
OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ 
 

 

SMYSL ZRAKU 

 

Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické 

změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete 

se smyslem zraku. Během jednoho týdne zasvětíte každý okamžik očišťováním 

smyslu zraku, dokud váš zrak nebude odevzdán naší vůli, aby se jí líbil, a pro 

větší dobro duše. 

 

PRVNÍ DEN: 

V tento den nabízím dar zraku Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Marie, nabízím Vám v tuto chvíli 

dar zraku pro slávu Boží a pro dobro duše. 

 

V každém skutku, který se vystaví mému pohledu, dej mi sílu, abych viděl jen to, co je pro 

dobro mé duše a duši mého bratra. 

 

Volám k tobě, Nejsvětější Matko, abys mě přijala jako svého stoupence, 

provázej mě mým životem a na mé cestě, aby vedla k setkání s tvým Synem.  

 

PŘI PROBUZENÍ NABÍZÍM: 

Mám zrak a s ním se od tohoto okamžiku dívám na dobro a zlo. Nabízím Vám mé neustálé 

úsilí, aby se můj dar stal více duchovním, a dávám přednost Boží vůli pro mou osobní spásu. 

 

Nabízím odvrácení zraku od příležitostí k hříchu a hledání Božího záměru ve všem, na co se 

dívám; nalézat dobro v každém bratru a v každé věci, stvořené Věčným Otcem. 

 

Nechci více hřešit smyslem zraku, odevzdávám jej jako tvé stvoření Nejsvětějším Srdcím, 

abys mě, můj Pane, pozvedl z hříchu. 

 

Už nechci, aby můj zrak vyvolával špatné myšlenky, ani abych opomíjel Boží laskavosti, které 

mě vedou k tomu, že zůstávám ve stavu milosti. 

 

Nejsvětější Srdce, udržujte mé myšlení, aby podmanilo můj zrak a můj pohled viděl dobro 

a kvality, které vlastní každá lidská bytost a které jsou mi skryty v jejím jednání a práci. 

 

Ať mám odvahu se energicky postavit proti sobě a nedovolit svému zraku být použit pro zlo. 

 

Zadržím svou svobodnou vůli a okamžitě ji podmaním a odevzdám Nejsvětějším Srdcím, aby 

ji zformovaly tak, aby ji odvrátily od lidské malichernosti. 

 

Ať je můj zrak očištěn očišťující vodou Lásky, vycházející z Nejsvětějších Srdcí. 



Amen. 

 

V POLEDNE: 

Přezkoumejte spolu s naší Matkou vaše ranní úsilí a poznamenejte si své slabosti. 

 

NEŽ PŮJDETE SPÁT: 

Vzdávám díky Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Marie, k nimž jsem prosil o pomoc v tomto 

záměru, abych byl lepším dítětem Boha. 

Otčenáš, třikrát Zdrávas Maria a Sláva Otci. 

 

 

 

SMYSL SLUCHU 

 

Můj lide, je zcela nezbytné, aby každé z mých dětí pokračovalo v očistě svého 

smyslu sluchu. Fyzické smysly člověka musí přijít do harmonie s duchem. Budete 

pokračovat se smyslem ucha, smyslem sluchu, po dobu jednoho týdne. Každý 

okamžik budete věnovat očišťování smyslu sluchu, dokud se nepodvolí, aby 

uspokojil naši vůli a pro větší dobro duše. 

 

PRVNÍ DEN DRUHÉHO TÝDNE: 

V tento den nabízím dar sluchu Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Marie. 

 

V této chvíli vám nabízím dar sluchu pro Boží slávu a pro dobro duší. 

 

V každém nynějším činu zůstane má paměť a mé myšlení pozorné a bdělé, aby nedošlo 

k hromadění toho, co mé ucho slyší a co způsobuje zadržení hříchu, jenž uráží Nejsvětější 

Srdce. 

 

Dejte mi sílu poslouchat jen to, co je dobré pro mou duši a duši mého bližního. 

 

Volám k tobě, Nejsvětější Matko, abys mě přijala za svého stoupence a vedla můj život, 

a aby má cesta směřovala k setkání s tvým Synem. 

