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Kdo jsou Světelné bytosti ?
* Joao Teixeira de Faria (Joao de Deus) je léčitel a medium známý jako John ofGod
* S milostí lásky Boží, skrze něj také Světelné bytosti, nazývány také „Bytosti“ a
„Duchovní lékaři“ jsou schopni pracovat a pomáhat lidstvu ve všech formách
uzdravení
* Začleňuje jednu Bytost po druhé, což jednoduše znamená, že umožňuje Světelným
duchům vstoupit a využívat jejich fyzické tělo z dobročinných důvodů. Mužské
médium zahrnuje mužské entity a ženské médium zahrnuje ženské entity. Při
začlenění entit se mu říká „Jan z Boha.“ Také se označuje jako „Medium Joao“.
* Během tohoto procesu může být podle potřeby mnoho dalších energií (mužských i
ženských), které pomáhají v pozadí a v popředí. Existuje více než 30 různých bytostí,
které se začleňují, ale možná tisíce dalších, zapojených do procesu hojení.
* Kdo jsou tyto Bytosti? Jsou to extrémně vyspělí a laskaví duchové lásky a světla,
kteří kdysi žili na Zemi a vybrali si sloužit Bohu a lidstvu prostřednictvím své práce v
Casa. Nepotřebují reinkarnaci na fyzické pozemské úrovni, ale nadále se vyvíjejí na
duchovní úrovni tím, že pomáhají lidstvu. Občas oznámí svou identitu, ale ne vždy.
* Tito neuvěřitelní pomocníci jsou duchy zemřelých lékařů, chirurgů, zubních lékařů,
psychologů, terapeutů, farmaceutů, zdravotních sester, vědců, teologů, filozofů,
filantropů, novinářů, spisovatelů, světců, jezuitů, kněží, jeptišek, misionářů,
mučedníků, spiritistů, médií, pedagogů , politiků, rytířů, králů, vůdců,
pozoruhodných guru, pánů atd.
* Každý z nich má svou vlastní specializaci a je schopen pochopit hlavní příčinu všech
problémů a jak je léčit v souladu s naším nejvyšším dobrem.

* Skenují energetické pole člověka, aby zjistili, co potřebují, a doporučují různé metody a
postupy pro zahájení léčby

* Pracují s každou osobou na všech úrovních, které jsou nezbytné: duchovní, duševní a fyzické
* Léčení je často založeno na připravenosti duše
* Bytosti na vás začnou doslova pracovat ve chvíli, kdy se rozhodnete jít do Casa,

během své cesty, když jste tam, i když se vracíte domů, během ležení na křišťálové
posteli……. Jsou s vámi na celý život, pokud si to vyberete.

* Kromě toho také spolupracují s těmi, kteří sledují videa Jana z Boha, čtou jeho příběh nebo
projevují zájem o dění v Casa
* Bytosti posílají energii všem, kteří žádají o pomoc
* Veškeré léčení pochází z lásky Boží.
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Dorn Inacio (Sv. Ignác z Loyoly) J491-155§}

Jan z Boha – Světelné bytosti

Dr. Jose Valdivino

Dom Ingrid
Allan Kardec

* Španělský rytíř ze šlechtické rodiny, kněz, teolog, poustevník a skutečný mystik
* Během svého života ve Španělsku čelil útrapám, pronásledování a uvěznění (španělská
inkvizice)

* Jeho svátek je 31. července.
st

Vzestoupený mistr Sv. Germain
Vzestoupený mistr El Morya
* Při začlenění St. Ignatius se tělo Medium Joao zdá větší, jeho oči vypadají větší a zdá se,
že má více vlasů a kulhá

„Pro ty, kteří věří, nejsou nutná žádná slova.
Pro ty, kteří nevěří, nejsou možná žádná slova.“
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(Neznámé – 1908)

