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Úvod
V "Acta apostolieas saedis" 58/16 zo dňa 29.12.1966 bol vytlačený dekrét pre
vierouku zo dňa 15.11.1969, ktorý pápež Pavol VI. schválil a dal príkaz na jeho
uverejnenia. Týmto dekrétom, ktorý nadobudol platnosť o 3 mesiace po vyhlásení,
stratili platnosť kánony 1399 a 2318 CIC. Naďalej sa už nezakazuje uverejňovať bez
cirkevného povolenia spisy o nových zjaveniach, videniach, proroctvách, zázrakoch a
pod.
Veľký pápež LEV XIII., ktorý zomrel v roku 1903, videl v zjavení, ako satan dostal
od Krista plnú moc, aby veriacich preosial. Počul, ako si satan predsavzal v priebehu
75 rokov úplne zničiť Cirkev, a preto pápež nariadil modlitbu k sv. Michalovi
archanjelovi na konci sv. omše. V tomto boji na život a na smrť medzi Cirkvou a
satanom videl tento pápež pomoc, ktorú možno očakávať od zmieneného archanjela
Michala.
***
Z prejavu pápeža Pavla VI. na audiencii 15.11.1972
"... a hriechy, ktoré znamenajú príčinu temnoty spôsobenej diablom, napádajú
tak nás, ako i celý svet. Zlo nie je len nedostatkom, ale aj účinnou mocou zabíjajúcou
duchovno, to je hroznou skutočnosťou. Ten, kto zavrhuje existenciu tejto skutočnosti,
nachádza sa mimo biblického a cirkevného učenia.
Význam varovania pred týmto zlom má za účel zachrániť čo najviac duší. Diabol
stál hneď na začiatku života prvých ľudí. Bol ľstivým osnovateľom prvého hriechu
našich prarodičov. Je to kúzelník, ktorý sa vie k človeku pritúliť fantáziou, citom,
utopistickým myslením alebo sociálnym riešením, aby si človeka získal. "
***
Posadnutosť a diabol patria k nadprirodzenosti, a preto veda nemôže k týmto
skutočnostiam nič povedať.
***
Démoni sú nútení Z príkazu neba hovoriť, i keď sa tomu bránia, spôsobom, ktorý
je užitočný pre Kristovo Kráľovstvo a škodí ríši satanovej. Vo svojej zlobe nepoužívajú
pekelní duchovia meno Mária, Nepoškvrnené počatie či Božia Matka, ale ju menujú
"Tá hore", alebo ONA a pod.
***
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Krátko zo života posadnutej
Narodila som sa v roľníckej rodine v roka 1937. Na jar 1944 som začala chodiť
do školy. Bola som veľmi ostýchavá a pokojná. V tretej triede som pristúpila ku sv.
prijímaniu. Brala som to veľmi vážne. Od prvého sv. prijímania som chodila takmer
denne na sv. omšu. Cítila som však, že mi ubúdajú milosti, keď som v kostole nebola
pozorná, alebo keď som sa menej modlila. V 13. rokoch som bola často napádaná
spolužiakmi, nazývali ma "pobožná".
V roku 1951 mi zomrela babička. Nastali pre mňa ťažké časy. V duši som začala
pociťovať úzkosť. Moje utrpenie sa začalo zväčšovať. Môj vzťah k Bohu zostal, ale
moje duchovné cítenie sa zatemňovalo. Cítila som sa prázdna. Tieto (ťažkosti sa stále
zväčšovali. Zväčšovali sa aj bolesti. Moje myslenie neprinášalo žiadne svetlo a
nemohla som svoje myslenie zastaviť. Všetko bolo hluché.. Jedného dňa, keď mi bolo
15 rokov, povedala som svojej matke: "Maminka, mám pocit, ako by mi niekto
zviazal moje myšlienky". Moja úzkosť sa zväčšovala a mne sa zdalo, že nie som sama
vo svojej spálni. Preto mi otec vymenil izbu a ja som sa presťahovala k matke. I keď
som bola pri matke, pociťovala som strach a úzkosť, takže som nemohla ani hovoriť.
Úzkosť a bolesti stále pokračovali, takže jedna hodina sa mi zdala večnosťou.
Mala som taký pocit, že Boh si želá, aby som toto utrpenie vzala na seba pre
záchranu duší. Pokúsila som sa súhlasiť. Avšak v noci, keď som pojala toto
rozhodnutie, stalo sa niečo úplne nezvyčajné, čo ma odradilo, aby som toto utrpenie
vzala na seba na záchranu duší. Neskôr som sa znova pokúšala podrobiť sa, modlila
som sa, ale nebo na mňa zoslalo spánok. Želala som si, aby sa mi opäť vrátilo zdravie,
ale márne, aspoň na dlhý čas.
Z počiatku som trpela veľkou nespavosťou, neskôr som poznala, že mi
nepomôže nič okrem modlitby. Nakoniec som sa odhodlala ísť k lekárovi. Ten u mňa
zistil zápal ľadvín a žlčníka, ktorý pôsobí na celý nervový systém. Predpísal mi lieky,
ale mne bolo čím ďalej tým horšie, a preto ma lekár dal previezť do nemocnice.
Z nemocnice som sa vrátila, lebo musela som pomáhať v domácnosti. Na
základe príkazu jedného lekára, ktorý si myslel, že príčinou bolestí sú zuby, dala som
si vytrhať všetky svoje pekné zuby, no nakoniec ani to mi nepomohlo, ibaže trpela
som ešte viac.
Božia prozreteľnosť jej poslala do cesty chudobného, ale úprimného muža.
Vydala sa zaňho v roku 1962 napriek odporu rod. príslušníkov. Mala 4 deti. Vzhľadom
na trvajúcu slabosť a vyčerpanosť bola lekármi poslaná na kliniku a nakoniec na
veľmi známu kliniku ako nevyliečiteľný prípad. Obstreky, elektrické šoky a iné
procedúry jej spôsobili len ďalšie utrpenie.
Až v roku 1972 nastalo malé zlepšenie. Píše o tom: "Bolo náhodou zistené, že
trpím nedostatkom fosforu. Dostala som nejaké pilulky a môj stav sa naozaj zlepšil.
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Do akej miery mi pomohol fosfor a do akej miery išlo o prispenie Božie, neviem.
