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myšlienky a pocity
vyslovte tieto slová:
A v prvý večer po Sabate
ako zlaté ovocie leta
‘Mier, mier, mier,
vyslovte tieto slová:
dáva zmysel
Anjel mieru,
‘Anjel Večného Života,
zeleným listom jari.
buď vždy a všade.’
zostúp na mňa
A na piaty večer po Sabate
Hľadajte Anjela mieru vo
a daj večného života
vyslovte tieto slová:
všetkom živom, vo všetkom,
môjmu duchovi.’
‘Anjel lásky,
čo robíte, v každom slove,
A zatvorte svoje oči,
zostúp na mňa a naplň
ktoré vyslovíte.
Synovia Svetla
láskou všetky moje pocity.’
Pretože mier je kľúčom
a v spánku rozjímajte
Pretože je to láska,
ku všetkému poznaniu,
o jednote všetkého života
ktorou sa Nebeský Otec,
ku všetkým tajomstvám, ku
všade.
Pozemská matka
všetkému životu. Kde nie je
Pretože v pravde vám
a Syn Človeka
žiaden mier, tam vládne
hovorím, v hodinách svitania
stávajú jedným.
Satan. A synovia temnoty
sú naše nohy na zemi
Láska je večná.
dychtia zo všetkého najviac
a nemáme žiadne krídla,
Láska je silnejšia než smrť.
po tom, aby ukradli
s ktorými by sme lietali.
A každý večer
Synom Svetla ich mier.
Ale naše duše
mali by sa Synovia Svetla
Choďte preto v túto noc
nie sú pripútané k Zemi
vykúpať vo svätej vode
do zlatého prúdu svetla,
a s príchodom noci
Anjela Láska,
ktoré je odevom
prekonáme svoje
aby s ránom mohol
Anjela mieru.
pripútanie k Zemi,
pokrstiť Synov Človeka
A ráno prineste späť
spojíme sa s tým, čo je večné.
láskavými skutkami
A ráno prineste späť
Pretože Syn Človeka
a miernymi slovami.
mier Boží,
nie len tým, čím sa zdá,
Pretože keď je srdce
ktorý prevyšuje chápanie,
a jedine očami ducha
Syna Svetla
aby s týmto
dokážeme vidieť
vykúpané v láske,
dokonalým mierom
zlaté vlákna,
hovorí iba láskavé
mohli ste upokojiť
ktoré nás spájajú
a mierne slová.
srdcia Synov Ľudí.
so všetkým životom všade.
A na šiesty večer po Sabate
A na štvrtý večer po Sabate
A na druhý večer po Sabate
vyslovte tieto slová:
vyslovte tieto slová:
vyslovte tieto slová:
‘Anjel múdrosti,
‘Anjel moci,
‘Anjel tvorivej práce,
zostúp na mňa
zostúp na mňa a naplň mocou
zostúp na Zem
a naplň múdrosťou
všetky moje skutky.’
a daj hojnosť
všetky moje myšlienky.’
V pravde vám hovorím,
všetkým Synom Ľudí.’
Vedzte, Synovia Svetla,
tak ako nie je na Zemi žiaden
Pretože tento najmocnejší
že vaše myšlienky
život bez slnka,
z anjelov Nebeského Otca
sú také mocné
tak nie je žiaden život
je príčinou pohybu
ako úder blesku,
v duchu bez Anjela moci.
a len v pohybe je život.
ktorý udiera počas búrky
To, čo si myslíte
Pracujte, Synovia Svetla,
a rozštiepi vo dvoje
a to, čo cítite,
v záhrade Bratstva,
mohutný strom.
sú ako mŕtve písma,
aby ste vytvorili
To kvôli tomuto
ktoré sú len slovami
kráľovstvo nebeské na Zemi.
ste čakali sedem rokov,
na strane, alebo ako
A ako budete pracovať,
aby ste sa naučili,
mŕtva reč mŕtvych ľudí.
tak bude aj Anjel
ako hovoriť s anjelmi,
Ale Synovia Svetla
tvorivej práce
pretože nepoznáte
nebudú len rozmýšľať,
vyživovať a dozrievať
silu myšlienok. Používajte
nebudú len cítiť,
semeno vášho ducha,
teda múdrosť vo všetkom,
ale budú aj konať
aby ste mohli uzrieť Boha.