* jedna z nejčastěji začleněných Bytostí
* provádí mnoho operací v Casa
* říká se, že byl v armádě, chirurg a v předchozích inkarnacích pracoval s
gumovníky
** pracoval
ve své
poslední inkarnaci
Worked as jako
a goldtěžař
miner zlata
in his last
incarnation
*byl lékařem a chirurgem před vývojem anestézie a viděl mnoho utrpení
* věnuje se zmírňování bolesti a utrpení
* může být velmi vážný ohledně své práce se silnou osobností a autoritativním
způsobem
* nemá rád vyrušování, když pracuje
* očekává pořádek a respekt
i kdyžorder
je často
přísný, je neuvěřitelně jemný, milující a laskavý
, ' *Expects
and respect
* on je ten, kdo dosáhne do hloubky propasti, aby zachránil duši
Although often strict, he is incredibly gent le , loving and gracious
* často uvádí, že nepracuje jako jednotlivec, ale jako tisícovka jedinců
* když je začleněn Dr. Augusto, vypadají vlasy média Joao mírně tmavší a je
vysoký
a štíhlejší
States often
that he is not working as one individua! but with a phalange ofthousands
When Dr. Augusto is inco rporated, Medium Joao's hair looks slightly darker and he stands tall
and thinner
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„Moje
nabídka nezahrnuje
deset,
ania fuuulwd
sto, ale tisíce
Pomáhajících duší.
Jsem ten, kdo sahá
až do hlubin propastí,
aby zachránil
duši.“
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- pravidelně se začleňuje, ale málokdy se ohlásí jménem
- známý lékař, bakteriolog a epidemiolog (ten, kdo studuje vzorce, příčiny a
důsledky zdraví a nemocí v populacích)
- začalhisstudovat
fakultě vinRiu
Studuje
*Began
studies atna
thelékařské
Faculty ofMedicine
Riode
de Janeiru
Janeiro atve
thevěku
age of1414let.
. He
studied a
and
specializuje
se na bakteriologii
na Pasteurově
institutu
v Paříži
a medical
ve věkuschool
19 letat
specialized in bacteriology
at the Pasteur
Institute in Paris
and graduated
from
the age of 19.lékařskou fakultu.
absolvoval
- Založil vědecký ústav pro výzkum a vývoj v biomedicínských vědách, nyní
známý jako Oswalda Cruz Institute v Riu de Janeiru. Tento institut vyráběl
vakcíny proti dýmějovému moru, žluté zimnici a neštovicím.
- Pomáhá při zahájení sanitárních kampaní v celé Brazílii během mnoha
ohnisek s epidemií, které zachránily tisíce životů
- čestný starosta města veřejného zdraví v roce 1903
- Oceněn zlatou medailí za úspěchy v sanitaci v roce 1907
- odešel do důchodu jako ministr zdravotnictví v roce 1909
- Ačkoli je často striktní, je velmi laskavý a soucitný
- Když se začleňuje, nelze si nevšimnout jeho krásných očí, které, jak se zdá,
*Awarded with a Gold Medal for his sanitation achievements in I 907
vysílaly bezpodmínečnou lásku všem, na které se podíval. Když se Dr. Cruz
začlení, požádá lidi, aby si sundali hodinky, protože to narušuje jeho proud
energie.
*Although often direct and forthright, he is very kind and compassionate
*When he incorporates one can't help notice his beautiful eyes which seem to send out
unconditional love to all those he glances upon. When Dr. Cruz incorporates he asks people to
remove their watches as it disturbs his current of energy.

„Jděte prosím do tohoto procesu vědoměji, nejde o volno.“

Někteří věří, že v minulých životech byl zákonným soudcem, lékařem a chirurgem

* Někteří si myslí, že je to Dr. Valdivino, kdo je začleněn, když Medium Joao
při psaní receptů žvýká špičku kuličkového pera. To je vlastnost, kterou si
mnozí všimli, že Dr.Valdivino dělá, když uvažuje..
„Nikdy nejsi sám“

„Lékař nemá právo dojídat, ani se ptát, zda je daleko nebo blízko,
it
f.ate at
když postižená osoba zaklepe na dveře. Ti, kteří nepomáhají,
protože
baví hosty nebo pracují dlouhé hodiny a jsou unavení, nebo proto, že
příliš 't.e6
pozdě
je to daleko
nebo na
luwejenot
o.wtce6v noci a špatné počasí, protože
tfr.at wie
at
kopci, nebo především ti, kteří nemají ani na zaplacení, nebo řeknou
těm,
kteří pláčou u jejich dveří, aby
hledali jiného lékaře - to nejsou
inamu
de&,."
lékaři, ale spíše doktoři, kteří pracují pro příjem a splácejí své
vysokoškolské dluhy.“

Dr. José Penteado

Dom Ingrid

* Není o něm známo mnoho
* Mnozí věří, že byl členem jezuitů (Tovaryšstva Ježíšova)

