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1/ Úvodní myšlenky

Dnešní pøístroje dokáží obdivuhodné vìci. Nedávno se objevila poutavá zpráva na internetu, co všechno pomocí nich objevili na 
moøském dnu. Zajímavì, podrobnì líèí jedna internetová zpráva a doprovází to bohatou fotodokumentací, co všechno nalezli na 
dnì Rudého moøe po tìch egyp�anech, kteøí pronásledovali lid Izraele. Tìžko nevìøit, když vidíme na fotkách pozlacená kola vozù a 
bojové pøedmìty tam pod vodou, kde pøežily staletí. Nehodlám líèit vzhled pøedmìtù a lidských kostí. Jiný obraz nám ukazuje, vìtší 
oblast moøského dna velice hlubokého a nerovného, kde se najednou objeví jakýsi rovný nános, pruh, pevná pùda, cesta, která 
sloužila k pøechodu izraelitù pøes moøe, když byli pronásledování egyp�any, egyptským vojskem. Kdo nezná tuto biblickou událost, 
mùže si ji pøeèíst zde u èísla xx3 v podobì výòatku z biblických textù. 

Jak kdo si dává pozor, podle toho si bere na vìdomí, co se dìje kolem nìho. Nejde o to, poslouchat zprávy o krachujícím 
bankovním systému, o úsporných opatøeních v nìkterých státech, atd. Musíme se zamyslet nad svou dobou, hledat souvislosti, 
protože brzy zjistíme, že se staneme objetí škodlivé èinnosti nìkolika lehkomyslných, nezodpovìdných osob. Jako kdybych slyšel 
z úst mnohých  již se stalo. 

Jedna z nejvážnìjších zpráv, kterou stojí za to brát vážnì, je ta, že naše generace má uzavøít tváønost svìta, na jakou je lidstvo 
zvyklé od prvopoèátku. Ano, snad tento výraz bude jeden z nejsprávnìjších, aby si nìkdo nemyslel, že se jedná o konec svìta. 
Jedná se jen o to, že bude nový svìt, a život jde dál, ovšem úplnì jinak. Na to by se mìl každý pøipravit, aby si mohl chovat nadìji, že 
i jeho život pobìží dál ve své nejkrásnìjší podobì. 

Spousta vìcí se tìžko vysvìtluje, aby se nestalo, že mnozí pøedèasnì mávnou rukou a jdou radìji za jinými starostmi. Totiž i 
dnes se šíøí pravdivá i falešná proroctví a je nutné je rozpoznat. Osobnì myslím na ty, ve kterých Bùh nám sdìluje svou nesmírnou 
lásku k nám, pøièemž upozoròuje nás, abychom se napravovali, vylepšili bohulibì svùj zpùsob života, že si máme dávat pozor na 
podlé útoky, kterými nás mohou poškodit osudovì, protože se blíží druhý pøíchod Ježíše Krista. Líèí se to jako chvíle, když èást 
lidstva bude vyzdviženo k nebi, odtrženo od zemì do Nového Ráje. Tato poselství nám pomáhají v tom, aby si každý pøetvoøil svùj 
život tak, aby mohl být též vyzdvižen. 

Právì proto jsem zaèal se zázraèným pøechodem pøes Rudé moøe, že i nyní nastane pøechod, ovšem mnohem zázraènìjší. Èili 
snažil jsem se každému pomoci k lehèímu pøijímání této vyhlídky svou vírou. 

Zùstávejme ještì chvíli u Egypta, èasù Mojžíšových, protože pouze pomocí této události dovedu ilustrovat souèasnost a 
budoucnost. Myslím na dobu odchodu z Egypta, když Pán poprosil lid Izraele, bydlící v Egyptì, aby si oznaèili krví vchody do svých 
pøíbytkù, protože to je zachrání pøed pustošením. 

A� se to zdá být jakkoliv zvláštní, i nyní musíme všichni brát na sebe znamení. Není jiného východiska, než to, že pøijmout 
znamení Boha èi satana. Dnes to zní pro mnohé stresujícím zpùsobem, jiní již dávno pracují na tom, jak se vyhnout znamení 
satana. Pomocí dalších zpráv se vše více objasní. Kdo nezná biblický dìj o oznaèení pøíbytkù krví, nalezne potøebný výòatek zde u 
èísla  xx2. 

K dalšímu vysvìtlení jsem považoval za vhodné znát dìj, jak se zachoval Ezau. Domnívám se, že tyto èetby nejsou nudné a 
nikdo se nebude zlobit, když je bude znát. Tento starý biblický text je u èísla  xx4  zde. 

Jedná se tedy o to, že vždycky byli a budou takoví lidé, kteøí se staví rádi lehkomyslnì, mudrlantsky, svéhlavì k rùzným vážným 
vìcem. Potom na to mnozí doplatí. 

V tomto sešitu je málo místa pro dlouhá vysvìtlování, proto taková redakce nárokuje i další osobní meditace, vstupy do sebe.
Teprve nyní mùže pøijít velice zajímavý èlánek.

2/ Znamení posledních èasù

2/a O pøístroji s názvem mikroèip
Rozmìry poèítaèového pøístroje, který známe pod jménem „bioèip", „mikroèip" se podobají rozmìrùm zrnka rýže. Má v sobì 

transpondér a èlánek s lithiem, s možností samostatného dobíjení se pomocí termopárového obvodu, který vyrábí elektrický proud 
vlivem teplotních zmìn v lidském tìle. 

Existují dvì vlivná místa na lidském tìle, kam se dá vsadit „bioèip" - na hlavì, v oblasti, kde nad èelem zaèíná oblast rùstu vlasù, 
a na zápìstí, pøesnì øeèeno na pravé ruce. (Autor žádá, abys èetl bibli u Zj 13,16-17.) Zde je k nalezení u èísla xx6. 

Pøišli na to, že kdyby byl èip na kartièce, nastal by nespoèet problémù. Èip by se dal odøíznout a bylo by možné ho uschopnit na 
výmìnu za falešné informace. Bylo by možné manipulovat s hodnotami, mohl by být pøedmìtem krádeží, nebo ztrát. Nakonec 
kartièka by se vyèerpala po roce a pøestala by fungovat. Závìrem, penìžní hotovost by byla nejistá v obchodì.