čo myslíte, hovoríte a konáte.
a ich činy naplnia ich
A na tretí večer po Sabate
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po mnoho rokov,
Nech vám Zákon požehná
Pretože v pravde vám vravím,
vždy nasledujúc
všetkým dobrým a udrží
že to, čo je vykonané
cestu spravodlivosti,
vás preč od zlého,
bez múdrosti,
žili ste podľa Svätého Zákona
nech ožiari vaše srdcia
je ako neskrotený kôň
a posvätných sľubov
nahliadnutím do vecí o živote
s ústami plnými peny,
nášho Bratstva
a požehná vás poznaním
divými očami, ktorý sa
a zo svojho tela urobili ste
vecí Večných.“
šialene rúti do priepasti.
svätý chrám, v ktorom
Pribúdajúci mesiac mieru
Keď ale Anjel múdrosti
prebývajú anjeli Boha.
vyšiel nad horu
vládne vašim činom,
Mnoho rokov zdieľali ste
a triešti svetlo
potom je cesta
hodiny svitania
vyžarované na vody rieky.
do nepoznaných kráľovstiev
s anjelmi Pozemskej Matky.
A Synovia Svetla
upevnená,
Mnoho rokov spali ste
ako jeden človek
a poriadok a harmónia
v náručí Nebeského Otca,
pokľakli v úcte
vládne vašim životom.
vyučovaní jeho
a vzdávajúc vďaku
A toto sú prijímania
nepoznanými anjelmi.
za Ježišove slová,
s anjelmi, ktoré sú dávané
Naučili ste sa,
keďže ich učil
Synom Svetla,
že zákonov Syna Človeka
dávnym cestám ich otcov,
aby s telami očistenými
je sedem,
presne tak, ako bol Enoch
Pozemskou Matkou
zákony anjelov sú tri
učený dávnymi.
a dušami očistenými
a Boží zákon je jeden.
A Ježiš povedal:
Nebeským Otcom
Teraz sa dozviete
„Zákon bol zasadený,
mohli prikazovať
tri zákony anjelov,
aby odmenil Deti Svetla
a slúžiť anjelom,
tajomstvo troch
liečením a hojným mierom,
neustále,
Svätých Prúdov
dlhým životom,
od jednej éry k druhej,
a starobylú cestu
plodným semenom
v kolobehoch dňa,
na ich prekročenie;
večného požehnania,
a v jeho pevnom ráde;
takisto sa budete
večnou radosťou
s príchodom svetla
kúpať v Nebeskom svetle
v nesmrteľnosti
z jeho zdroja
a nakoniec zazriete
Večného Svetla.
a na prelome večera
zjavenie tajomstva
S príchodom dňa
a s odchodom svetla,
tajomstiev:
objímam svoju Matku,
pri odchode tmy
Boží zákon, ktorý je Jeden.
s príchodom noci
a pri príchode dňa,
Teraz, v hodine
spájam sa so svojím Otcom
neustále,
pred svitaním,
a s odchádzajúcim
po všetky generácie vekov.
tesne predtým, než anjeli
večerom a ránom
Pravda je zrodená
Pozemskej Matky
budem dýchať ich Zákon
z prameňa Svetla,
vdýchnu život
a neporuším
nepravda zo studne temnoty.
do ešte spiacej Zeme,
tieto Prijímania
Nadvláda
vtedy vstúpte do
až do konca času.“
všetkých detí pravdy
Svätého Prúdu Života.