* Výkonná, stabilní a silná energie

Nedostupné fotky
• Zkušený hluboký vnitřní vztah, který si přeje vědět, kde přebývá Bůh
* Je ceněn důležitosti zůstat ve spojení se Zdrojem

* Vždy pracuje na straně lidí s pokorou a respektem

* Je známo, že má velmi ráda matku Mary

*Doktor

* Jeho energie je skutečně láskyplná a je velmi laskavý a trpělivý
* Někteří říkají, že tato bytost je velmi ochotná vysvětlit, co se děje, což mnohým
pomůže
*Dává si na čas
* Miluje ovoce a často mu nosívají sklenici čerstvého pomerančového džusu na
stůl vedle médium Joao pro tuto Bytost k pití, zatímco je začleněna

„Láska podporuje léčení“

* Obdivoval božskou ženskou energii
* Naučil se kráčet cestou síly a ne ji potlačovat
* Chápeme, že lidská síla je velmi omezená a že skutečná síla energie spočívá v našich
srdcích
* Láska otevírá srdce - otevřená srdce vedou k uzdravení
* Sdílí s námi univerzální moudrost a duchovní znalosti o uzdravování
* Pomáhá nám převzít kontrolu nad našimi životy, abychom žili lépe a abychom provedli
nezbytné změny směrem k našemu vlastnímu vnitřnímu štěstí
* Povzbuzuje nás, abychom převzali plnou odpovědnost za naši energii, myšlenky,
přesvědčení a vnímání
* Věří se, že energie je proměnlivá prostřednictvím záměru a koncentrace a že čistá energie
je vědomým vědomím této vzájemné propojenosti všech věcí
* Inspiruje nás, abychom převzali odpovědnost za své duchovní i fyzické zdraví
* Vyvážený stav bytí přináší uzdravení
* Výkonná, vyvážená energie

„Láska v nás je klíčem ke zdroji. Boží láska je spojení se vším.“
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Allan Kardec {1804-1896)

* Pseudonym francouzského učitele a pedagoga Hippolyte Leon Denizarď Rivail
* Známý jako Systematizátor spiritismu, pro který položil základy pěti knihami
kodexu spiritistů

* Svůj raný život prožil v akademickém pronásledování vědy, medicíny a klasiky,
ale jeho zájmy se brzy zaměřily na nadpřirozený fenomén duchovní komunikaci
* Začal pracuje s renomovanými médii a vysílači ve snaze tyto jevy vědecky
zaznamenat
* Jeho výzkumná zjištění byla publikována ve francouzském textu Le Livre des
Esprits (vysvětlující vztah mezi duchovním a hmotným světem)
* Kardec věřil, že všechny autoritativní instituce, věda a veškeré organizované
náboženství nejsou schopny objektivně studovat paranormální jevy, protože byly
příliš ponořeny do dogmatu
* Věřil, že duše je věčná a vyvíjí se prostřednictvím řady inkarnací v hmotném
světě, aby se učila a duchovně postupovala a že existují dva světy, viditelný a
neviditelný
* Jeho záměrem bylo pochopit vztah mezi fyzickým a nefyzickým světem pouze na
základě duchovního rozlišování
* Tento výzkum vytvořil základ Spiritistické doktríny - víra, že pouze přímá
komunikace s duchovním světem poskytuje objektivní odpovědi na otázku, jak žít
morálním a etickým životem
* Spiritisté věří, že protože se tito duchové také účastní cesty k dosažení vyšších a čistších
říší vědomí, svobodně nám nabízejí lekce, které se naučili, aby nám pomohli v našem
individuálním i kolektivním duchovním pokroku

„Narodit se, zemřít, znovu se znovu narodit a neustále postupovat.“
10

Zasvětil svůj život bohoslužbě

Mnozí pociťují zvýšenou lehkost a velkou radost, když je přítomen

„Radost a láska jsou nejdůležitější parametry člověka. “

Emmanuel
Francisco (Chico) Candido Xavier (1910-2002)

„Ačkoli se nikdo nemůže vrátit a vytvořit nový začátek,
uuam1d
maile a IU!/U.
utdůlfl.,,
kdokolitltivoae
může cmt
začít znovu
a vytvořit
nový
konec.“
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* Narozen jako šlechtic