Nemôžem spať v pravom slova zmysle, spánok nahradzujem akýmsi uvoľnením a
podriemkavaním. Stavy úzkosti boli zriedkavejšie. Mohla som sa dokonca i smiať a
upratovať byt. Muž bol šťastný, ale najväčšiu radosť som pociťovala sama, lebo som
mohla mať opäť deti pri sebe. Ďakovala som Bohu. Cítila som, že tohto utrpenia sa mi
dostalo ako milosti Božej a opakovala si, že Boh vie, prečo ho na mňa zoslal. Roku
1974 nastal veľký obrat. Moja sestra ma doviedla k jednému dobrému mužovi, ktorý
už mnohým pomohol. Potriasol mi ruku a povedal: ′Myslím, že ste posadnutá.′ Potom
ma priviedol ku kňazovi, ktorý bol veľmi skeptický, ale nakoniec pristúpil k exorcizmu.
Zistil presne, že všetky známky nasvedčujú posadnutosti.“
Vyháňanie diabla je veľmi namáhavé a vyžaduje dlhé modlitby. Démoni, či už
ľudskí alebo anjelskí, sa musia hlásiť, aby sa ich vyháňanie mohlo uskutočniť, no
často sa aj vracajú. K vykonávaniu vyháňania si treba žiadať súhlas biskupa, ktorý
potom prijíma zaň zodpovednosť.
8. decembra 1975 dostalo 5 exorcistov povolenie na veľký exorcizmus. Potom
nasledoval menší exorcizmus v menšom kruhu 3 kňazov. Náš exorcizmus bol
vykonaný 23. apríla 1977 za prítomnosti preláta Georga Siegmunda z Fuldy. Ďalšie
nasledovali 10., 11. a 18. júla 1977 za prítomnosti a pod vedením p. Arnolda Renza
SDS a ďalších kňazov, ako i vydavateľa tejto knihy.
Posadnutá nie je ešte vyslobodená, pretože jej poslanie nie je ešte dokončené.
Jej rodičia nám povedali ďalšie podrobnosti z jej života. Napriek veľkému utrpeniu ich
dcéry nemali do roku 1974 poňatie o vzniku utrpenia. Všetko skúšali, aby sa uzdravila
zásahom lekárov, avšak márne. Nezostávalo nič iné ako nastúpiť cestu modlitby. Čo
je u rodičov pozoruhodné, odmietali každý pokus o zázračné uzdravenie.
Početné doklady, magnetofónové pásky a fotografie uskutočňované počas
exorcizmu ako i početné listy, sú Cirkvi k dispozícii a môžu slúžiť ako podklady na
preskúmanie celej veci. Každému je jasné, že v tejto knihe nie je možné uvádzať mená
vyslobodených a nešťastných, aby ich rodinám nebola pripomínaná ich bolesť, zvlášť
tam, kde ide o priateľov.
Služieb Božích sa nemohla zúčastniť od roku 1973, pretože pri jednotlivých
častiach sv. omše, zvlášť však pri požehnaní, sa démoni zúrivo hlásili. Podľa možnosti
ju raz v týždni navštevoval kňaz, ktorý jej prinášal i Sviatosť Oltárnu. Odporúčam
preto každému čitateľovi týchto riadkov, aby sa pomodlil za túto obetovanú dušu.
Vydavateľ
***
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PRVÝ DIEL
Nasledujú niektoré odpovede démonov
Démon Akabor, anjelský démon z chórov Trónu, ktorý je donútený odpovedať
exorcistom na kladené otázky v mene Najsvätejšej Trojice a v mene Panny Márie.
Peklo je hrozné
Akabor: Áno, vo vašom mene a v mene Trónu odkiaľ hovorím, musím vám ešte niečo
povedať. U Trónu som bol ja, Akabor. Musím povedať (dýcha vzrušene a kričí
hrozným hlasom), aké hrozné je peklo. Je oveľa hroznejšie, ako si ho človek vie
predstaviť. Spravodlivosť Božia! (kričí a vyje). Všetko musí byť brané po starom, nie je
možné brať všetko po novom s ľahkou mysľou. Pravdu má pápež.
Stratené stádo
Akabor: Vlci sú teraz uprostred vás, medzi dobrými. Sú v podobe, ako bolo už
povedané, biskupov a kardinálov. To nehovorím rád. Tiež mládež verí niečo, čo
nemôže pochopiť. Musíte, hoci mi to robí bolesť, musím to povedať. Musíte prijímať
správne, to znamená ‐ najskôr správnu spoveď, nie iba ľútosť, a potom sa účastniť na
sv. prijímaní. Pritom sa kňazi musia modliť 3x "Pane nie som hodný." Teda nielen raz,
ale trikrát! Je potrebné, aby bolo prijímané ústami a nie na ruku!
Akabor: Radili sme sa dlho tam dole (ukazuje na zem), kým sme dohodli prijímanie
na ruku. Áno, prijímanie na ruku je pre nás v pekle najlepšie, to mi verte!
Akabor: pokračuje na ďalší príkaz: ONA (ukazuje hore) by si želala, aby som povedal:
Keď niekto prijíma ústami, aby kľačal a hlboko pritom rozjímal ... a musím povedať,
že prijímanie na ruku nie je dobré a nemalo by byť vykonávané. Sám pápež dáva
Hostiu do úst. Neželá si, aby Telo Pána sa dostalo do rúk kohokoľvek. A tak to ide
ďalej k biskupom, ktorí poslúchajú kardinálov, potom ku kňazom, ktorí si myslia, že
musia poslúchať, lebo poslušnosť je predpísaná. Zlé nie je treba poslúchať. Pápeža,
Ježiša Krista a Matku Božiu treba vždy poslúchať. Prijímanie do ruky si Boh neželá.
Uctievanie Matky Božej
Akabor: Mládež musí opäť konať väčšie púte do svätých miest, musí viac uctievať
Matku Božiu a musí duchovne viac žiť. Nesmie ju vystavovať (silný výkrik)
nevšímavosti a odbaviť jej sviatky. Len vlci tak robia, ale budú zneškodnení. . . treba
veľké modlenia a prijímania sviatostí aspoň každý štvrtý týždeň. Dôležitá je modlitba
a utrpenie. Predovšetkým vám musím povedať, že treba nasledovať Krista. Tiež Telo
Kristovo, ktoré je prijímané, musí byť uznané ako skutočné Telo Pána. (Plače usedavo
a vyje ako pes).