SVÄTÉ PRÚDY
je v rukách
Je to váš Brat Strom,
Došli ste do
Anjela svetla,
ktorý udržiava tajomstvo
najvnútornejšieho kruhu,
aby mohli kráčať
tohto Svätého Prúdu a je to
k tajomstvu tajomstiev,
po cestách Svetla.
váš Brat Strom,
ktoré bolo staré už vtedy,
Požehnanie
ktorý objímete
keď náš otec Enoch
všetkým Synom Svetla,
vo svojich myšlienkach
bol mladý
ktorí usporiadali
a dokonca ho telom
a kráčal po Zemi.
svoj osud podľa Zákona,
objímete v pozdrave,
Sem a tam
ktorí kráčajú pravdivo
keď kráčate
chodili ste na vašich cestách
na všetkých svojich cestách.
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Potom dýchajte zhlboka
keď sa rútia okolo.
popri brehu jazera.
z Anjela Vzduchu
Vskutku, toto je hlas Boha,
A budete jedným
a staňte sa tým Zvukom,
ak ste ho nepoznali.
s tým stromom,
aby vás Svätý Prúd Zvuku
Pretože je písané,
pretože na počiatku času
mohol niesť
na počiatku bol Zvuk,
sme takto všetci mali účasť
do nekonečného kráľovstva
a ten Zvuk bol s Bohom,
na Svätom Prúde Života,
Nebeského Otca,
a ten Zvuk bol Boh.
ktorý dal zrod
tam, kde stúpa a padá
V pravde vám hovorím,
všetkému stvoreniu.
rytmus sveta.
keď sa narodíme, vstupujeme
A ako objímate
A keď sa tma
do sveta so zvukom Boha
svoj Bratský Strom,
pomaly približuje
v našich ušiach, rovnako
sila Svätého Prúdu Života
k očiam anjelov
tak s obrovským spievajúcim
naplní celé vaše telo
Pozemskej matky,
nebeským chórom
a budete sa chvieť
potom budete tiež spať,
a svätým chorálom hviezd
pred jeho mocou.
aby sa váš duch mohol
na ich pevných dráhach;
Potom dýchajte zhlboka
pripojiť k nepoznaným
to je Svätý Prúd Zvuku,
z Anjela Vzduchu
anjelom Nebeského Otca.
ktorý prechádza
a s výdychom
A v tých momentoch,
klenbou hviezd
vyslovte slovo “Život”.
predtým než zaspíte,
nekonečným kráľovstvom
Potom sa vskutku stanete
budete premýšľať o svetlých
Nebeského Otca.
Stromom Života, ktorý
a nádherných hviezdach,
Je vždy v našich ušiach,
vystiera svoje korene hlboko
bielych, žiariacich, zďaleka
preto ho nepočujeme.
do Svätého Prúdu Života
videných a prenikavých
Načúvajte mu potom,
z večného zdroja.
hviezdach. Pretože vaše
v tichu poludnia,
A tak ako anjel Slnka
myšlienky pred spánkom
kúpte sa v ňom
ohrieva Zem
sú ako luk obratného
a nechajte rytmus
a všetky tvory na pevnine,
lukostrelca, ktorý posiela
Božej hudby
vo vode a vo vzduchu
svoj šíp tam, kam chce.
udierať vo vašich ušiach,
sa radujú z nového dňa,
Nech sú vaše myšlienky
až kým nie ste jedným
tak sa bude vaše telo a duch
pre spaním s hviezdami,
so Svätým Prúdom Zvuku.
tešiť v Svätom Prúde Života,
pretože hviezdy sú Svetlo
Bol to tento Zvuk,
ktorý k vám prúdi cez váš
a Nebeský Otec je Svetlo,
ktorý sformoval Zem a svet,
Bratský Strom.
dokonca také svetlo,
zrodil pohoria
A keď je slnko
ktoré je tisíckrát jasnejšie,
a dosadil hviezdy
vysoko na nebesiach,
ako jas tisícov sĺnc.
na ich tróny slávy
potom budete hľadať
Vstúpte do
na najvyšších nebesiach.
