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Ježíšova mise na Zemi
Ježíš byl energií z budoucnosti, která přišla lidstvu na gii. Nemohl jsem fakticky jeho energii začlenit do své fyzické
Zemi přinést osvícení a poznání. Přišel z jiného světa či bytosti – buňky v mém těle na to ještě „nebyly připraveny“
dokonce dimenze a vzal s sebou vznešenou energii této re- – a tak se mé tělo nesoucí tyto intenzivní energie Světla na
ality. Když se inkarnoval na Zemi, jeho uvědomění vlastní- fyzické úrovni vyčerpalo. Bez ohledu na fyzické hledisko
ho Vyššího Já zůstalo nedotčené. Díky jeho přítomnosti ve zde bylo také duševní břemeno nést Kristovskou energii.
mně, Jeshuovi, jsem si mohl snadno uvědomit pružnost Bylo pro mne velmi těžké pozorovat časté nepochopení pomateriálních zákonů a „konat zázraky.“
vahy Kristovské energie, dokonce i mými nejbližšími přáteli
Důvodem mého příchodu na Zemi bylo vytvořit otvor či či „žáky“. Jako lidská bytost, kterou jsem byl, jsem někdy
bránu do odlišného stavu vědomí. Chtěl jsem být příkla- zoufal a pochyboval o významu cesty, na kterou jsem se
dem možností, které jsou dostupné každé lidské bytosti.
vydal. Cítil jsem, že svět není na Kristovskou energii přiVe sférách světla, odkud Ježíš přišel, bylo pociťováno, praven. Cítil jsem, že její podstata nebyla rozpoznána. Ježíš
že Země se ubírá směrem, který skončí velkou temno- byl ve své době skutečným průkopníkem.
Tento text je malou
tou a sebeodcizením
Mé poselství bylo, že Kristovská energie je přítomna ve všech
ukázkou poselství od
pro duše zahrnuté do
Zemského experimen- lidských bytostech jako semínko. Když ke mně budete vzhlížet Jeshuy (www.jeshua.cz)
jako k nějaké autoritě, toto poselství jste nepochopili.
z „Rozhovoru s Jeshuou,
tu. Bylo rozhodnuto, že
Přál jsem si a stále si přeji vyzvat vás, abyste věřili
bude uvedena do poříjen 2002“. Tato chansami sobě a našli pravdu uvnitř svých srdcí
hybu mocná síla, ktenelingová poselství přijía nevěřili na žádnou autoritu mimo vás.
rá jasně ukáže lidským
má Pamela Rose Kribbe
Oﬁciální křesťanské vyznání mě, paradoxně, umístilo mimo
bytostem volby, jež jsou
(nar. 1968), která pracuvaši realitu jako autoritu hodnou uctívání a poslouchání.
jim dostupné. Osobností
je jako duchovní lektorTohle je skutečně opak toho, co jsem zamýšlel. Zamýšlel jsem
Ježíše jsme chtěli ukáka a léčitelka v Tilburgu,
vám ukázat, že vy sami můžete být žijícím Kristem.
zat lidským bytostem
Nizozemí. Svůj doktorát
Nyní vás žádám, abyste poznali Krista uvnitř sebe
zrcadlo a připomenout
z ﬁlozoﬁe získala v roce
a vrátili mi mé lidství.
jim jejich vlastní božský
1997 po studiu ﬁlozoﬁe
původ a dřímající pona univerzitě v Leidenu,
tenciály, jež v sobě nesou. Potenciály pro mír, svobodu a Nijmegenu a Harvardu (U.S.). Její manžel i spolupracovmistrovství nad sebou samými.
ník Gerrit Gielen (1956) spojuje svou práci duchovního
Každá lidská bytost je mistrem svojí vlastní reality. Ne- regresního terapeuta a léčitele. O svém prvním setkání
ustále vytváříte svou vlastní realitu. Jste schopni pro- s Jeshuou Pamela hovoří takto:
pustit mizernou či neuspokojující realitu, dovolit Světlu
Setkání s Jeshuou
vstoupit a transformovat svůj svět. Člověk je svým vlastMezitím jsme si s Gerritem pořádali sezení pro nás saním pánem, má však tendence darovat svou sílu vnějším motné, zkoumali svoje vnitřní světy, emocionální jizvy a
autoritám, které tvrdí, že znají pravdu a že pro něj chtějí zranění z těchto a minulých životů a další témata, jako je
to nejlepší. Děje se to v politice, medicíně, vzdělávání a astrologie, změny ve světě atd. Jedné noci jsem cítila přítak dále. I váš „zábavní průmysl“ je plný falešných ob- tomnost kohosi blízko mě, jehož energie byla odlišná od té,
rázků o štěstí, úspěchu a kráse, které neslouží nikomu na kterou jsem byla zvyklá. Pociťovala jsem to jako skutečjinému kromě těch, kteří je vytvořili. Přemýšleli jste ně- né a posvátné a trošku mě to znervóznělo. Byla jsem zvyklá
kdy o tom, kolik peněz je utraceno pouhým vytvářením vytvářet kontakt se spirituálními průvodci, mými vlastními
obrazů? V médiích, v novinách, ﬁlmech, rádiích a televizi nebo s průvodci jiných lidí. Ale tohle bylo jiné. S pomojsou neustále šířeny obrazy. Odkud tyto obrazy pocháze- cí Gerrita jsem se rozhodla prozkoumat, kdo to je, a když
jí? Proč tam jsou? Kdo je vytvořil?