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Zmysel utrpenia
Akabor: Bolesti, kedy sa človeku zdá, že je všetko stratené a cíti sa od Boha opustený,
že je to jeho posledný výkrik, práve to je ten pravý okamih, kedy Boh mu môže podať
svoju ruku. .. tieto rôzne temné utrpenia majú najväčšiu cenu, akú možno získať
(plače a hrozne vyje). Väčšina mládeže o tom nevie a to je náš najväčší triumf.
Modernizmus
Akabor: Modernizmus je chybný. Treba sa od neho odvrátiť. Je to dielo nášho pekla.
Kňazi, ktorí zdôrazňujú modernizmus, nie sú jednotní. Pápež bol mučený svojimi
kardinálmi, svojimi vlastnými kardinálmi... bol obklopený vlkmi. Keby tomu tak
nebolo, mohol by povedať viac, ale takto nemôže nič robiť, naozaj, mi ver, dnes
nemôže mnoho robiť, musíte sa modliť k Duchu Svätému, neustále sa modlite k
Duchu Svätému! Vnútorne azda necítite, čo treba robiť. Chcem povedať a musím
povedať, že II. vatikánsky koncil nebol dobrý. Bol čiastočne naším dielom.
Svätá omša
Akabor: Bolo treba, aby sa zmenili niektoré maličkosti a nič iného. V liturgii sa
nemuselo prakticky nič meniť. Pri Premenení sa používali slová: "Toto je moje Telo,
ktoré bolo za vás obetované a toto je moja Krv, ktorá bola za vás a za mnohých
preliata." Tak to povedal Ježiš Kristus.
Exorcista: Nie je teda správne, keď hovoríme "za všetkých"? Hovor pravdu a nesmieš
klamať.
Akabor: Preklad "za všetkých" nie je správny. Nesmie znieť "za všetkých", ale "za
mnohých". Ak nie je správny tento text, potom nie je správna ani sv. omša a nebude
mať plnosť milostí. Je potrebné hovoriť "za vás a za mnohých" ako to povedal
Kristus. Omša svätá je síce takto platná, ale neposkytuje plnosť milostí.
Exorcista: Či Ježiš Kristus neprelial svoju Krv za všetkých? Hovor pravdu v mene
Najsvätejšej Trojice!
Akabor: Nie, chcel vyliať Krv za všetkých, ale v skutočnosti za všetkých vyliata nebola.
Krv, prirodzene, vylial za všetkých, nie však za peklo. Novým rítom Omše sv. biskupi
zmenili omšu tridentskú. Nová Omša nie je taká, ako si želajú Tí hore.
Exorcista: Aká je tridentská sv. Omša, ktorú predpísal svätý pápež Pius V. ?
Poslušnosť
Exorcista: Akabor, povedz pravdu v mene a z príkazu Matky Božej! Nariaďujeme ti,
aby si povedal, čo ti bolo prikázané!
Akabor: Mnoho kňazov sa odvoláva na poslušnosť. Avšak v dnešných časoch nemusia
poslúchať modernistických biskupov! Je to doba, o ktorej Ježiš hovorí: "Vystúpi
mnoho Kristov a falošných prorokov". Týchto falošných prorokov nemusíte
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poslúchať, lebo mnoho prijímajú z modernizmu. Pomáhame im, ako len môžeme,
zvlášť zdola (ukazuje dolu). Mali sme už mnoho porád, ako by bolo možné zničiť
katolícku omšu. Katarína Emmerichová predpovedala už pred sto rokmi: "Bolo to v
Ríme, kde som videla Vatikán, videla som, že bola vykopaná okolo Vatikánu hlboká
priekopa. Na jej jednej strane stáli neveriaci, v strede Ríma (nie Vatikánu), stáli
katolíci a hádzali do tej hlbokej priekopy oltáre, sochy, ostatky svätých, až bola
naplnená. A to takúto dobu máme dnes (rozčúlením reve). Keď bola priekopa plná,
mohli ju neveriaci prekročiť. Prichádzali zo všetkých strán, nakukovali do Vatikánu a
zistili, ako málo im katolícka Cirkev môže poskytnúť. Potriasali hlavou a vrátili sa na
svoje pôvodné miesto. A mnoho bolo medzi nimi katolíkov, ktorí pozreli späť, ale k
Cirkvi sa nevrátili."
Liturgia
Akabor: Pri pravej omši tridentskej bolo urobených 33 krížov a dnes je ich veľmi
málo. Niekedy dva, niekedy tri, ako sa to podarí, a na konci pri požehnaní je treba
kľačať. (Reve, plače, hrozne plače). Ani neviete, ako by sme radi kľačali, keby sme
mohli dúfať (vyje a plače).
Exorcista: Je to správne, aby pri sv. omši bolo 33 krížov?
Akabor: Prirodzene, je to správne. Je potrebné tak robiť. V týchto časoch sme vonku,
musíme z kostolov utekať. Pri aspergas musíme unikať a vôbec pred svätenou vodou
a vôňou kadidla. Nemôžeme počuť modlitbu k sv. Michalovi archanjelovi, 3x Zdravas
Mária a Zdravas Kráľovná, ktoré sa ľud pri sv. omši modlil. Nariadila mi to, čo som
musel povedať. Nepovedal som to rád (hrozne plače).
Exorcista: Povedal si všetko, čo si mal povedať?
Akabor: Áno.
Po dokončení jeho výpovede ho exorcisti po mnohých modlitbách a pôste vyhnali z
posadnutej ženy. Vyšiel z nej s veľkým revom a reval svoje meno A‐K‐A‐B‐O‐R.
Potom nasledovalo vyháňanie Judáša Iškariotského (ľudský démon). Tiež bol
donútený odpovedať na mnohé otázky exorcistov.
Judáš: Peklo je hroznejšie, ako si dokážeme predstaviť.
Judáš o stave katolíckej Cirkvi v dnešných časoch
Bol som zradcom. Dnes je mnoho zradcov medzi biskupmi, ale s tým rozdielom, že ja
som zradil otvorene, oni zrádzajú tajne. Medzi dnešnými biskupmi je mnoho takých
zradcov, ako som bol ja. Všetci síce nie sú zradcovia, ale je ich mnoho. Musím
povedať že mnoho dnešných biskupov nie je na správnej ceste a nie je nevyhnutné
ich poslúchať, pretože dnes je obdobie vyjúcich vlkov.
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Arcibiskup Lefabre bude musieť ešte dlho trpieť, ale je dobrý. Liturgia, ktorú
vykonáva, je jedine správna.