Svätý Prúd Zvuku.
Svätého Prúdu Svetla,
A budete sa kúpať
V žiare poludňajšieho prúdu,
aby okovy smrti mohli
v Prúde Zvuku
keď sú všetky tvory tiché
navždy stratiť svoju moc
a hudba jeho vôd
a hľadajú tieň;
a uvoľniac sa z pút Zeme,
bude prúdiť ponad vás;
anjeli Pozemskej matky
stúpajte
pretože na počiatku času
sú načas nehluční.
Svätým Prúdom Svetla
sme takto všetci mali účasť
Potom je čas, aby ste
prostredníctvom žiarivého
na Svätom Prúde Zvuku,
vpustili do svojich uší
lesku hviezd,
ktorý dal zrod všetkému
Svätý prúd zvuku;
do nekonečného kráľovstva
stvoreniu.
pretože môže byť
Nebeského Otca.
A mocne burácajúci
počutý len v tichu.
Rozviňte svoje krídla svetla
Prúd Zvuku
Uvažujte o prúdoch,
a v oku svojej mysle
naplní celé vaše telo
ktoré sú zrodené na púšti
sa vzneste s hviezdami
a budete sa chvieť
po náhlej búrke
k najvzdialenejším obzorom
pred jeho mocou.
a hučiacom zvuku vôd,
Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php
Strana 3 / 4

Titul: TV_776_Esenské Evanjelium Mieru, Kniha 4_Učenie Vyvoleného-Esenské prijímanie a Sväté prúdy_II
tak isto i vaše uši a oči.
Neba, kde nevýslovné slnká
Ale Svätý Prúd Života,
žiaria svetlom.
Svätý Prúd Zvuku
Pretože na počiatku času,
a Svätý Prúd Svetla,
Svätý Zákon povedal,
neboli nikdy zrodené
buď Svetlo a bolo Svetlo.
a nikdy nemôžu zomrieť.
A vy s ním budete jedným,
Vstúpte do Svätých Prúdov,
a sila
rovnako tak Života, Zvuku
Svätého Svetelného Prúdu
i Svetla, ktoré vám dali zrod;
naplní celé vaše telo
aby ste mohli dosiahnuť
a budete sa chvieť
kráľovstvo Nebeského Otca
pred jeho mocou.
a stať sa s ním jedným,
Vyslovte slovo „Svetlo”
rovnako ako sa rieka vlieva
keď dýchate zhlboka
do vzdialeného mora.
z anjela Vzduchu
Viac než toto
a stanete sa Svetlom samým;
nemôže byť povedané,
a Svätý Prúd
pretože Sväté Prúdy
vás ponesie
vás vezmú na také miesto,
do nekonečného kráľovstva
kde slová už neexistujú
Nebeského Otca,
a dokonca ani Sväté Zvitky
a tam sa stratí
nedokážu zaznamenať
vo večnom Mori Svetla,
tie tajomstvá.
ktoré dáva zrod
všetkému stvoreniu.
A budete jedným
so Svätým Prúdom Svetla,
vždy pred spánkom
v náručí Nebeského Otca.
V pravde vám hovorím,
vaše telo nebolo stvorené
len na dýchanie, jedenie
a premýšľanie, ale bolo
stvorené i na to, aby vstúpilo
do Svätého Prúdu Života.
A vaše uši neboli stvorené
len na počúvanie slov ľudí,
spevu vtákov
a hudby padajúceho dažďa,
ale boli tiež stvorené,
aby načúvali
Svätému Prúdu Zvuku.
A vaše oči neboli stvorené
len na to, aby videli východ
a západ slnka,
záhyby snopov obilia
a slová Svätých Zvitkov,
ale boli stvorené i na to,
aby videli
Svätý Prúd Svetla.
Jedného dňa sa vaše telo
navráti k Pozemskej Matke,
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