Je jen jedno øešení, následovat MOTOROLU, vložit bioèip do pravé ruky nebo do èela, kde s ním nelze hnout. 
Kdyby ho nìkdo zkoušel odstraòovat chirurgicky, malá kapsle by se zranila, pukla a lidské tìlo by se muselo dotknout lithia, a 

mikrobakterií, které byly uvnitø, což by zpùsobilo vznik bolestivého vøedu. Dále poplašný systém (Global Positioning System) GPS 
družicový polohový navádìcí systém by okamžitì dával poplašné znamení pro výkonný úøad té èi oné oblasti, že došlo k manipulaci 
s èipem.

Pamatuj si! MONDEX znamená: „Peníze jsou na tvé ruce." MON=MONetary = peníze. DEX = DEXter = „Pravá ruka" (Autor tì 
žádá, abys èetl v bibli Zj 16,2.) Zde si ho mùžeš pøeèíst u èísla  xx8.

(Redakèní poznámka: Každý, kdo sdìluje tyto informace, má pocit, že je potøeba své ètenáøe upozoròovat, aby je dávali dál. 
Možná, zrovna takto zachrání své pøíbuzné, své pøátele, své známé, svou rodinu, atd. Je tøeba mít v sobì pocit zodpovìdnosti. Nyní 
jsi ty zodpovìdný za tyto informace.)

2/b Dr. Charles Sanders - svìdectví
Výpisky ze svìdectví Dr. Sanderse, které se vztahuje k posledním èasùm. Náš bratr pøed lety pracoval jako výzkumný inženýr  

speciálnì v oblasti (computer micro chip) poèítaèových mikroèipù. Byl šéfem výzkumného týmu. Tato skupinka dostala zakázku od 
zdravotnictví, aby vypracovala takový mikroèip, který se dá zabudovat do lidského tìla, a je vhodný pro pomoc lidem s problémy 
pohybu. Na tento vývoj vydali tehdy 1,5 milionù dolarù. 

Výzkum byl úspìšný, vyvinuli mnoho variant, které se daly zužitkovat v rùzných oblastech. Všimli jsme si, že nìkteré jsou 
schopné ovlivnit funkci nervového systému dotyèného, pozmìòovat jeho chování, diktovat mu nejrùznìjší nálady. To vše bylo 
samozøejmì jen stupeò našich prùzkumù. 

V pokroèilejším stavu se èip stával dokonalejším i v jemných nuancích, a samozøejmì i komplikovanìjším. Pak jsme se dostali 
do fáze, kdy jsme zjistili, že hranatý èip nechce fungovat v tìle. Proto jsme museli vyvinout èip, který se podobá svým tvarem zrnku 



rýže. Takový èip dnes se bìžnì užívá pro oznaèení zejména domácích zvíøat. 
Napøíklad v Los Angeles je podnikatelská skupinka, která tvrdí, že jsou schopni mít pod dohledem jeden bilión zvíøat a pøesnì 

sledovat jejich pohyby. 
Proto mluvím s vámi o tìchto vìcech, že tyto záležitosti jsou skuteèností, a rychle se kráèí dopøedu k realizaci oznaèování osob 

mikroèipem, systémem „microchip pozitiv identification".
Uvnitø mikroèipu je 250000 èásteèek a mezi nimi i zmínìný lithiový èlánek.
Z mé strany pøi øešení úkolu byla jedna záležitost, která mì velice zneklidòovala. Ten lithium v èlánku. Vìdìl jsem, že v tomto 

materiálu jsou nepøedvídatelná nebezpeèí, které mohou zpùsobit jisté problémy v budoucnu. Proto jsem se snažil volit jiný materiál 
pro èlánek, ale moje nadøízení mi to nedovolili. Až pozdìji, když Bùh položil svou ruku na mùj život, teprve jsem zaèal studovat 
svaté písmo a tehdy jsem pochopil, kde se vzal ve mne ten neklid. 

Byl bych rád, kdybyste pøeèetli v knize Zjevení 13,16. (Zde u èísla  xx6.) 
Když jsem si ho pøeèetl, øekl jsem si: Bože, jsem tak rád, že jsem to neuèinil. Nepodílel jsem se na tom, abych nìkomu vtiskl 

takovou peèe�. 
Ovšem Bùh øekl, podívej se na slova „známka" a „znaèení", co asi znamenají v øeètinì. V øeètinì slovo „znamení" „chiragma" 

foneticky psáno znaèí - škrábnutí, jedno znamení, jedna známka èi jedno øíznutí. Pøedcházející slovo nás zavede k dalšímu slovu 
„charegs" foneticky, což znamená pøedmìt s ostrou špicí, pøedmìt na vpíchnutí, na vpíchnutí pod nìco. 

Co Jan vidìl, když mu Ježíš ukazoval záležitosti popsané v knize Zjevení, nebylo to nic jiného, než taková jehla, která se nyní 
používá k vložení mikroèipu vpíchnutím do lidského tìla. 

Na tìch konferencích, jsem se zúèastnil v Luxemburgu, v Londýnì, v San Francisku a na jiných místech, celkem na sedmnácti 
takových setkáních, na kterých se zabývali myšlenkou „nového svìtového øádu" „New Word Order". V pozadí všech setkání visela 
otázka vypracování nového systému dokonale sledovatelné totožnosti. 

Bratøe, to nebude jakýsi (èárkový kód) „Bar Code", kterým se dnes znaèí zboží, protože do Bar Code nedokážeš uložit a 
schraòovat dostateèné množství údajù. Vìøím, že pro vyøešení totožnosti lidí je nejvhodnìjší prostøedek (computer microchip), 
poèítaèový mikroèip pod kùží. 

Rád bych se zmínil o tom, že v kostele, kde jsme dnes ráno byli na bohoslužbì, pøišel za mnou chlap, který pracuje jako státní 
zamìstnanec. Øekl mi, že byl na jedné schùzi, kde bylo prohlášeno, že všichni státní zamìstnanci v klíèových pozicích budou 
dostávat mikroèipy. 