 

PŘI PROBUZENÍ NABÍZÍM: 

Mám uši a těmi slyším dobro i zlo. 

 

Od tohoto okamžiku vám nabízím své neustálé úsilí, abych zajistil, že tento dar bude více 

duchovní a budu dávat přednost Boží touze po mé osobní spáse. 

 

Navrhuji zbavit mé ucho příležitostí k hříchu, budu hledat Boží záměry ve všem, co uslyším, 

budu si připomínat dobro, které mi poskytl každý můj bližní, a ve Stvoření budu naslouchat 

velikosti Věčného Otce. 

 



Nechci už hřešit smyslem sluchu, 

odevzdávám jej Nejsvětějším Srdcím, abys mě, jako své dítě, můj Pane, pozvedl z hříchu. 

 

Nechci, abych to, co jsem slyšel, i nadále vyvolávalo zlé myšlenky, ani abych odmítal Boží 

laskavost, která mě vede k tomu, abych zůstal ve stavu milosti. 

 

Nejsvětější Srdce, podporujte mou paměť a mé myšlenky, 

aby můj sluch mě vedl k tomu, že si ponechám jen to, co je dobré. 

 

Zadržím svou svobodnou vůli a okamžitě si ji podmaním a odevzdám ji vašim Nejsvětějším 

Srdcím, aby mě osvobodily od příležitostí k selhání, 

a přetvořila můj sluch, aby přinášel mé paměti jen to, co je pro dobro mé duše a abych činil 

dobro svým bližním. 

 

Ať mé uši jsou očištěny očistnou vodou lásky, vycházející z vašich Nejsvětějších Srdcí. 

Amen. 

 

V POLEDNE: 

Přezkoumání s mou Matkou vaší dopolední snahy a poznamenejte si své nedostatky. 

 

PŘED SPÁNKEM: 

Vzdám díky Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Marie, k nimž se modlím o pomoc v tomto záměru, 

abych byl lepším dítětem Boha. 

 

Otčenáš, třikrát Zdrávas Maria a Sláva Otci. 

 

 

SMYSL CHUTI 

 

Moji milovaní lidé, pokračujte v očišťování smyslu chuti. Nezapomeňte, že chuť 

se vztahuje nejen na to, co vstupuje lidskými ústy, ale také na to, co vstupuje 

myslí, rozumem a myšlenkami. 

 

 

PRVNÍ DEN TŘETÍHO TÝDNE: 

V tento den nabízím dar chuti Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Marie. 

 

Nabízím vám tento dar chuti v tomto okamžiku pro slávu Boží a pro dobro duší. 

 

V každém přítomném činu, zůstanou má mysl, paměť a myšlenka pozornými, bdělými, aby 

neshromažďovaly to, co smysl chuti chce a co vede k hříchu a uráží Nejsvětější Srdce. 

 

Dejte mi sílu osvobodit můj smysl chuti, aby pracoval a jednal s ohledem na dobro mé duše 

a mého bratra. 



 

Volám k tobě, Blahoslavená Matko, abys mě přijala za svého stoupence, 

vedla můj život, a ať má cesta je vedena k setkání s tvým Synem. 

 

PŘI PROBUZENÍ NABÍZÍM: 

Mám mysl a myšlenky, mám schopnost poznání dobra i zla. 

 

Od této chvíle nabízím své neustálé úsilí, aby tento dar byl více duchovní a abych dával 

přednost Boží vůli pro svou osobní spásu. 

 

Chci osvobodit svůj rozum a svou chuť od příležitostí k hříchu a ve všem hledat Boží záměr, 

vzpomínat jen na dobro, které mi dal každý bratr, a ve Stvoření na velikost Věčného Otce. 

 

Už nechci více hřešit smyslem chuti, 

 

odevzdávám jej Nejsvětějším Srdcím, abys, protože jsem tvé dítě, můj Pane, 

mě pozvedl z hříchu. 

 

Nechci pokračovat ve vyvolávání špatných myšlenek, ani odmítat Boží požehnání, 

které mě vedou k setrvání ve stavu milosti. 