jsem upadla do transu a spojila se s touto energií, viděla
Obrazy jsou prostředky používané pro získání moci nad jsem před svým vnitřním okem jméno „Jeshua ben Joseph“
lidmi. Obrazy mohou učinit lidi podřízenými a oddělenými a ihned pocítila, že je to pravda. Ve zlomku sekundy, ještě
od svých skutečných potřeb bez použití fyzické síly či ná- předtím než se nastartoval můj rozum a začal pochybovat
silí. Obrazy mohou přinutit lidi dobrovolně se vzdát jejich a dotazovat se, poznala jsem Jeshuu jako velmi známou
vlastní moci a vlastní hodnoty. Klamou vás takovým způ- bytost, ke které bylo velmi přirozené cítit blízkost. Bylo to
sobem, že nepotřebujete být násilně nuceni k ničemu; při- vnitřní poznání, a proto jsem přijala toto spojení. Fakt, že
jímáte měřítka znázorněná obrazem za vlastní a podle toho sám sebe prezentoval jako „Jeshuu ben Josepha“ a ne „Jepak také jednáte. Tohle je to, co bychom mohli nazvat nevi- žíše“ mi ukázalo, že chce, aby bylo od začátku jasno v tom,
ditelnou kontrolou mysli a co je hojně rozšířené mezi vašimi že není osobnost vymyšlená Biblí a tradicí.
„svobodnými“ západními civilizacemi.
* * *
Primární funkcí Světla je přinášet jasnost, uvědomění a
Originální webovou stránku Pamely a Gerrita můžete
transparentnost do neviditelných struktur myšlení a cítění, navštívit na www.jeshua.net. Její obsah velice oslovil
které formují váš život. Světlo je opakem kontroly mysli. Denisu Vaňkovou, která veškerá tato poselství překládá
Kam do reality vstoupí Světlo, tam přeruší pouta bezvý- do českého jazyka a zároveň je vydává jako e-knihu. O
znamné síly a moci a rozbourá na nich založenou hierar- této své práci říká:
chii. Nepovolí zneužití moci a osvobozuje lidi od přeludů a
„Poselství od Jeshuy prostřednictvím Pamely a Gerrita
iluzí, které jim odebírají sílu pro svobodné rozhodování. Je- jsem od prvního okamžiku vnímala jako „pravou cestu“.
žíš byl, v době kdy žil, hrozbou pro vládnoucí pořádek. Tím, Cítila jsem v nich to, co v každém z nás je. Cítila jsem jeco říkal lidem a jenom tím, co vyzařoval, způsobil, že struk- jich pravdivost, lásku a hloubku, kterou při čtení srdcem
tury moci byly viděny takové, jaké ve skutečnosti byly.
cítíte. Poselství mi od prvního okamžiku byla jasná, neboť
Role Pracovníka světla, kterou na sebe Ježíš vzal, byla jen potvrzovala to, co jsem cítila. Věděla jsem, že Ježíš
těžká; zvláště pro mě, Jeshuu, lidskou bytost, která sou- pojatý církví a tradicemi je někdo jiný. V hloubi duše jsem
hlasila nést tuto intenzivní, jasnou energii za svého života cítila jeho „obyčejnost“, lidskost a jeho smutek nad zbožna Zemi. Já, Jeshua, jsem byl silou Ježíšovy přítomnosti ným uctíváním. Když se ke mně dostala tato poselství,
téměř zastíněn, zastíněn přítomností svého budoucího já! vše do sebe krásně zapadlo.“
Ačkoli mě naplňovala ohromnými vhledy, láskou a inspiraMnoho dalších textů a informací najdete
cí, bylo skutečnou výzvou fyzicky nést či „držet“ jeho enerna www.jeshua.cz