Bùh mi ukázal i nìco jiného v knize Zjevení 13,15-18 (zde  xx6) ve spojitosti s významem èísla antikrista, èili èísla 666. V 
prùbìhu svých pátrání jsem pochopil, že øecky chápaný význam èísla nás zavede ke slovu „stigma", což znamená v rozvedeném 
vysvìtlování, že nìco probít, propíchnout, vpíchnout znak za úèelem oznaèení a rozpoznání majetku. 

„Ty, lidský synu, slyš. Ustanovuji tì strážcem izraelského domu. Uslyšíš-li z mých úst slovo, vyøídíš jim mé varování. Øeknu-li o 
svévolníkovi: »Svévolníku zemøeš,« a ty bys nepromluvil a nevaroval ho pøed jeho cestou, ten svévolník zemøe za svou nepravost, 
ale za jeho krev budu volat k odpovìdnosti tebe. Jestliže budeš svévolníka varovat pøed jeho cestou, aby se od ní odvrátil, ale on se 
od své cesty neodvrátí, zemøe pro svou nepravost, ale ty jsi svou duši vysvobodil."(Ezechiel 33,7-9)

Bratøi, proto jsem zde, povídat s vámi o tìchto vìcech, ponìvadž v našich dnech vìci souvisejí v mnoha formách mezi sebou. 
Jsou dìti ve Floridì, v družinách, kde již dostávají oznaèení mikroèipem. Tento zpùsob je v používání na mnoha místech. Dávají ho 
nemocným, kteøí ztrácí orientaci v dùsledku nìjaké nemoci, lehce se zatoulají, ztratí se a pomocí èipu je lehko najdou. 

Chci poukázat na další vìc, o které jsem se vám již zmínil. Bojoval jsem proti používání lithia v mikroèipech, ale byl jsem 
pøemožen. Tak se zùstalo u lithia. Tehdy jsem se bavil s jedním lékaøem z „Medical Center" v Bostonu, a ptal jsem se ho na jeho 
názor ohlednì používání koncentrovaného lithia v mikroèipech. Co se stane, když se rozlije z toho lithium.? Lékaø byl ateista. Øekl, 
že zpùsobí velice bolavou ránu, vøed. Potom jsem èetl v knize Zjevení 16,2 (zde  xx8).

Rád bych vás upozornil na slovo vøed. Podívejte se, že tam je psáno v jednotném èísle. Neštìstí se neobjeví ve vøedech, ale ve 
vøedu. Vìøím, že až pøijde doba Božího soudu, pod vlivem událostí popsaných v bibli ty mikroèipy puknou, prasknou, a lithium se 
dotkne živého tìla a na tìch, kteøí pøijali znak antikrista, znak uznávající a potvrzující majetek antikrista, na tìchto lidech se objeví 
bolavý vøed. 

Víme, že Bùh je všude, je všemohoucí, vševìdoucí. Co mùže dìlat antikrist? On musí využít veškerou pøístupnou technologii k 
tomu, aby lidi, které získal mìl pod svým dohledem. A také že vše využije! 

Pøinesl jsem vám jedno poselství, a to, že technologii máme již nad hlavou. Jsou to družice, 23 družic, které jsou schopné 
neomylnì pøeèíst text napsaný na poštovní známce ležící pøíkladnì na nìkterém tenisovém høišti. Domníváš-li se, že zatajíš svùj 
pøíchod do tohoto kostela, mýlíš se. Družice každou minutou je schopna pøeèíst poznávací znaèku tvého auta. Technologie je zde. 

Pøed tøemi týdny hlásili výskyt nových družic Low Eart, Orbaining Sattelites = nízko létající, zemský povrch pátrající družice, 
pøed kterými nikdo neunikne, neschová se. Nyní mnozí øeknou  to co má pøijít my se tomu vyhneme. Musím vás upozornit, že tyto 
záležitostí se již dìjí. 

Mohu vám øíci, že systém jde dopøedu s obrovskou rychlostí k vytvoøení spoleènosti bez penìz. Funkci úvìrových kart pøeberou 
takzvané „chytré karty". V Americe se plánuje ve vyšších kruzích, na patøièných místech, že takové karty budou mít všichni, vèetnì 
dìtí. Do tìchto karet bude možno vkládat vše o èlovìku stejným zpùsobem, jako do poèítaèových mikroèipù, které mají být 
vsazeny pod kùži na èele nebo na ruce. Údaje, informace na tìchto kartách lze elektronicky pøidávat, nebo vymazávat. Jak vidíte, 
systém je dokonale hotový, pøipravený na oznaèování lidí. 

Jdeme rychlým tempem tímto smìrem. V Americe se velkou mìrou zneužívá sociální podpora, která ochuzuje sociální 
pokladnu o 500 milionù dolarù ètvrtletnì. Pøíslušná osoba se nechala slyšet v televizi v rámci jednoho interview, že za chvíli tomu 
udìlají konec, protože provedou dokonalou znaèku osobní totožnosti, identifikaci klientù. (Pozitive identifikacion). Redaktor se ho 
ptal na zpùsob. Odpovìï byla: „electronic media pod kùží".President Spojených státù má v moci vydat úøední pøíkaz ohlednì toho, 
a využít takový systém k zajištìní oznaèení osobní totožnosti, jaký sám uzná za vhodné. 

Jsou lidé, kteøí se mì ptají, a co když v srdci nesouhlasím s pøijetím známky, ale okolnosti mì k tomu nutí? Nemám jinou 
odpovìï, než to, co je psáno v knize Zjevení. 14,9-12 (zde  xx7). „Za nimi letìl tøetí andìl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká pøed 
šelmou a pøed její sochou, kdo pøijímá její cejch na èelo èi na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bùh nalévá neøedìné do 
èíše svého hnìvu; a bude muèen ohnìm i sírou pøed svatými andìli a pøed Beránkem. A jeho muka neuhasnou na vìky vìkù a 
dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká pøed šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. Zde se ukáže vytrvalost 
svatých, kteøí zachovávají Boží pøikázání a vìrnost Ježíši. A slyšel jsem hlas z nebe: „Piš: Od této chvíle jsou blahoslaveni, mrtví, 
kteøí umírají v Pánu. Ano, praví Duch, a� odpoèinou od svých prací, nebo� jejich skutky jdou s nimi."

