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Zdravljenje
in negovanje zdravja
In kava je zdaleč najslabše, kar si je človek izbral za uživanje iz rastlinskega sveta. Ta sad je ustvarjen zgolj za konje, osle,
kamele in dromedarje in za tovrstne živali na Zemlji in jih poživlja in krepi njihove živce. Pri ljudeh pa, ki ga uživajo, to
strupeno zrno deluje ravno nasprotno; pri njih izredno pokvari kri in razvname genitalije. In nič drugega kot ravno kava
naredi telo - posebno žensko - nedovzetno za zdravilno medicino.

Kako
je Sadhu Sundar Sing našel Maharišija iz Kailaša
Sadhu Sundar Singh je o svojem srečanju z Maharišijem iz Kailaša povedal naslednje: Bilo je leta 1912, ko sem prišel v
zasnežene pokrajine Kailaša, kjer sem iskal rišeje in vidce. V jami na več kot 4000 metrih nadmorske višine sem našel zelo
starega puščavnika, ki je bil zaradi svoje poraščenosti bolj podoben živali kot človeku.

Gospod
varuje svoje delo in o duhovnih pijancih
Glej, Jaz vedno zaščitim svoje delo! Ti nisem to že enkrat povedal, ko ste prejeli lažno grozilno pismo, da se bom resno
soočil z vsemi, ki se Mi bodo hoteli zoperstaviti na Moji poti! Glej, to je način, ki ga uporabljam, da razorožim svoje
sovražnike! Pred kratkim sem dal nagrado zelo pomembnemu sovražniku, ki se Mi je nameraval resno zoperstaviti in to je
drugič.

Jakob
Lorber Robert Blun 1 - knjiga se prevaja
Toda duša ima še eno sposobnost, ki ne živi v njeni glavi, temveč v njenem srcu; ta sposobnost se imenuje
notranji um in je sestavljena iz zelo lastne volje, ljubezni in domišljije, ki ustreza tema dvema elementoma
uma. Ko je ta prevzel koncept obstoja Boga, potem ta koncept takoj zajema ljubezen in ga drži po svoji volji,
kar pomeni, da "samo verjame". Skozi to vero, ki je živa, se potem prebudi pravi duh in nato opazuje svojo
budilko, prepozna in jo takoj sprejme kot mogočno luč od Boga in nato prešine vso dušo in vse v njej spremeni
v svetlobo in potem je ta luč prava vera, skozi katero se lahko reši vsaka duša.

Oblikovanje
src
v božji
tempelj
Vaše hrepenenje po
Meni
je namreč
že veliko sredstvo pomoči za čiščenje vašega srca...
Emanuel
Swedenborg Nebesa in pekel
“V tisti noči so se mi, zato da bi bil prepričan, odprli svet duhov, pekel in nebesa, kjer sem srečal več oseb iz svojega
znanstva z vseh koncev in krajev. Od tega dne sem se odrekel vsej posvetni učenosti in se posvetil zgolj še duhovnim
stvarem, v skladu s tem, kar mi je Gospod ukazal, naj pišem. Dan za dnem je Gospod odpiral oči mojega duha, tako da
sem bil zmožen pri polni budnosti videti, kaj se dogaja na drugem svetu, in povsem buden govoriti z angeli in duhovi.“

Samoljubje...ljubi
svojega bližnjega kot samega sebe
Če vi bližnjemu dajete to, kar si sami želite, vam tudi Bog daje to, kar je Njegovo...
Božje
gospodarjenje knjiga 1
Božanstvo je bilo od vekomaj sila, ki je prešinjala vse neskončnosti in je bila in je in bo večno Neskončnost sama. V
središču Njene globine sem bil Jaz od vekomaj Ljubezen in Življenje samo; toda glej, bil sem slep kot zarodek v materinem
telesu! Božanstvo pa Si je ugajalo v Ljubezni in Se je vse stisnilo k Svoji Ljubezni. In Ljubezni je postajalo čedalje bolj vroče
v njenem središču, in gmote Božanstva so se prerivale tja, in vse moči in sile so drvele Nanjo.

Adamov
govor o njegovem padcu
In ko je Adam končal ta govor, posebej sem mu dovolil, da ga pove, se je njegova notranjost v njegov lastni blagor znova
zaprla. Set, Enoš in Henoh pa so se nadvse čudili in niso mogli dojeti vzvišenega pomena tega govora in so vprašali
Adama, kaj je s tem hotel povedati. Toda on jih je le začudeno gledal in je komaj vedel, da je kaj govoril in jih je vprašal, kaj
je pravzaprav sploh povedal.

Znaki pred Koncem - poslednji dnevi
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Ni vam več preostalo veliko časa in morate se resno pripraviti za Dan, ko se bo zgodilo delo uničenja, katero pa nikoli prej
ni bilo doživeto. In čeprav Jaz nadaljujem z njegovim najavljanjem, vi kljub temu dvomite v Moje Besede in ste zato počasni
pri vašem delu izboljšanja vaše duše. Vendar pa imate vi samo še malo časa…

Vassula
Ryden intervju
Pogovor z mistikinjo Vassulo Ryden o knjigi Resnično življenje v Bogu.
Brat
Yun - Corona kateheze
Enajst video katehez brata Yuna za vse, ki jim ta težki čas ogroža vero in odnos z Jezusom.
Slovenski podnapisi.
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