* Studoval v Paříži a učil filozofii na Beauvais College, kde se setkal s Ignatiem z Loyoly

* Jako bytost Casa je známo, že bere lidem berle, a ti pak chodí volně po svých. Zvedl
osobu uvázanou na invalidní vozík a vyzval ji, aby vyšla z místnosti.
* Mnoho lidí hovoří o tom, jak přichází osobně oslovovat lidí se zprávami o uzdravení

„Váš život bude vždy odrazem vašich myšlenek. Jakákoli skutečná změna života
se tedy odehraje až poté, co změníte způsob myšlení.“

„Jaký bude zisk pro člověka, když získá celý svět a ztratí svou vlastní duši!“
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St. Rita z Cascie {1381-1457)

St. František z Assisi (11811226)

Legenda říká, že Rita pravidelně nosila jídlo chudým. Což jí její manžel
zakázal. Jednoho dne ji její manžel konfrontoval, když odcházela, aby přinesla
chléb chudým. Chléb byl ukryt v Ritiných šatech: když chléb odkryla, jak její
manžel požadoval, z chleba se staly růže a Rita byla ušetřena manželova hněvu..
Na konci svého života, když byla Rita upoutána na lůžko v klášteře, se hostující
přítelkyně zeptala, jestli existuje něco, co by Rita chtěla. Rita odpověděla, že by
chtěla růži ze zahrady. Byl leden a vypadalo to jako nemožný požadavek, ale
přítelkyně se šla podívat a objevila na křoví jediný pestrobarevný květ. Má se za
to, že růže představuje Boží lásku k Ritě a její schopnost odpustit ve prospěch
ztracených příčin nebo nemožných případů ....

* Syn bohatého obchodníka s oděvy, se narodil jako Giovanni di Pietro di Bernardone, ale
jeho otec jej přezdíval Francesco (Francouz). Chtěl muže podnikání, nikoli muže Boha.
* Opustil luxus a život typický pro bohatého mladého muže pro život v chudobě a
oddaný křesťanství poté, co údajně vyslechl hlas Boha, který mu přikázal přestavět
křesťanskou církev
* Ačkoli nebyl nikdy vysvěcen na katolické kněžství, je sv. Francis jedním z
nejuznávanějších náboženských guru v historii. Založil Řád mužů mnichů, ženský
řád sv. Kláry a Třetí řád pro bratry a sestry pokání.
* sv. Františka se zabývají jeho láskou ke zvířatům. Věřil, že sama příroda je zrcadlem
Boha. Všechny tvory nazýval svými bratry a sestrami. Zvířata ho milovala kvůli jeho
čistému srdci.
* Miloval také lidi a praktikoval skutečnou rovnost tím, že projevoval čest, úctu a lásku
každému člověku, ať už to byl žebrák nebo papež
* Je také známý svou láskou k eucharistii, zármutkem

Mnoho příběhů, které obklopují život během křížové cesty a vytvořením vánočního
betléma.
* V roce 1224 obdržel stigmata a stal se tak prvním člověkem, který nese Kristovy rány
* V roce 1228 byl papežem Řehořem IX. prohlášen za svatého. Je znám jako svatý
patron zvířat a životního prostředí. Jeho svátek je 4. října
".

* Narodila se zbožným katolickým rodičům v malé vesnici Roccaporena v Itálii jako Rita Lotti
* Se svou touhou sloužit Bohu často navštěvovala klášter augustiniánských jeptišek v Cascii s
nadějí, že se přidá k jejich komunitě
* Její rodiče měli s její budoucností jiné plány. Zařídili, aby se provdala za muže, o kterém
věřili, že jí poskytne bezpečí a štěstí, ale její manžel se ukázal být špatně naladěný a urážlivý.
Modlitba a trpělivost jí pomáhaly překonat dny, když snášela obtížný život. Po smrti svého
manžela a dvou synů se vrátila do kláštera v Cascii a přesvědčila jeptišky, aby ji přijaly do
svého řádu
.* Její meditace a modlitby ukázaly jedinečnou oddanost utrpení, které Ježíš snášel na kříži.
Jednoho dne, když se modlila, se jí na čele objevila rána, kde by mohla být položena korunka
thomů. Říká se, že stigmata s ní zůstala patnáct let.
* Blahoslavená v roce 1626 papežem Urbanem VIII a svatořečena papežem Lvem XIII v roce
1900. Je brazilskou patronkou zázraků. Jiní o ní hovoří jako o patronce zoufalých případů a o
svaté v nemožných záležitostech. Uctívají ji ti, kteří ve svých životech nesou mimořádně těžká
břemena, zejména ženy.
* Nejčastějším symbolem spojovaným se sv. Ritou je růže. Mnoho lidí často cítí růže, když
meditují v Casa. Její energie je směsicí síly, jemnosti, lásky a podpory. Na její svátek 22.
května kostely a svatyně sv. Rity
, poskytují svým sborům růže, které během mše požehnávají
kněží.
* Byla to sv. Rita, která se zjevila mladému Joaovi Teixeira de Faria a inspirovala ho k celoživotní
službě Bohu. Jelikož Medium Joao nezahrnuje ženské bytosti, pracuje v pozadí a pomáhá a
propůjčuje její milující přítomnost a oddanost.