Znovu mohu øíci jen tolik: NEBER TO! To není vìc, se kterou by se dalo pohrávat. JESTLI JSI TO BRAL, NEMÙŽEŠ TO 
ODVOLAT!



Kolem roku 1990 jsem mìl taková noèní vidìní èi 
sen. Jako první obraz jsem vidìl jakoby hvìzdy, 
které se nìjak pomátly, protože se netoèily na 
kruhových drahách, ale nepravidelnì, zmatenì. I ve 
snu je nepøíjemné se dívat na nebeská tìlesa, která 
se jakoby nepravidelnì mravenèí na obloze. 

Na druhém obrazu jsem vidìl nebeské tìleso, 
kolem kterého se toèilo druhé nebeské tìleso. To 
druhé nebeské tìleso se toèilo i kolem vlastní osy a 
šlehalo ze sebe oheò. Mìl jsem dojem, že vidím 
zemìkouli, kolem kterého se toèí slunce velice 
neobvykle. 

Domnívám se, že na tøetím obrazu jsem vidìl 
slunce, se zemìkoulí. Pak slunce zmizlo, a objevil 
se tam takový zdroj svìtla. Zemìkoule byla 
obklopena hustou mlhou, a ta mlha byla tak 
osvìtlena, aby vedla svìtlo na všechny strany, 
takže již pøestal být den a noc na zemi. Stále bylo 
všude svìtlo. 

Víckrát jsem vystavoval tyto obrazy namalované 
na jedno místo. Že by znázoròovaly znamení 
posledních èasù? 

Sedìl jsem na konferencích mezi šéfy státù, kteøí se bavili o tom, že 
nelze mít lidi pod kontrolou, pokud je nebudou moci evidovat a 
rozlišovat jednotlivì. Je hodnì podvodù a zneužití po svìtì, protože 
nemohou dokonale kontrolovat a evidovat. Nìkdo mùže mít falešný 
prùkaz, jinému nìkdo jiný ztratil doklady, také mùže se pùjèovat prùkaz, 
ovšem když je pod kùží èela èi ruky èip, ten se nemùže ztratit èi 
zfalšovat. S tím se nemùže manipulovat. Hlavu nemùžeš ztratit. Když ti 
nìkdo utrhne ruku a jde s ní k pokladnì, hned se ví, že není nìco v 
poøádku. 

Toto se zdá být jako nejdokonalejší zpùsob oznaèení totožnosti, 
bratøi, je to tu, budou to používat a zevšeobecòovat. Napøíklad dnes 
jsem mluvil s jedním èlovìkem ze Švédska, a øekl, že mikroèip napíchli 
6000 lidem bez problémù. Tento zpùsob budou používat po celém 
svìtì. V bibli se nepíše o Americe, ale o svìtì. Víme, že ti, kteøí jsou tím 
povìøení, pracují vážnì na tom, aby mìli jednotnì øízený svìt. Mohl 
bych vám mluvit o mnoha dalších vìcech. (Zj 3,10, Zj 21,7) Zde  xx5  a  
xx9.

Dobøe si to rozmysli bratøe, co dìláš!

2/c Co pøinese budoucnost?
Vrcholový prostøedek tedy bude v nás, bude nás sledovat. Bude žít s 

námi v našem tìle a bude dávat o nás informaci všestrannou, napøíklad 
o veškeré naší funkci i o tom, kým jsme, èím jsme. 

Pozorovací systém budoucnosti v jednom klubu v Rotterdamu je již 
skuteèností. Tam chodí elitní spoleènost odlišná od jiných hostù. 
Nemusí se pøedstavovat prùkazem totožnosti, platit v hotovosti za jídlo 
a pití. Aby mohli vejít, staèí jen nastavit ruku s èipem pod èítací pøístroj. 
Tato technika má název „ztotožòování radiovou frekvencí". Mikroèip je 
jen nepatrnì vìtší, než zrnko rýže. Èítací pøístroj se pøipojí ke zdroji 
údajù, k databance dotyèného, kde provede kontrolu totožnosti a umí 
mnohem víc. Technicky nezná hranice, kolik údajù je schopný mít v 
sobì. 

Ve všech státech svìta zkouší pøekreslit hranice mezi soukromým 
životem a mezi nežádoucím pozorováním. Jen Spojené státy mají víc 
než 30 000 odposlouchajících stanic po svìtì ve spojení s asi stovkou 
špionážních družic. Po tøech vteøinách naberou tolik informací, že by 
mohli naplnit kongresní knižnici. Vlády argumentují tím, že tyto systémy 
zvyšují jejich bezpeènost. Úøady tvrdí, že nikdy nebyla tak veliká 
potøeba vybudovat pozorovací systémy, jako v tomto nebezpeèím 
propleteném svìtì. 

Tolik citací z internetu co do záležitostí souvisejících s tematikou 
pocházející od Dr. Sanderse. 

3/ Výpisy, abys nemusel hledat na internetu, v proroctvích, v 
bibli

3a/ Opsaná proroctví (výòatky)
17.4.2011 - „Pamatujte na má slova: Vaše peníze nebudou mít 

žádnou hodnotu. K potravinám a k jiným potøebným vìcem se 
dostanete pouze pomocí cejchu, to je to znaèení, o kterém jsem mluvil. 
Snažnì vás prosím, nepøijímejte toto znaèení, protože pro mne budete 
ztraceni. Zùstávejte mimo jeho dosah." (Ježíšovo poselství)

23.2.2012 - Dìti moje, musíte pøijmout slib mého Syna, slib, který 
vám dal po svém slavném zmrtvýchvstání. On øekl, pøijdu znovu. Tento 
èas - èas druhého pøíchodu mého Syna na zem - se kvapnì blíží. 

Jestli vìøíte ve slibech mého Syna, budete vìdìt, že On myslel 
vážnì, to co øekl. Až pøijde, tak pøijde proto, aby vládl a obsadil trùn, který 
mu patøí v Novém ráji, který jsem Já pøipravil pro vás všechny na zemi. 
Nikdy nepochybujte nad slovy, které vycházejí z božských úst mého 
milovaného Syna. Musíte vìdìt, že Já, váš milovaný Otec, chci abyste  
se sjednotili s mým Synem v Ráji v novou rodinu. Pøijmìte pravdu. 
Nevyvracejte ji, a nepøizpùsobujte ji tak, aby vyhovovala vašim 
klamným pøedstavám o pravdì. Já jsem pravda. Mì nedokážete 
zmìnit, toho, kdo já jsem. Pravda vás uèiní svobodnými. (Poselství 
Boha Otce.)