 

Nejsvětější Srdce, buďte potravou mé mysli, paměti a mého myšlení, aby můj rozum mě vedl 

tak, abych si uchoval jen dobro. 

 

Potlačím svou svobodnou vůli, podřídím ji a okamžitě odevzdám Nejsvětějším Srdcím, 

aby mě osvobodily od příležitostí k selhání 

 

a tvarovaly tento smysl tak, aby do mé paměti přinášel jen to, co je dobré pro mou duši 

a abych činil dobro svým bratrům. 

 

Tento smysl chuti žízní po očistné vodě Lásky, vycházející z Nejsvětějších Srdcí. 

Amen. 

 

V POLEDNE: 

Se svou Matkou posoudím dopolední úsilí a poznamenán si své slabosti. 

 

PŘED SPÁNKEM: 

Vzdám díky Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Panny Marie, k nimž se modlím, aby mi pomáhaly 

v tomto úmyslu, abych byl lepším Božím dítětem. 

 

Pak Otčenáš, třikrát Zdrávas Maria a Sláva Otci. 

 

 

 



SMYSL ČICHU 

 

Moji milovaní lidé, pokračujte v očišťování smyslu čichu, se zřetelem k tomu, že 

tento fyzický smysl čichu je tím, který se stará o vývoj svědomí člověka, který 

nezoufá, ale doufá bez ochabnutí. Člověk spojuje čich s chutí, ale to není správné. 

Duchovní smysl čichu vede mé děti k životu v naději na spásu, s výhledem na cíl 

konečného setkání v slavnosti lásky, kterou Mi lidská bytost v každodenním boji 

neustále nabízí. Moji lidé chtějí hřích, a tak se stávají zkaženými a neživí v sobě 

naději, ani víru v mé Slovo.  

 

PRVNÍ DEN ČTVRTÉHO TÝDNE: 

V tento den nabízím dar čichu Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Nejsvětější Marie. 

 

Nabízím vám v tomto okamžiku dar čichu pro slávu Boží a pro dobro duší. 

 

V každém mém činu zůstane má mysl, má paměť a mé myšlenky pozorné a bdělé, aby 

nehromadily, čím je můj smysl čichu přitahován a co vede k hříchu, urážející Nejsvětější 

Srdce.  

 

Dejte mi sílu, abych osvobodil smysl čichu a nechal jej pracovat a jednat s ohledem na dobro 

mé duše a mých bližních. 

 

Volám k tobě, Nejsvětější Matko, abys mě přijala jako svého stoupence, vedla můj život 

a mou cestu, aby mířila k setkání s tvým Synem. 

 

PŘI PROBUZENÍ NABÍZÍM: 

Mám ducha a mysl, mám rozum, abych mohl rozeznávat dobré a zlé. 

 

Od tohoto okamžiku nabízím mé stálé úsilí, aby se tento dar stal více duchovním, a tím dával 

přednost Boží vůli pro mou osobní spásu. 

 

Chtěl bych osvobodit svůj rozum a svou chuť od příležitostí svádějících k hříchu, hledám ve 

všem Boží záměr a vzpomínám jen na dobré, které mi dal můj bližní, a ve Stvoření na 

velikost Věčného Otce. 

 

Nechci už hřešit smyslem čichu a nabízím jej Nejsvětějším Srdcím, abys mě, jako tvé dítě, 

můj Pane, osvobodil od hříchu. 

 

Nechci, abych tím, co jsem, byl stále příčinou špatných myšlenek, ani abych neodmítal Boží 

dobrotu, která mě udržuje ve stavu milosti. 

 

Nejsvětější Srdce, buďte potravou mé mysli, mé paměti a mých myšlenek, aby mě můj 

rozum vedl k tomu, abych si uchoval jen to dobré. Zadržím svou svobodnou vůli a ihned si ji 

podrobím a odevzdám ji Nejsvětějším Srdcím, aby mě osvobodily od příležitostí k selhání, 



a tak přetvořily tento smysl, aby přinášel do mé paměti jen to, co je dobré pro mou duši 

a přinášel dobro svým bližním. 