* Považován za jeden z největších příkladů toho, jak žít křesťanskou myšlenku od
samotného Ježíše Krista

St. 9lita, adtw.c.aú o/, tfre ú1ip0,ó ill&, Pitru/ f,i,Jt U,6.
„Svatá Rito, obhájkyně nemožného, oroduj za nás.“

„Byl jsem všemi věcmi. Pokud Bůh může pracovat skrze mě, může pracovat skrze kohokoli.“
16
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Johanka z Arku (1412-1431)

Sestra Sheila

Ve věku 12 let uslyšela hlasy sv. Michala, sv. Kateřiny a sv. Markéty, které jí dávaly
pokyny, aby podporovala Karla VII a zotavila Francii od anglické nadvlády

25 let po její popravě vyšetřovací soud pověřený papežem Kalixtem Ill. projednal,
zrušil obvinění, prohlásil ji za nevinnou a prohlásil ji za mučednici ·
O 500 let později byla vysvěcena za římskokatolickou svatou a je patronkou vojáků a
Francie. Její svátek je 30. Května



Narozena v Německu



Specializovaná zdravotní sestra během druhé světové války



Během této doby neúnavně pomáhala německým obětem



Zemřela při náletu těsně před koncem války



Jedna z mnoha ženských duší pilně pracujících v pozadí, aby
podporovala všechny typy uzdravení a následných péče



Duchovní dílo bytosti zvané „sestra Sheila“ spočívá v pomoci
bytostem v léčbě všech těch, kteří se uzdravují, láskou a milostí



Získává všechny lékařské schopnosti lékaře



Ví přesně, co dělat, co je nejdůležitější a kde je největší potřeba



Odvážná, pracovitá a příliš soucitná a chápavá



Doufá, když se veškerá naděje zdá ztracená



Její energie je jemná a ženská a její přítomnost je doprovázena
specifickou vůní



Někteří věří, že to byla Jeanne-Francoise Fremiotová v předchozí
inkarnaci, která se narodila ve Francii, zasvětila svůj život sociální
pomoci a byla vysvěcena v roce 1767 jako Saint Jeanne de Chantal
(Jane Frances de Chantal).



Tato římskokatolická svatá, která po smrti svého manžela založila
řeholní řád, je známá jako patronka zapomenutých lidí, problémů s
právem, ztráty rodičů, rodičů odloučených od dětí a vdov.



Její svátek je 12. srpna.

Není schopna začlenit se jako Bytost, ale velmi schopná se účastnit.
„Nebojím se, narodila jsem se, abych tohle dělala.“
18

Král David (1040-970 př.n.l.)

Král Šalamoun (10. Století př.n.l..)

1 l w L ur ti 1-, 111) f,l lf"ph, rd I, h, ill 11c h , 111l : Ik
1,1 C!li 1111•

li• Ů'-"""-'• ln

glt'Ctl p,-rqu1es.