14.2.2012 - Tìm, kteøí by se mohli bát mých nejsvìtìjších slov, chci 
vás potìšit tím, že vám sdìlím  toto neznamená konec svìta. Protože to 
není. 



To je jednoduše konec vlády satana na zemi, kterou událost vy musíte vítat, dìti. Èas se blíží, aby mùj Syn sedl na trùn jemu 
patøící, když pøijde podruhé, aby vládl v Novém dokonalém Ráji na zemi. Mé srdce jásá, když k vám mluvím o Nové Zemi, dìti, 
kterou jsem pøipravil pro vás. Moje dìti budou žít 1000 rokù v Ráji, který jsem, stvoøil pro Adama a Evu. Tam bude mír, láska a 
harmonie, a nebudete toužit po nièem jiném. 

Lidi se budou brát, budou mít dìti. Kvìtiny, øeky, moøe a hory a jezera budou tak krásná, že se vám zastaví dech údivem. Zvíøata 
budou žít s lidmi v harmonii s mými dìtmi a bude vládnout láska za vlády Ježíše Krista. Jen tehdy se naplní má svatá vùle jak na 
zemi, jako v nebi. 

30.5.2011 - Nezapomínejte, vy musíte volit: Nebe, nebo peklo. Volte, pokud jste zde na zemi, protože až pøejdete do pøíštího 
života, již nebudete v takovém stavu, abyste mohli zvolit.

3/b Biblické výòatky
xx1/ - Gn 6,13 - Co pøedcházelo potopu - „I øekl Bùh Noemu: ›Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, nebo� zemì je 

plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí.‹"

xx2 - Ex 12,21-23 - Pøedpisy vztahující se k velikonocùm  „Mojžíš svolal všechny izraelské starší a øekl jim: ›Jdìte si vzít kus z 
bravu, podle vašich èeledí a zabijte velikonoèního beránka. Potom vezmìte svazek yzopu, namoète jej v misce s krví a s krví z 
misky potøete nadpraží a obì veøeje. A� nikdo z vás až do rána nevychází ze dveøí svého domu. Až Hospodin bude procházet zemí, 
aby udeøil na Egypt, uvidí krev na nadpraží a na obou veøejích. Hospodin ty dveøe pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel 
zhoubce a udeøil na vás.‹"

xx3 - Ex 14,21-23 - Hospodin zachraòuje lid Izraele - „Mojžíš vztáhl ruku nad moøe a Hospodin hnal moøe silným východním 
vìtrem, který vál po celou noc, až promìnil moøe v souš. Vody byly rozpolceny. Izraelci šli prostøedkem moøe po suchu. Vody jim 
byly hradbou zprava i zleva. Egyp�ané je pronásledovali a vešli za nimi doprostøed moøe, všichni faraónovi konì, vozy i jízda. Za 
jitøního bdìní vyhlédl Hospodin ze sloupu ohnivého a oblakového na egyptský tábor a vyvolal v egyptském táboøe zmatek. 
Zpùsobil, že se uvolnila kola jejich vozù, takže je stìží mohli ovládat. Tu si Egyp�ané øekli: ›Uteème pøed Izraelem, nebo� za nì 
bojuje proti Egyptu Hospodin.‹ Hospodin øekl Mojžíšovi: ›Vztáhni ruku nad moøe! Vody se obrátí na Egyp�any, na jejich vozy, a 
jízdu.‹" Mojžíš vztáhl ruku nad moøe, a když nastávalo jitro, moøe opìt nabylo své moci. Egyp�ané utíkali proti nìmu a Hospodin je 
vehnal doprostøed moøe. Vody se vrátily, pøikryly vozy i jízdu celého faraónova vojska, které vešlo za Izraelci do moøe. Nezùstal z 
nich ani jediný. Ale Izraelci pøešli prostøedkem moøe po suchu a vody jim byly hradbou zprava i zleva. Onoho dne zachránil 
Hospodin Izraele z moci Egypta. Izrael vidìl na bøehu moøe mrtvé Egyp�any. Tak uvidìl Izrael velikou moc, kterou osvìdèil 
Hospodin na Egyptu. Lid se bál Hospodina a uvìøili Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi."

xx4 - Gn 25,29-34 - Ezau prodal své prvorozenství - „Jákob jednou pøipravil krmi. Tu pøišel Ezau z pole znavený a øekl 
Jákobovi: ›Dej mi zhltnout trochu toho krvavého, jsem znaven k smrti.‹ Proto se jmenuje Edóm (to je èervený). Jákob však øekl: 
›Prodej mi dnes své provorozenství!‹ Ezau na to odvìtil: „Stejnì mám blízko k smrti, k èemu je mi provorozenství!‹ Jákob øekl: 
›Odpøisáhni mi to dnes.‹ A on mu to odpøisáhl, a tak své provorozenství prodal Jákobovi. Ten pojedl, napil se, vstal a odešel. Tak 
Ezau pohrdl prvorozenstvím."

xx5 - Zj 3,10  Listy - „Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tì i já v hodinì zkoušky, která pøijde na celý svìt a provìøí 
obyvatele zemì. Pøijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tì nikdo nepøipravil o vavøín vítìze."

xx6 - Zj 13,15-18 - Šelma, která vyvstala ze zemì - „Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a 
vydala rozkaz, že zemøou všichni, kdo pøed ní nepokleknou. A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby 
mìli na pravé ruce nebo na èele cejch, aby nemohli kupovat ani prodávat, kdo není oznaèen jménem té šelmy nebo èíslicí jejího 
jména. 