 

Ať tento smysl čichu touží po očistné vodě lásky, vycházející z Nejsvětějších Srdcí. 

Amen. 

 

V POLEDNE: 

S naší Matkou posoudím dopolední úsilí a poznamenán si své slabosti. 

 

PŘED SPÁNKEM: 

Vzdám díky Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Panny Marie, k nimž se modlím, aby mi pomáhaly 

v tomto úmyslu, abych byl lepším Božím dítětem. 

 

Pak Otčenáš, třikrát Zdrávas Maria a Sláva Otci. 

 

Nezapomeňte, mé děti, že smysl čichu touží po přitažlivých vůních, ale ne vše, co je příjemné 

smyslu čichu, je správné. I když se zlato třpytí, není štěstím člověka. 

 

 

SMYSL HMATU 

 

Moji milovaní lidé, pokračujte v očistě hmatu a berte v úvahu, že tělesný dotyk 

odpovídá náklonnostem v srdci člověka, který nezoufá, ale neochvějně čeká.  

 

Vy si spojujete dotyk s pocitem vnímání něčeho konkrétního, a to není správné. 

Duchovní dotyk vede mé děti k životu v naději spásy a v pohlížení na cíl 

konečného setkání v extázi lásky, kterou Mi lidské stvoření stále nabízí v boji 

každého okamžiku.  

 

PRVNÍ DEN PÁTÉHO TÝDNE: 

V tento den nabízím dar hmatu Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Marie. Nabízím vám v této chvíli 

tento dar pro Boží slávu a pro dobro duší.  

 

V každém přítomném činu zůstanou mé náklonnosti pozorné, aby neshromažďovaly, co chce 

smysl hmatu, a co vede k hříchu a uráží Nejsvětější Srdce. 

 

Dejte mi sílu osvobodit můj smysl hmatu a přivést jej k práci a jednání pro dobro mé duše 

a mých bližních. 

 

Volám k tobě, Nejsvětější Matko, abys mě přijala za svého stoupence, vedla můj život, aby 

tak má cesta směřovala k setkání s tvým Synem. 

 

 

 



PŘI PROBUZENÍ NABÍZÍM: 

Mám sklony k dobru. Od tohoto okamžiku nabízím své trvalé úsilí, aby tento dar byl učiněn 

více duchovním a dával přednost Boží touze po mé osobní spáse. 

 

Nabízím osvobodit se od svého utrpení z nástrah hříchů, ve všem hledat Boží záměr 

a připomínat si jen dobro, které mi dal každý můj bližní a ve Stvoření velikost Věčného Otce. 

 

Nechci už hřešit smyslem hmatu, odevzdávám jej Nejsvětějším Srdcím, abys, protože jsem 

tvé stvoření, můj Pane, mě pozvedl z hříchu. 

 

Už nechci být tím, co jsem, nechci stále vyvolávat špatné pocity, ani odmítat Boží 

dobrotivost, která mě vede k setrvání ve stavu milosti. 

 

Nejsvětější Srdce, buďte podporou mých náklonnosti a veďte mě, abych si ponechal jen 

dobro.  

 

Potlačím svou svobodnou vůli, podrobím ji a svěřím Nejsvětějším Srdcím, aby mě vzdálily od 

příležitostí k pochybení, a tak utvářely tento smysl, aby vedl mé náklonnosti jen pro dobro 

mé duše a abych mohl činit dobro mým bližním. 

 

Nechť tento smysl hmatu touží po očistné vodě lásky Nejsvětějších Srdcí. 

Amen. 

 

V POLEDNE:  

S naší Matkou posoudím dopolední úsilí a poznamenám si své slabosti. 

 

PŘED SPÁNKEM: 

Vzdám díky Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Nejsvětější Marie, k nimž se modlím, aby mi 

pomáhaly v tomto úmyslu, abych byl lepším Božím dítětem. 

 

Pak Otčenáš, třikrát Zdrávas Maria a Sláva Otci. 

 

Děti, pojďte ke Mně a svěřte Mi svůj život. 

 

Váš Ježíš 

 

 

 

 

Převzato z Luz de Maria, http://www.revelationesmarianas.com 

 

 