Judáš hovorí o pápežovi a neporiadkoch v Cirkvi
Judáš: Katolícka Cirkev je v zlom stave. Keby neprišla pomoc zhora nemohla by byť
zachránená. Ale musia sa splniť slová: "Hľa, ja som s vami až do skončenia sveta."
Nastane úplné očistenie. Počúvajte, hrozné očistenie nastane, ktoré si vôbec
nedokážete predstaviť. Sme tomu veľmi blízko. V žiadnom prípade po tisícich rokoch!
Postavenie pápeža
Judáš: Pápež leží na zemi a mohol by zomrieť... je mučeník. Nesmierne sa trápi
myšlienkou, že to, čo hovorí, nepríde do sveta, a to, čo by si neželal zverejniť, je
rozhlasované kardinálmi. Mnoho kardinálov je takých, nie však všetci. Je v horšom
väzení, ako keby bol skutočným väzňom. Máme z toho radosť a robíme si, čo
chceme. Vyvolali sme tým mnoho zmätkov. Pápež je olúpený o slobodu a zaňho to
robia jeho nepriatelia podľa toho, ako si to sami želajú. Je to veľký pápež, ale ruky a
nohy má zviazané. Je to veľký pápež. Na začiatku urobil veľa chýb, čo si uvedomil až
neskôr a teraz sú jeho ruky a nohy spútané, ba i jazyk. Prosí nebesia, že by chcel
starú liturgiu, tridentskú sv. omšu, chcel by ich opäť zaviesť, ale nemôže nič robiť. Ak
niečo vidíte v televízii alebo čítate, nie je to od neho. Robia s ním čo chcú. Sú to vlci,
ktorí vyjú podľa toho, ako fúka vietor a čo si želá moderný človek. V súčasnosti sú
pápežove myšlienky upravované a pápež nemôže nič robiť. Teraz musí zasiahnuť
Boh. V najbližšom čase to urobí.
Exorcista: Čo znamená skoro, v rokoch, hovor v mene...
Judáš: To nemôžem. Je to bližšie, ako môžete pochopiť. Keby chcel pápež ľudu niečo
povedať, bolo by mu v tom zabránené.
Exorcista: Prečo neprehovorí pri audienciách a na verejnosti? Tam by mohol hovoriť
slobodne. Povedz pravdu o pápežovi Pavlovi VI.!
Judáš: On nemôže hovoriť, nemôže prehovoriť, pretože niekedy nevie, čo hovorí. To
je príčinou týchto strašných omylov a nedopatrení. Matka Božia má s ním súcit a
Kristus tiež. Je v pláne Božom, aby bol nastolený obozretný, dokonalý pápež pre
dobu, ktorá prichádza. Písmo musí byť naplnené, a preto musel prísť Pavol VI. Oni by
tomu neverili, pretože sú sami ovplyvňovaní.
K čomu je ich doktorát a ich inteligencia, keď sú zaslepení a neveria. My vieme oveľa
viac ako biskupi. Jeden sa bojí druhého a každý má strach zo svojho národa, ktorý by
ho mohol zatvoriť. Všetci by chceli tancovať v rytme svojho národa, i keď hrajú
falošne.
Tieto husle sú už tak rozladené, že skoro budú vydávať len falošné tóny. A taká má
byť Cirkev!
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Rozumiete mi dobre? Takou sa má stať Cirkev! Zatratenou, pokazenou a pomätenou,
takže zanedlho nastane čas, že ju vôbec nebude možno Cirkvou nazývať.
Exorcista: Ale to Matka Božia nepovedala, čo si po nej opakoval, že Cirkev je
zatratená?
Judáš: To je od nás, táto veta je od nás! A predsa je to pravda. V istom zmysle si želá,
aby som to povedal. Skutočnosť je taká, že sekty budú skoro lepšie, ako váš
katolicizmus.
Sám Boh zvrhne modernizmus
Judáš: Báli sme sa vždy pápeža, teraz sa ho nemusíme báť, pretože jeho Vatikán
riadia kardináli. Stane sa, že Boh zvrhne modernizmus. Nastane to tak, kde to
prestalo, u dobrej starej Cirkvi a tradícii, čo sa musí stať, pretože si to ONA (ukazuje
hore) želá a nestane sa to, čo si vymysleli ľudia.
Keby pápež bol slobodný a nebol neustále pod dozorom sprava i zľava, mohol by
vládnuť a jeho slová by sa dostali na verejnosť. V posledných niekoľkých mesiacoch
to vyzeralo hrozne, čo nariadil, aby bolo oznámené, bolo ihneď dementované a
prepracované... bolo to sfalšované.
Poslušnosť v Cirkvi
Judáš: Je veľmi smiešne, aká dnes vládne poslušnosť. Skutočne dnes existuje
poslušnosť? (Postupne sa smeje.) Teraz sa všetci odvolávajú na poslušnosť, pretože
to je najľahšie. Prichádza to odtiaľ zhora. Musíme hovoriť tú zatratenú pravdu. Dnes
je veľmi ľahké byť poslušným, pretože sa ľudia radi prispôsobujú a tiež majú radi
peniaze. Poslušnosť je dnes moderná a šíri sa ako vystrelená guľa. Nám sa to páči, ale
Tí hore to neradi vidia. Ich plány sú celkom iné, ale Evanjelium sa musí splniť. Všetky
ich plány sa musia splniť, i keby to znamenalo nesmiernu katastrofu a nepokoj medzi
národmi.
Každý sa odvoláva na biskupov, ale biskupi sami sa nemôžu odvolať na nikoho,
pretože od pápeža to neprichádza.
O Liturgii hovorí Judáš tak ako Akabor!
Sviatky sú presúvané, čo je na veľkú škodu. Dnes ľudia vôbec nevedia, ktorý sviatok
je a k čomu slúži. Ľudia sa niekedy na sviatky dlho pripravovali.
O odpustkoch
Všetky odpustky, ktoré boli kedysi vyhlásené, nemôžu byť zrušené, a to je na veľkú
škodu, že to ľudia nevedia a strácajú veľa možností získať odpustky. Predtým sa išlo
na cintorín a každá modlitba, ktorá tam bola prednesená, priniesla im odpustky.
Jedna duša mohla ísť priamo do neba. To dnes nie je možné, pretože ľudia o tom
nevedia. Kňazi to odmietajú, dokonca tvrdia, že odpustky už neplatia, jedine vraj o
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Všechsvätých. Predtým boli vykúpené milióny duší... a dnes? Dnes je to mínus. Volajú
o pomoc, ale žiadnu nedostávajú. (Nahlas sa smeje.)