To je tøeba pochopit: kdo má rozum, a� seète èíslice té šelmy. To èíslo oznaèuje èlovìka, a je to èíslo šest set šedesát šest."

xx7 - Zj 14,9-13 - Ohlášení soudu - „Za nimi letìl tøetí andìl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká pøed šelmou a pøed její sochou, 
kdo pøijímá její cejch na èelo èi na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bùh nalévá neøedìné do èíšì svého hnìvu; a bude 
muèen ohnìm i sírou pøed svatými andìli a pøed Beránkem. A jeho muka neuhasnou na vìky vìkù a dnem ani nocí nedojde pokoje 
ten, kdo kleká pøed šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteøí zachovávají Boží 
pøikázání a vìrnost Ježíši. A slyšel jsem hlas z nebe: „Piš: Od této chvíle jsou blahoslaveni, mrtví, kteøí umírají v Pánu. Ano, praví 
Duch, a� odpoèinou od svých prací, nebo� jejich skutky jdou s nimi."

xx8 - Zj 16,2 - Hrùzy sedmi nádob - „První andìl šel a vylil svou nádobu na zem: a zlé, zhoubné vøedy padly na lidi oznaèením 
dravé šelmy a klekající pøed jejím obrazem."

xx9 - Zj 21,7-8 - Nové nebe a nová zemì - „Kdo zvítìzí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem. Avšak 
zbabìlci, nevìrní, neèistí, vrahové, cizoložníci, zaklínaèi, modláøi a všichni lháøi najdou svùj údìl v jezeøe, kde hoøí oheò a síra. To je 
ta druhá smrt."

xx10 - Mt 14,24-32 - Ježíš kráèí po moøi - „Loï byla daleko od zemì a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. K ránu šel k nim, 
kráèeje po moøi. Když ho uèedníci uvidìli kráèet po moøi, vydìsili se, že je to pøízrak, a køièeli strachem. Ježíš na nì hned promluvil a 
øekl jim: ›Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!‹ Petr mu odpovìdìl: ›Pane, jsi-li to ty, poruè mi, a� pøijdu k tobì na vodách!‹ A on øekl: 
›Pojï!‹ Petr vystoupil z lodi, vykroèil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když vidìl, jaký je vítr, pøepadl ho strach, zaèal tonout a vykøikl! 
›Pane, zachraò mne!‹ Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a øekl mu: ›Ty malovìrný, proè jsi pochyboval?‹

4/ Lam si hlavu  -  pomoc pøi rozjímání

4a/ Mikroèip jako cejch vlastníka - zajištìní práva na vlastnictví



Jak jistì víte, kdysi bývaly rùzné trhy, kde se obchodovalo. Nás momentálnì nejvíce zajímají dobytèí trhy, kam každý vzal své 
zvíøe a tam ho pøedvádìl, nabízel, prodal. Koupil-li nìkdo na takovém trhu kravièku a nevzal ji sebou hned, oznaèil ji vlastním 
znakem, cejchem. Nìkdo použil barvu, nìkdo ho vpálil do kùže zvíøete. Od této chvíle mohl odejít øešit své jiné záležitosti. Až se 
vrátil, mìl právo si vzít to, co zaplatil a oznaèil. Zvíøeti bylo jedno, jestli své žrádlo dostalo z ruky toho èi onoho pána, kdo drží lano, 
na kterém ho vodili. Jeden ho potøeboval na jatky, druhý na množení druhu, tøetí na zapøažení do práce. Nyní je zvykem znaèit 
zvíøata vpíchnutím èipu pod kùži. 

Ani u èlovìka to není jinak. Mùže se prodat, jestli si nechá vpíchnout znak, cejch - nového majitele, který se jmenuje antikrist. 
Zpoèátku mùže si žít dál dle svých pøedstav, protože doèasná zámìrnì naplánovaná nenápadnost mikroèipu budí dojem, že vše je 
v nejvìtším poøádku. Napøíklad dotyèný mùže do práce, mùže si nakupovat, hezky se oblékat, jíst vybraná jídla, držet styky s 
pøáteli, mùže si užít zábavy  ovšem s tím vìdomím, že se nemùže považovat za svobodného èlovìka, protože je vyvlastnìn 
nìkým.

Až pøijde èas, majitel se ho nebude ptát, co s ním má dìlat, vždy� si ho vzal do vlastnictví za úèelem likvidace. Mnohým je tìžké 
mluvit o duši, ovšem je tøeba øíci každému, že nás naše zdravá, silná duše nese dál do naší další existence, do jiného života, do 
krásnìjšího života, do spoleèenství svatých. 

Pomocí èipu lze duši vyprázdnit, znièit, a to znamená, pokud  máme v sobì èip, i svou duši jsme prodali a to neodvolatelnì. 

4/b  Jak se nabízí mikroèip nyní a jak pozdìji
Nyníse spíš jakoby rozdává v zábavných podnicích, v pøátelských kruzích jako zajímavost. Jen mi podej ruku, vpíchnu ti to a 

mùžeš si jít. Dáme na to tvùj bankovní kód a od té doby od tebe nikdy nebudeme žádat peníze nikde. Své úøední záležitosti mùžeš 
øešit  bez stání ve frontách, abys mìl své pohodlíèko. 

A nevýhody? Ale, co tì nemá? Jaké nevýhody ti mohou vznikat z takové malièkosti. Je to beztak taková formalita, vždy� si 
dùvìøujeme. Nakonec vidíš ty krásné výhody. 

Pozdìji. Dle platných zákonù ho nemùžeš odmítnout, jestli chceš nìco prodat èi koupit  vztahuje se to i na pohár vody. Pokud ho 
odmítneš dostáváš se do rozporu se zákonem, nesmíš se dostat k jídlu, k pití, k benzinu, nemùžeš platit danì, tím pádem pøijdeš o 
svou nemovitost. Tak tì to likviduje materiálnì. To je ale to nejmenší. Mikroèip umí být mnohem krutìjší. 