, ub nu: h cs kk . 'ltfl! ..._ , lh ' ť
I fo u::,.tv ,cs m y ')-04.tl.
Ik

1, . , tl:ii 10. : ltt 1J1 t,1 1

ONE
of Tin
MOST populAR ACCOUNTS
Jeden
z nejpopulárnějších
příběhůofoSoloMoN's

n

I k · l,:

wisdoM
dEscRibEmoudrosti
TWO WOMAN
SEEkiNG
ltis ženy,
judGMENT
Šalomounově
popisuje
dvě

'>"

kteréAusilují
o REGARdiNG
jeho soudníAspor
o malé
OVER
dispuTE
SMALl
cltild; dítě,
uclt woMAN

or c :thl-: :u ttt"S

r o, I U•; U Hl (.'' <ó S. "lt..l".

přičemž TltAT
obě ženy
tvrdí,
jsou mocnou
matkou.
ARGUiNG
sltE wAs
TltEže
RiGltTful
MOTltER.
KiNG

[ .,'efl th oo !Jh I t1.·,11h. th1ult!:Jh th t.• Vdlk°-:y
( ) f th •: -.h..tJu\ ., uf di,: 1th
I f•! .t r i<, ft· r„u Th o 11 ,U\ \\IO, 111t"
T)i) '1c..1d, 1tt1J Tht <;T llf lh t.•) <.( 'lf Hlc)·f l rn <".

l)mu
ln

r11
·e p, "1.r

t

a

tablC"

hdotc nW;"

1v c et t<;.• of my (111:rnP::-,.;

ThcJU <J111tnh1l 1 ft! .) tw ,1cl Ytltl1 ,,n.

My " "P U \'.ť l llll \,, ">.
S l n r h H<>u<ftl( -:,...-. :mct 1n ť 1( .y "-ll.'dl
, oUO\, H M." ,111 11,... days ol 1ny filc:
Antl I 5fwll dl

Tite l.Ot'd

hi ti...: hOl.r.:i(

l o r l '.'\\ '1,

Král Šalomoun
dítě
rozdělí
SoloMON
dECREEdrozhodl,
ltE wouldžecuT
TltE
cltild _ina
N ltALf.

polovinu.
Po vyslechnutí
rozhodnutí
se
UpoN
ltEARiNG
Tltis RuliNG,tohoto
TltE TRUE
biRTlt MoTltrn

i

pravá matka
vzdala
svých
práv SoloMoN
a prosilaNOT rn
RdiNouisltEd
ltER
RiGltTS,
hEGGiNG
Šalamouna, aby dítěti neubližoval. Když
Šalamoun zaslechl její slova, dítě ženě dal.

ltARM TltE cltild . UpoN ltEARiNG ltER woRds, SoloMoN
pRESENTEd TltE woMAN whlt TltE cltild.

c

l ' --..1l1t1 -

1

1 KiNGS } : 1,6 28

...

--

• Biblický král David Izrael (otec krále Šalomouna a manžel Batšeby)
* Druhý král Spojeného království, Izraele a Judah (Saul byl první)
* * Během svých 40 let jako vládce (v letech 1010-970 př. n. l.) Sjednotil obyvatele Israele,

vedl je k vítězství v bitvě, dobyl zemi a vydláždil cestu svému synovi, králi Šalamounovi,
k vybudování Svatého chrámu, který byl postaven, aby zachoval Oblouk smlouvy
* Je líčen jako spravedlivý král, i když ne bez chyb, stejně jako uznávaný válečník, hudebník
(harfista) a básník, kterému je tradičně připočítáno skládání mnoha žalmů obsažených v Knize
žalmů

* David je důležitou osobností členů židovské, křesťanské a islámské víry. V islámu je
považován za proroka.

* Král Solomon byl první bytostí, která se začlenila do Joao Teixeira de Faria (když mu bylo 16)

* Syn krále Davida a Batšeby
* Jeho čtyřicetileté panování nad Izraelity je zaznamenáno v I. Králové a II. Kroniky

* I když velel velké armádě, dal přednost vyjednávání před válečením; byl zběhlý v
udržování míru a předcházení válce
* Jeho největším úspěchem bylo dokončení Svatého chrámu, pomníku postaveného k

uchování Oblouk smlouvy na hoře Mariah
* Chrám představoval posvátnou svatyni, kde mohl židovský lid svobodně komunikovat s Bohem

* Dobře známý tím, že sbíral hladké kameny z nedalekého potoka a zasáhl obřího filištínského obra

„Goliáše“ do čela kamenem z praku. David ve svém žalmu připsal Bohu, že ho vysvobodil z rukou
Filištínů a zachránil ho před „nástrahami smrti“, které našel ve 2. Samuelově písni Davidova píseň
chvály: „Pán je moje skála, má pevnost a vysvoboditel ...
* 23. žalm napsal také král David, který se ohlédl za svým životem a mohl sledovat stopu Boží ruky

pohybující se v něm ve všech dobách. "Pán je můj pastýř ...
* Katolická církev slaví svátek krále 29. Prosince
* Král David je extrémně vyspělá duchovní bytost; z tohoto důvodu se nezačleňuje pravidelně

v souladu s náboženskými rituály a poutěmi. Chrám byl považován za vrchol úspěchu založeného
na náboženských, politických a obecních kritériích.