Judáš: Bola by to veľmi jednoduchá vec: Išlo sa na cintorín, rozstrekla sa svätá voda a
povedalo sa: Pane, daj im večný pokoj! Pomodlil sa Otčenáš alebo inú modlitbu.
Dnes hovoria i dobrí ľudia, ktorí na to veria, že sú chybne vedení, pretože sa im
hovorí, že odpustky nemôžu žiadať, pretože vraj už neplatia. To je pre nás prirodzene
veľmi dobre, pre nás v pekle (smeje sa veľmi zlomyseľne).
Ženy v presbytériu a na kazateľnici nemajú byť. Kristus určil raz pre vždy pre kňazstvo
mužov.
Judáš: Dnešný protestantizmus je lepší, ako dnešný moderný katolicizmus!
Protestanti sú Bohu bližší ako moderní katolíci.
Tanec v Božích domoch
Judáš: Tanec pochádza od nás. Možno povedať, že nejestvuje tanec, počas ktorého
by nedošlo k hriechu. A dnes katolícki kňazi si želajú oslavy s tancom. Robia to preto,
aby prilákali ľudí. Tanec s orchestrom. (Opäť sa veľmi spokojne usmieva.)
Modlitba ruženca
Judáš: Univerzálnym prostriedkom by bol ruženec, ale ten je už takmer odstránený,
"nie je v kurze." Hoci všetky tri ružence sú veľmi cenné, bolestný z nich je
najcennejší.
Uctievanie Panny Márie
Judáš: Mariánska družina, tá bola dobrá. Ale toto dobré už nie je. V moderných
kostoloch sa zriedka spievajú piesne k Matke Božej, a to je pre nás plus.
Kňaz ako kazateľ a jeho poslucháči
Mnohým ľuďom chýba pokora. Tiež väčšina dnešných kňazov nemá pokoru, lebo
keby ju mali, neboli by takí nafúkaní. Je prirodzené, že kňazi o pokore veľmi málo
kážu, takže ľud k nej nie je vedený, rovnako ako k ďalším čnostiam. Kde má ľud brať
inšpiráciu? Keby diabol mohol, nekonalo by sa žiadne kázanie! Avšak kázanie, aké sa
uskutočňuje dnes, nemôže diabla ohroziť. (Smeje sa na celé kolo). Sú to skôr
anekdoty alebo koncilové zmätky alebo vystúpenie konferenciera (chechce sa plnou
silou), než kázanie. Napriek tomu ľudia visia na svojich kňazoch, ale ako dlho?
Kázne by mali byť prednášané z kazateľníc, pretože pútajú väčšiu pozornosť na
kňaza. Zrak poslucháčov je upretý hore a je bez rušivých zrakových momentov
(nevhodné oblečenie žien a pod.). Ľudia sú rôzne rozptyľovaní a nesústredia sa na
kázeň.
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Odev duchovných
Kňazi budú musieť opäť chodiť v čiernych šatách. Keď kňaz nosí normálny oblek,
košeľu bez kolárika, ktorý často chýba, potom človek nevie, či ide o reportéra, alebo
to je (posmešne sa smeje) diplomat, či dokonca konferencier (smeje sa z plného
hrdla).
Judáš: Keď nejaký kňaz v športovej košeli ‐ pokiaľ možno elegantnej ‐ sa objaví,
potom si myslí, že každá hus si myslí, že si ju želá. Aký príklad dáva taký kňaz?
Judáš: Je hrozné, keď dáma sedí v minisukni oproti kňazovi vo svetskom obleku a
nevie, že to je kňaz. Vidí, že ide o váženú osobu a pociťuje k nemu istú sympatiu. To
by sa nestalo, keby mal na sebe kňazský habit. Podobné udalosti priviedli mnohých
kňazov k odpadu od ich povolania.
Katolícka Cirkev môže byť zachránená iba zásahom Božím
Judáš: Cirkev je celkom v našom vleku. Upadá. Topí sa v modernizme, v názoroch
profesorov, doktorov, kňazov, ktorí si myslia o sebe, že sú chytrejší ako ostatní.
Modlitby a pokánie by mohli pomôcť, ale je málo tých, čo ich konajú.
Peklo vo svojej celej hrôze
Judáš: Je pre nás veľké plus, že kňazi len zriedka hovoria o pekle. Peklo v celej svojej
hrôze by malo byť namaľované na múroch. Vidíte ešte kňaza, ktorý by kázal o pekle,
o smrti, očistci alebo podobných veciach? Len málo z nich hovorí o ceste do
zatratenia. Peklo je oveľa odpornejšie, ako sa ľudia nazdávajú.
Judáš: Museli by nastúpiť statoční kňazi. Prirodzene by bolo lepšie, keby proti
chybám v Cirkvi vystúpili biskupi. V kázňach by sa o tom museli zmieňovať, na
kazateľnici by museli oznámiť všetko, čo Judáš teraz povedal. Myslím tu hlavne
Aspergas (kropenie svätenou vodou pred sv. omšou) a na požehnanie na konci omše,
pri ktorom sa musí kľačať. Prirodzene sa musí kľačať, pretože ak prijíma požehnanie
postojačky, prináša menej úžitku. To Boh nemiluje. Je to pre Boha veľmi urážajúce,
keď sa pri požehnaní stojí so spustenými ramenami. Je to hrozné! My v pekle by sme
boli pobúrení, keby sme mohli, ale my nemôžeme.
Je prítomný Kristus vo všetkých svätostánkoch?
Judáš: Pri omši svätej, ktorá je správne slúžená, musíme ustúpiť. Musíme hneď na
začiatku pri Aspergas zmiznúť.
Naproti tomu pri modernej omši, môžeme v kostole tancovať, ale nemôžem to
povedať..., mohli by sme tancovať až k presbytériu, dokonca až pred svätostánok.
Pretože v každom svätostánku nie je... nechcem to povedať (hlasito kňučí).
Judáš: Bohužiaľ, v každom svätostánku nie je premenená svätá Hostia.
Exorcista: Ako to, prečo nie? Hovor pravdu v mene...
12

Judáš: Keď kňaz neverí v konsekračné slová a nemá úmysel premieňať, Hostia nie je
premenená. Potom je to ako prázdny chlieb, ako hovoria protestanti a iné sekty.