4/c Skryté vlastnosti mikroèipu
Jak charakterizoval vlastnosti èipu náš vìdec? 
„Všimli jsme si, že nìkteré jsou schopné ovlivnit funkci nervového systému dotyèného, pozmìòovat jeho chování, diktovat mu 

nejrùznìjší nálady. To vše bylo samozøejmì jen stupeò našich prùzkumù."
Byl bych zvìdav, kdo chce nasadit do sebe trestající nástroj, špiona, od kterého mùže èekat samé nepøíjemnosti a bolesti. 
Velká tajemství máme pøed sebou. Necítím se povolán k tomu, abych dìlal analýzu hrùzy sedmi nádob z bible (Zj 16,2 = zde 

xx8). Když jsem si potøetí èetl své psaní, abych dùslednìji opravil své chyby v textu, blesklo mi hlavou, že nádobu zpùsobující vøed 
mùžeme v jistém smyslu brát jako projev Božího hnìvu. Podstatu vidím ovšem jinde. Je to zároveò projev Božího milosrdenství a 
lásky. Tato událost znamená rozbití, znièení zneškodnìní mikroèipu a ten vøed sice bolí, ale má zároveò tu vlastnost, že pøi bolavém 
zápalném procesu  pomùže dostat z tìla i s hnisem všechno co tam nepatøí, tedy nyní je to mikroèip. K této úvaze mì vede moje 
osobní zkušenost s vøedem v sobì z dìtství. Ke konci po samostatném proèiš�ování po vøedu zùstává kráter, hluboká díra v tìle, 
která se velice pomalu hojí. 

Všímejme si, co píše Zj 16,10-11 - „...ale neodvrátili se od svých èinù." Dle mého mínìní, jakoby to bylo jasné poselství, že 
bude dána ještì jedna možnost na litování svých èinù, na obrácení se v klidném stavu, bez vlivu èipu, kdy budou dostávat 
nové milosti k tomu. Mùže to být chvíle, kdy budou moci odmítnout cejch satana, neboli litovat, že si ho vzali, mohou uniknout 
pøed vìèným trestem. Ovšem, jak èteme, proroctví je smutné: „...neodvrátili se od svých èinù." Po tìchto pokusech co mùže 
dìlat Bùh s tìmi, kteøí ani v takovém stavu nelitovali svoje èiny. Opakuji si, je to veliké tajemství Boží. Musíme být opatrní. 
Musíme vìøit, že Bùh vede velký boj za dobro lidstva.

4/d Podívejme se, jaké øeèi chodí ve svìtì o mikroèipu
Øeknìme, že se dostaneš do nesnází, protože se znelíbíš tomuto režimu, ve kterém žiješ, nebo tobì se jednoduše takový režim 

nezamlouvá. Dokonce stojíš nìkomu v cestì, a radìji volíš emigraci. Jsi ochotný se schovávat, tøít bídu v jiné èásti svìta. Nerad bys 
potkal toho, komu jsi se znelíbil. S tímto èipem je to absolutnì nemožné, protože družice naleznou tento èip kdekoliv na svìtì. 
Vždy� tenèip s nimi stále komunikuje. Kdo má o tebe zájem, jednoduše si tì vyhmátne i v nejzazším koutu svìta.  [] Vìdci tvrdí, že 
èlovìk stále vyzaøuje, vysílá ze sebe energii, stále produkuje energii a� již kladnou èi zápornou èi jinou. Mikroèip to všechno mìøí, 
rozkóduje, rozlišuje a postoupí dál. Napøíklad, jestli jsi rozèílený, pomocí èipu nìkdo mùže mìøit, do jaké míry jsi rozèílený.  [] To 
všechno potvrzují vìdci. I to, že napøíklad ty jako køes�an èi pøíslušník jiného náboženství se modlíš k Bohu. Ti kdo nad tebou 
vládnou, mohou vìdìt, jak hluboký je tvùj vztah k Bohu. To by se náramnì hodilo nìkomu v dobì pronásledování køes�anù. Nic 
nezatajíš.  [] Kdyby tì chtìli trestat, pošlapají tvùj nervní systém èi tvoje nálady.  [] Kdyby z tebe chtìli udìlat neš�astného, díky èipu 
dovedou telepaticky ovlivnit stav vìdomí a napøíklad na jistou dobu docílí v tobì neuhasitelnou žízeò vraždit. Koho míváš nejblíž? 
Tvé milované - svou matku, svoje dìtièky a ostatní. Na nich se vyøádíš díky do tebe vecpaným pudùm. Pak tì nechají se probrat a 
mùžeš pøemýšlet. Možná, že si ani nebudeš pamatovat, co jsi udìlal, a budeš hledat vraha.  [] Politické strany hravì zjistí kdo k nim 
chová sympatii a kdo je proti.  [] Vždy� by to nemìlo konce, kdybychom chtìli spoèítat, kolik škod nám mùže napáchat mikroèip pod 
kùží.  [] V neposlední øadì není zanedbatelná myšlenka o tom, jak budeš hledat viníka, který ti škodu zpùsobil. Kde je? Kdo to byl? 
Vždy� z právního hlediska ani nemùžeš se stìžovat, protože jsi sebe prodal, zaprodal. Ten, kdo tì používá jako svého robota, jako 
svùj prostøedek, je antikrist, jehož jsi pouhým majetkem. Do toho již nemùže se plést Bùh, protože Bùh respektuje, že jsi ho vyøadil, 
odebral jsi mu jeho možnosti rozhodovat nad tebou. Takže kde není Bùh, tam je peklo!  [] Na konci je nejkrutìjší teèka.  [] K hodinì 
naší smrti nám vzkazuje Bùh toto: „Snažnì vás prosím, nepøijímejte Znak, Cejch, protože budete ztraceni pro mne! Tento cejch vás 
znièí nejen tìlesnì ale i duševnì. Zùstávejte mimo jeho dosah: - Váš milující Ježíš." To znamená, že není nadìje na návrat do 
vìèné vlasti, kam každý z nás touží.

4/e  Kdo jsou ti, kteøí usilují o rozdávání cejchu
Ti kteøí usilují o rozdávání cejchu, mohou být zcela neinformovaní lidé, neznalí pravdy o mikroèipu. Mohou mezi nì patøit ti, kteøí 

absolvovali rùzná školení v tomto ohledu a myslí si o sobì, že jsou v obraze, že jsou zasvìcení. Napøíklad pracující ve státní sféøe. 
Mohou to být i takoví lidé, kteøí znají nìkteré nevýhody, negativa, ovšem blokuje je buï strach ze ztráty zamìstnání, ztráta 

obživy, anebo je žene nìjaká horeèka za laciném zbohatnutí, které jim mohlo být naslibováno a proto se nechají zapøáhnout do 
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služeb zlu. Tìm Ježíš vzkazuje, aby si to øádnì a rychle rozmysleli, protože 
zbývá jim málo èasu a mohou ztratit všechno. Jestli všechno, tak i sebe, 
jestli nepoprosí upøímnì o odpuštìní a jestli neudìlají v sobì bohulibou 
nápravu. Zatím mají milujícího Boha. Hlavnì a� neberou k sobì mikroèip.

