj v čine, tak im bude môcť byť budúcnosti
poskytnutá pomoc, v čase, keď na ľudí dopadne to, čo si sami vynútili. Lenže dnes sa toto
Slovo globálne hlásať nedá, lebo to temní predstavitelia nedovolia a skončili by sme ešte
skôr, ako by sme začali. A v dobe, ktorá nastane, bude z technického hľadiska schopný
šíriť čisté Slovo len málokto. Hlavne keď vidíme, ako náročné je zohnať potrebné
a hlavne aj prichystať potrebné k vysielaniu už aj v tejto dobe, keď ešte všetko, dá sa
povedať, že funguje.

Dnes už plní túto úlohu stránka rádia a potvrdzuje iba starú skúsenosť, že pokiaľ je
človeku dobre, tak nemá čas na vlastnú záchranu a duchovné napredovanie. Rovnako
to dôležité Slovo je už dnes pre každého dostupné a prečo je nie využívané?! A to je
odpoveď pre tých všetkých, ktorí kladú také otázky, ale vlastne samotní čakajú na to,
kedy ich utrpenie zobudí a teraz nemajú ani chuť a ani čas!
Ani dnes netreba čakať na vysielanie rádia! Ale treba siahnuť po tom dávno
ponúkanom Slove.
Neprechádzajte ľudia preto povrchne cez tieto rady. Je totiž možné, že práve tí, ktorí to
teraz odložia „na potom“, už potom možnosť nebudú mať! Snažte sa zvážiť to dávno
ponúkané Slovo a ak Vás osloví, zmeňte sa podľa neho. Nič viac nie je chcené! V tom je
potom
večná
záchrana
a tiež
radosť
a
život.
A tí, ktorí už Slovo poznáte a aj ste tomuto projektu naklonení, nestrácajte odhodlanie
šíriť Pravdu ďalej a vydržte vo svojej snaživosti.
Pomoc Božia je blízko. Nech požehnanie spočinie na všetkých spravodlivých ľuďoch
tohto národa a tiež národov ostatných!
To Vám praje kolektív Rádia Záchrana!