Väčšine kňazov je to jedno a robia len to, čo si želajú ľudia. Želajú si len to, aby si ich
ľudia vážili pre ich modernizmus. Pre tých hore je najsmutnejšie, že ľudia si myslia, že
dostávajú Krista v hostii, v skutočnosti je to len prázdny chlieb. Naozaj, to už nie je
Kristus! Znamená to pre vás tiež stratu milostí a odbočenie z dobrej cesty. Ste
sklamaní svojimi vlastnými kňazmi! Musím povedať, že ONI hore nemajú radi hnedé
hostie. Sú povolené len v najnutnejších prípadoch. Normálne sa používa biely chlieb,
už tiež preto, že Kristus je nevinný (Judáš ťažko dýcha). Keby pápež chcel vystúpiť
slobodne, bol by umlčaný: vie, že nemôže mať žiadne námietky.
Ak aj nebo prikazuje omilosteným, tomu sa ľuďom nechce veriť. Čo ONA
omilosteným prikazuje v mene Ježiša Krista, tomu sa neverí. Ježiš a jeho Matka toho
už povedali dosť o terajších nedostatkoch v Cirkvi, ale biskupi tomu stále neveria a
neuznávajú nové pútne miesta, ba dokonca spôsobujú, že staré sú zanedbávané.
Lurdy a Fatima sú síce uznávané, ale neprinášajú už požehnanie, pretože kňazi na
týchto miestach neslúžia správne sv. omšu! (Prerušuje rozhovor. Je prinútený a
pokračuje). Sú tam určití kňazi, ktorí by chceli slúžiť omšu podľa svojho uváženia a
iných kňazov by nepripustili.
Bludné nazeranie na vedenie Cirkvi
Judáš: Keby všetci kňazi bez výnimky poznali stav Cirkvi pod vedením Ducha Svätého,
zhrozili by sa. Ihneď by sa obrátili, aspoň väčšina z nich. Ale oni toto vnuknutie Ducha
Svätého nemajú, hoci by si ho želali, lebo len Duch Svätý môže Cirkev riadiť. Títo
kňazi a sústreďujú na novú Cirkev, chceli by, aby bola zmenená vnuknutím Ducha
Svätého, ale zabúdajú, že pápež, ako hlava, nebude poslúchať... Čo počúvame od
kardinálov, to vonkoncom nepochádza od Ducha Svätého.
Celibát
Judáš: Ak žije kňaz v celibáte, potom každá žena a každý muž má k nemu väčšiu
dôveru, zvlášť v spovednici. Ak však kňaz žije v celibáte, a tak nasleduje Kristovo
panictvo, potom žiadny "osol" nemôže prehliadnuť, že tu ide o dôveryhodného
kňaza. Preto niektorí kňazi dodržujú celibát, iní len robia akoby boli ženatí, ale o
všetkom mlčia. Ako môže kňaz dodržiavať celibát, keď nedokáže udržať na uzde svoje
telo? Kristus si želá celibát a nikto by sa nemal odvážiť porušovať ho. Tí, ktorí ho
'nedodržiavajú, mali by svoju chybu uznať pokáním...
12.1.1976. Vypovedá Veroba, démonický anjel z chóru
Veroba: Dobrí budú bojovať s dobrými. Predtým to tak nebolo. Dobrí držali pospolu.
Bludy sa už začali šíriť a blížia sa k svojmu najvyššiemu bodu, ale bude ešte horšie.
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Ľudia dnes málo dbajú o Sväté Písmo, ktoré na rôznych miestach je rôzne
vysvetľované, niekedy prekrútené, inokedy kombinované, alebo okrajované podľa
toho, ako sa to práve hodí. Len nefalšované, staré, dobré, tradičné Sväté Písmo je
správne, každé iné je kombinácia, plná jedu.
Vznešená Pani si želá všetkých zachrániť, pokiaľ to bude možné. Miluje svoje deti
viac, ako si to zasluhujú. Preto neustále nabáda dobré duše, tiež laické, k modlitbe za
záchranu ostatných duší, ktoré by boli stratené. Keby ONA nebola na nebesiach, bolo
by to s vami všetkými zle.
Veroba: Čoskoro nebude v žiadnej sv. omši prítomný Ježiš Kristus. Zatiaľ je to len
niekde. Je totiž mnoho kňazov, ktorí neveria v skutočnú prítomnosť Ježiša Krista pri
premieňaní. Keby Vznešená Pani mohla ešte plakať, robí tak vo svojich zjaveniach,
potom by celá zem zvlhla od jej sĺz. Neverí sa, a to je naše najväčšie plus.
Veroba: Sám Judáš s celou svojou hroznou zradou nebol tak zlý ako mnoho dnešných
kňazov. Judáš to tajne neurobil. Cítil, že Ježiš vie o jeho úmysloch. Vyznal sa neskôr
zo všetkého a tridsať strieborných pohodil v chráme a vyznal: "Zradil som nevinnú
Krv!" Urobí to i dnešný kňaz? Dnešní kňazi sú mazanejší. Žiaden by svoju chybu
nepriznal, a to je ich veda. Sú skazení až do špiku kostí a jeden pomáha druhému,
takže všetko zostane utajené. Ale ako ešte dlho? Pre Vznešenú Pani je to veľmi
smutné, že toľko dobrých ľudí, ktorých má rada, je dnes ochromených. Mnohí
nevedia, čo majú robiť v tomto zmätku, je nebezpečenstvo, aby neupadli do bludu.
Ja, Veroba, musím preto vyhlásiť: "Musíte sa viac modlil k Svätému Duchu!"
Veroba: ONA hovorí: "Neusilujte sa presadzovať zlé, aby sa spravodliví vaším
prostredníctvom nedostali do bludov". Ježiš predpovedal: "Príde čas, kedy každý, kto
vás zabije, bude myslieť, že vykonal bohumilý skutok." A tieto časy práve prežívame.
Nebudete však ihneď zabití, pretože musíte prejsť prenasledovaním. Bude to ešte
horšie. Ale nebude to trvať ani 10 rokov. Ale my to presne nevieme. Vieme len to, že
je to blízko. Sám Kristus povedal: "Nebudete vedieť ani dňa ani hodiny, kedy príde
Syn človeka." To platí pre súkromný súd, a nie iba pre koniec sveta.