* Šalamounovi se přičítá, že napsal knihy Přísloví a Kazatel
* Mnoho světských příběhů připomíná Solomonovu moudrost a spravedlnost jako panovníka
* Považován za: „Nejmoudřejšího ze všech lidí“
* Když se ho Bůh zeptal, co si přeje, žádal pouze o srdce, které mu rozumělo. Bůh byl tak
potěšen žádostí, že ji vyhověl, a to bohatstvím a mocí.
* Král Šalamoun (stejně jako jeho otec, král David) je mimořádně vyspělá duchovní bytost, a

proto se ní začleňuje jen příležitostně
22
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Vzestoupený mistr Sv. Germain

„Jsem bytost z Fialového
ohně, jsem Rodina, po které
Bůh touží“
„ Jsem Světlo “

Představuje zbožné atributy svobody, alchymie, transmutace, posvátného rituálu,
spravedlnosti, milosrdenství, důstojnosti, pravdy, státnictví a diplomacie. Pracuje
se všemi dušemi v rituálu transmutace prostřednictvím Fialového plamene.

Vzestoupený mistr El Morya

Další duchovní pomocníci

„Světlo Boží vůle protéká stále skrze mě,
tok skutečného účelu, který nyní jasně
vidím“

Jak nám připomíná Dr. Augusto de Almeida, v jeho nabídce jsou tisíce
Duchovních pomocníků, keří mohou přijít jen na krátkou dobu podle potřeby,
zatímco
o.tlwt,,, tnWJ,
jiní"fal/
mohou
- zůstat déle. Níže uvádíme několik dalších duchovních
pomocníků, o nichž je známo, že svou lásku, podporu a službu kdykoli
poskytovaly.
Nemají
o nicIUlt
menší
„Možná
si nejsme plně
no.&,,., trah,a6&!
We tnWJ,
6e cenu.cuua,,re
M
wAo.vědomi
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OU/I. Mudf,
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wre IUlt tfwre.že tam nejsou. Všechno
fungujeduc
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vůle Boží.to.Požehnání
tlie will
(Jed.
tlwn a11. jim všem.

* Matka Boží
Andělé

* Arigo
Otec Pio
Jan Křtitel

* Matka Teresa
Tichá forma – energetické pole, které chrání bytosti a Abadiania

* Mnozí věří, že některé z předvstupních inkarnací mistra El Moryi zahrnují: Atlantský
císař, Abraham, Melchior (Jeden ze tří mudrců), Král Arthur z Camelotu, Thomas Becket
(arcibiskup z Canterbury), Thomas Moore (kancléř Anglie), Akbar Veliký (Mogulský
císař), Thomas Moore (Irský básník), Shams Tabrizi (Rumiho učitel), El Morya Khan
(Rajputský Princ)

Éterická útočiště: Chrám Dobré vůle (Darjeeling, Indie) a El Capitan
Kalifornie)

(Yosemite Valley,

Jeden z nejstarších spirituálních symbolů v mnoha vírách a kulturách

* Mnozí jej nazývají "léčivý trojúhelník " nebo "posvátný trojúhelník"
Vzhůru směřující trojúhelník je propojením do vyšších úrovní

Zahrady Casy a Posvátný vodopád také podporují uzdravení.

*Písemné motlitby, fotografie a prosby lze umístit do spodní části trojúhelníku
*Po celý den je shromažďuje dobrovolník a předává je médiu Joao.
Mnozí pokládají dlaně na ramena trojúhelníku, přitom opírají hlavu o střed
*Skutečnou léčivou silou je láska Boží...

Zázrak:

„Neobvyklá nebo úžasná událost, o níž se věří, že je
způsobena mocí Boží“

“Nepodceňujte trojúhelník, je velmi mocný!”

Zůstanou tři věci: víra, naděje a láska a největší z nich je láska ...