Z hlediska reality, vyhlídek do budoucna, tato varování se vztahují na ty 
státy, ve kterých lze poèítat s tímto nebezpeèným øízením. 

Co pøinese budoucnost? To mùže ovlivnit každý z nás co žijeme po 
svìtì. Rozhodující je náš vztah k Bohu a to, jak se modlíme. 

4/f  Znak Boží ochrany
Kdo ještì nevzal do sebe mikroèip, tomu Bùh vychází vstøíc mnoha 

zpùsoby. Jeden z nich je modlitba, kterou nám doporuèuje, abychom její 
pomocí zùstávali jeho. 

Modlitba za získání Peèetì Živého Boha, jakož i za radostné a laskavé 
pøíjímání této Peèetì. 

„Ó, mùj Bože, mùj milující Otèe, pøijímám s láskou a vdìèností 
tvou božskou peèe� ochrany. Tvé Božství zahrne mé tìlo a duši na 
vìènost. 

Skláním se v pokorném díkuvzdání a nabízím ti moji hlubokou 
lásku a vìrnost tobì, mùj milovaný Otèe. 

Prosím tì snažnì, abys ochránil mì a mé milované tvou 
mimoøádnou peèetí a zavazuji se dát svùj život do tvé služby provždy 
a navždy. 

Miluji tì, drahý Otèe, utìšuji tì v tìchto èasech , drahý Otèe. 
Obìtuji ti tìlo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna na smír za 
høíchy svìta a pro spásu všech tvých dìtí." (33. modlitba) 20. únor 
2012 

4/g - Nìkolik myšlenek o polopravdách
Tak, jak se nechal podvést první èlovìk, tak se nechává podvádìt i poslední èlovìk, èlovìk na konci èasù. Tehdy tam, v ráji, kde 

zlo byl neznámý pojem, tam pod jabloní øekl satan, že: budeš jako Bùh  budeš znát dobro i zlo. Jen si kousni do ovoce tohoto 
stromu. Kdo by nechtìl být jako Bùh? A padli jsme do pasti, do pasti polopravd. Totiž pravda je, že jsme poznali zlo ale pouze na své 
kùži. Stalo se.  Nyní zase se vtírá do nás nová polopravda (pøichází sama, nikdo ji nevolá, ale vnucuje se). Oblbuje tím, že chytne 
zlodìje, neboli, že bude kdeco vyzrazovat. Ovšem vnucují i lidem, kteøí jsou poèestní a jim by vyzradil takové osobní údaje, 
záležitosti, které by se dali zneužít proti nim. Normální èlovìk není zvìdavý na takové jidáše, které bez ohledu na cokoliv vše 
vyzradí. Vždy� je to škùdce!

Co se tyèe polapení zlodìje, k tomu lze pronést moc výhrad, protože již zkraje existují škaredé nápady, jak zneužít i v tomto 
ohledu mikroèip. Vzniknou pouze nové krutìjší zpùsoby pøestupkù, napøíklad na krádeže. Co se tyèe otce lži, o tom jsme se již 
zmínili. 

Pokud v èlovìku není mikroèip, má možnost si uchovat v sobì nejvznešenìjší formu svého bytí, svou jednotu s Bohem. S 
mikroèipem se stane pouhou statistickou velièinou, subjektem statiky, majetkem tam, kde bude velký pláè a bolest. Pak asi bychom 
mohli dát za pravdu i ateistùm, že po smrti (s mikroèipem) nic dobrého již neèekej.

Øešení - Kdyby otec lži opustil tento svìt, to by bylo øešení. Nebyl by nikdo, kdo svádí svými podlými inspiracemi lid k 
nepravostem. (Jednoduchý bludný kruh - navést ke zlu, prozradit èin, pomáhat stíhat-  navést ke zlu, prozradit èin......do 
nekoneèna). Jestli existuje nebezpeèný podvod, lež na svìtì, to je zvaná polopravda. Velicí politikové svìta vìtšinou jsou velicí 
jenom tím, že uzmuli pro sebe mocenské pozice nad lidmi. Ovšem jejich soudnost nemusí dosahovat úroveò zemìdìlského 
nádeníka. To dokazují i tím, že neodmítli kategoricky ihned nám vnucovaný mikroèip. Totiž, kdyby èlovìk naslouchal Bohu, vìdìl 
by, že my nepotøebujeme slídily mikroèipy, ale aby každý si v sobì udìlal poøádek  ve své duši, ve svém srdci. Potom nebudou 
pøestupky, špatní zákonodárci, pachatelé, krádeže, lži, a podlé èiny. Takový pojem, jako strach, by již vùbec neexistoval. Nebylo by 
se tøeba èeho bát. 

Život dle Božích pøedstav by byl život v lásce, v nekoneèné dùvìøe, v neohroženém míru, prostì takový, jaký jsme ho mohli mít, 
nebýt pokušitele u prvních lidí. Toho pokušitele, který je od té doby stále èinný skrze dìjiny lidstva. 

Je potøeba mít víru. Mnozí si myslíme, že máme silnou víru, tak jako Petr, když vstoupil na vodu, aby po vodì došel ke Kristu. I 
šel kousek, ale zaèal klesat ke dnu. Takoví jsme všichni, tak nám bylo ukázáno, jací jsme. Ne proto, abychom se stydìli, ale proto, 
abychom se snažili. Lid Izraele v èele s Mojžíšem musel mít také víru, aby jim Bùh vytvoøil suchou cestu pøes moøe a tak mohli 
putovat na pøislíbené místo. Tentokrát to bude obdivuhodnìjší, protože se hùø pøedstavuje v naší mysli to naše davové vyzdvižení 
do Nového Ráje. Budeme vyzdviženi tak jak jsme, živí, v šatech, aniž bychom umøeli, tak jak se píše v bibli. Ve své podstatì se to v 
nièem nebude lišit od døívìjších pøechodù, jen ve své formì bude jiný.
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