Veroba: Nebude to trvať ani 10 rokov. Podľa našich predpokladov by bolo možné,
aby výstraha... ale ako je povedané, my v pekle to nevieme (kňučí). Mnoho modlitieb
spôsobuje, že nebo zatiaľ zastavuje súd. Ono je vlastne paradoxné sa modliť. Zmätok
bude ešte väčší, kvôli zdržanému varovaniu. Ale napriek tomu sa musíte modliť. ONA
si to želá, pretože tým bude zachránených mnoho duší (hrozne kňučí).

5.2.1976

Vypovedá ALIDA, anjelský démon z chóru archanjelov

Alida: Sme vďační tým nadriadeným (je myslené nebo), že zatiaľ nedošlo k prísnemu
trestu. Máme viac času pre svoju činnosť. Tí hore majú všetko v rukách. My dolu
(myslí sa peklo) sa obávame, že príde skoro veľká výstraha!
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Alida: Čoskoro budeme bezradní. Pretože všetky náznaky vo svete ukazujú v klére i v
prírode, že nastane niečo, čoho sa obávame. Lebo i my vieme, čo je písané v
Apokalypse. Ak porovnáme, musí každý "osol" priznať, že sme už tak ďaleko... iba s
malým zdržaním, pretože Tí hore dávajú ešte čas na obrátenie.
Musím ti povedať, že TÍ hore si želajú: Nestrácajte hlavu, buďte pevní ako žula a tvrdí
ako oceľ a diamant. Kráčajte krok za krokom k dobru, k tradícii. Je vidieť, kam tie
novoty vedú. Mnoho detí napr. vie už všetko o sexe, hoci len zosadli z nočníka.
Všetko sa dozvedajú, takže vo veku 4‐5 rokov majú toho plnú hlavu. Sú zariadenia
ako detské jasle, škôlky, školy, kde učiteľky nevedia nič lepšie ako rozprávať deťom o
sexe, zatiaľ čo predtým bola mládež o tom informovaná až v puberte. Rodičia
nevedia, čo robiť. Neodvažujú sa o tom hovoriť s farárom, ani proti tomu bojovať.
Hovoria len, že je tu farár a ten musí vedieť, čo sa má robiť (kňučí). Mládež je
skazená ešte skôr, ako sa naučí chodiť, a tak mladá generácia nenasleduje pravé
Kristove stopy. Bolo by pre ňu lepšie, keby bola v koncentračných táboroch ako v
týchto inštitúciách, v ktorých sa hovorí o sexe ako o jedle. V Sodome a Gomore bolo
všetko verejné. V Sodome a Gomore bolo všetko zlé, ale ľudia vedeli, že hrešia. Cítili
to. Dnešné deti o hriechu však nič nevedia. Poznajú všetko až neskoro, až keď boli
uvrhnutí do hriechu. Kňazi, vychovávatelia a učitelia, ktorí sú za to zodpovední,
nevedia často sami, že ich konanie je nesprávne. Taký veľký zmätok, ako je teraz,
ešte nikdy nebol. Pri reformácii panovala tiež kríza, pálenie v takom rozsahu. Dobrí
zostali na pravej strane a tí ostatní išli jednoducho k protestantom. Luteráni boli lepší
než zlí katolíci. To bolo veľké mínus pre Cirkev, ale dnes je všetko v oveľa horšom
stave. Vtedy vedeli, zvlášť protestanti, že urobili niečo nesprávne. Boli rozdelení na
tri skupiny: Luther, Zvingli a Kalvín, a zistili veľmi skoro, že tu nejde o pravú Cirkev,
zvlášť preto, že títo traja muži žili v hriechu. Vtedy vedeli, že katolicizmus je v kríze. U
tých dobrých katolíkov videli aspoň jednotu. Boli by sa radi vrátili, zvlášť Luther, ale
bolo už neskoro. My (ukazuje dolu) sme sa už o to postarali. Inšpirovali sme Luthera
a Zvingliho. Ich prebral na starosť Lucifer. Zvingliho si musel zobrať na starosť Lucifer,
aby sa všetko vyvíjalo výhodne pre nás, pretože so stúpencami Zvingliho bolo treba
pracovať ako s kvetinami v skleníku. Dobré je tvrdšie a ťažšie. Keď je zlo raz už tu,
prechádza masou ľudí a oberá ich o čnosť, ako môže. Čnostní to naproti tomu majú
ťažšie, ako majú získavať zlých. My to však nechceme hovoriť, a hovorím to len preto,
že musíme (zúrivo kňučí).

30.3.1976

Vypovedá Judáš Iškariotský, ľudský démon,
Belzebub, anjelský démon z chórov archanjelov.

Exorcista sa pýta: V mene Ježiša povedzte nám, kto z vás musí hovoriť?
Judáš: Judáš musí hovoriť.
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Exorcista: Démon Judáš, my kňazi ti nariaďujeme, ako zástupcovia Ježiša Krista,
v mene Najsvätejšej Trojice..., povedz nám, kedy nás opustíš.
Judáš: Zatiaľ sa zdá, že je to zbytočná otázka. Najskôr musí byť vaša vec uvedená do
poriadku.
Exorcista: V mene Ježiša, ktorá vec musí byť uvedená do poriadku?
Judáš: Tá zatratená s vydaním knižky (kňučí). Nie je to ešte všetko, nie je to všetko.
Exorcista: Čo nie je všetko, hovor v mene Boha...
Judáš: Nechcem hovoriť, nechcem.
Exorcista: Ale ty musíš hovoriť.
Judáš: To, čo bude vytlačené, je v poriadku, ale nie je to ešte všetko.
Exorcista: Čo chceš ešte dodať, hovor!
Judáš: To je práve to, čo nechcem povedať, choďte domov, choďte!
Exorcista: Nie, teraz domov nepôjdeme, musíš hovoriť Judáš, i ty Belzebub! Musíte
povedať to, čo máte povedať. Podľa Jej príkazu musíte hovoriť!
Judáš: Ako Ju nenávidíme (ukazuje hore) ach, ako Ju nenávidíme!
Exorcista: Áno, ale Jej menom, menom Matky z hory Karmel to musíte povedať!
Judáš: (Stená). To nemôžte od nás žiadať!
Exorcista: Je to predsa naša Kráľovná a Panovnica. Celé peklo ju musí poslúchať.
Judáš: Zrovna ONA (ukazuje hore), zrovna ONA musí (stená). Je tu s korunou
a žezlom a na korune nesie Kríž, ten hrozný kríž, ten zatratený kríž (reve), ach, ako sa
Jej bojíme!
Judáš: Neželáme si, aby žena nad nami panovala, to si neželáme.
Exorcista: V mene Najsvätejšej Trojice, v mene Najsvätejšej Sviatosti a nebeského
Otca, povedz plnú pravdu!
Judáš: Sčasti musím opakovať veci, o ktorých som už hovoril, sčasti sa zmienim o
nových veciach. V hrubých rysoch je pravda to, čo povedal Veroba, že je paradoxné,
že sa ešte modlíte, pretože výstraha už nastala. Príčina je v tom, že ešte isté
množstvo ľudí môže byť zachránené. Matka Božia si želá, aby sa táto zatratená knižka
dostala na verejnosť. To nám ešte chýbalo, aby sa všetci dozvedeli, ako to tu u nás
chodí, mohli by svoj život ešte zmeniť a určite začnú pochybovať o tom, čo sme
prostredníctvom Ríma roztrúsili. Mohli by sa ešte vrátiť k oltárom! To by nám ešte
chýbalo, áno, to by nám ešte chýbalo! Prirodzene si želá ešte viac (ukazuje hore),
chce, aby sme hovorili o Cirkvi, o tejto sprepadenej debne na odpadky.
Exorcista: Hovor teraz o Cirkvi, svätej Cirkvi, ktorá nepominie, v mene Boha...
Judáš: Tak teda budem musieť hovoriť.
Exorcista: Áno, brány pekelné ju nepremôžu. Nemáte žiadnu moc, aby ste zničili
Cirkev.
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Judáš: K otázke Cirkvi sa ešte vrátim, ale zatiaľ sa musím držať témy. Áno príde to,
ešte príde. Teraz si ONA želá dodatok týkajúci sa sexu a mládeže. ONA chce ešte raz
zdôrazniť, že to všetko musí vychádzať z kazateľníc. O čnostiach by sa muselo kázať
(ťažko dýcha), bolo by treba hneď z kazateľníc, aká ťažká je vina... počujete? Aká je
ťažká a kam vedie... !
Exorcista: Aká vina? Hovor v mene Boha.. . !
Judáš: Vina na hriechu je závislá od každého jednotlivca. Je možné sa o tom pri kázni
zmieniť, ale najskôr je nevyhnutné vzývať sv. Ducha. Treba mať na zreteli nielen
mládež, ale veriacich vôbec. Je ťažké, nesmierne ťažké vedieť, na čej strane vina je,
kam vedie, kam prichádza, ako sa jej možno vyvarovať, čo je nevyhnutné urobiť, aby
bola zmenšená, aby sme ju celkom zneškodnili (stená). Predovšetkým je treba
povedať, že v náboženstve je modlitba najdôležitejšou kotvou. Treba to hlásať z
kazateľníc a nie z mikrofónu. Tisíc mikrofónov nevyváži živé slovo. Keď kňaz hovorí z
kazateľnice, počujú veriaci Božie Slovo bezprostredne. Nehľadia toľko pred seba,
alebo dozadu a okolo seba, čo všetko kázeň ruší. Vidia bezprostredne to, čo
prichádza dolu z kazateľnice a môže sa oveľa lepšie sústrediť.
Exorcista: To predsa už je obsiahnuté v tejto knižke, čo si Matka Božia želá.
Judáš: Áno, je to tam obsiahnuté, ale ja to musím povedať ešte raz a ešte raz to tam
musí byť uvedené.
Exorcista: Kedy si to povedal, Judáš Iškariotský, pamätáš sa na to ešte? Hovor v
mene..!
Judáš: Áno, bolo to 31. októbra. Vina je oveľa väčšia, ako si vieme predstaviť. Je to
tak. My, diabli sme strašní, bojíme sa jeden druhého. Vyzeráme hrozne, len keby sme
sa nemuseli vidieť, ale my musíme, musíme. Celú večnosť budeme žiť v tomto
diabolskom prostredí a budeme sa musieť jeden na druhého dívať. Hriechy, ktoré
musíme pozorovať u ľudí, nás znepokojujú, a to je hrozné. Dokážete si predstaviť,
aká ťažká je naša vina pred Tými hore, ktorých Majestát všetko prevyšuje (ukazuje
hore) ... musím ešte povedať (žalostne stená).
Exorcista: Hovor ďalej pravdu, Judáš! Len pravdu, v mene Boha... !
Belzebub: Keby ste vedeli, akej úcty ON požíva. Teraz nehovorí Judáš, ale Belzebub,
teraz bude hovoriť Belzebub.
Exorcista: Dobre, ty si to poznal lepšie ako Judáš, akým Majestátom je Boh. Matka
Božia a Matka Cirkvi.
Belzebub: Judáš nevidel Boží Majestát, to znamená, že videl len Bohočloveka a mohol
vidieť iba čiastočne Jeho Majestát. Nevidel teda plný Majestát Boží (stoná). Dokážete
si to vôbec predstaviť, čo to je? Ja som ho videl, ale to neznamená, že som Ho videl
tak, ako Ho vy raz budete vidieť. Dokážem si to predstaviť, pretože som videl veľkú
časť. Neboli sme ešte v úplnom stave blaženosti, ale boli sme mu veľmi blízko.
Nemohli sme však privyknúť na to, že nám porúča Žena, to je TÁ (ukazuje hore).
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Naozaj sme tomu nemohli privyknúť, aby nám vládla a riadila nás Žena a nevieme, čo
ešte príde.
Práve ONA stojí nad nami a nariaďuje nám, a to je hrozné! ONA ma práve žiada, aby
som hovoril, mohla si zvoliť Alidu, ale ONA chce mňa. ONA tu stojí s korunou a
žezlom. Stojí tu! Je to tak a vtedy za čias apoštolov začala ako Matka Cirkvi a začala
riadiť začiatky Cirkvi! Musela sa za ňu modliť, musela sa modliť, aby sa Cirkev správne
rozvíjala. (stená)... Aby sa rozvíjala pod vedením Ducha Svätého.
Kľačala vo dne v noci na kolenách a modlila sa, aby Cirkev bola očistená od
Mojžišovho zákona. ONA vedela, že táto zmena je správna a musela podľa
vtedajšieho zákona nastať. Pravda, od vystúpenia Ježiša Krista nebolo treba už nič
meniť a od toho času trvá svätá omšová Obeta.
Matka Božia bola pri tom, keď apoštoli slávili prvú svätú Omšu. Po Kristovom
Nanebovstúpení sa vždy zúčastnila na svätej Omši apoštolov a prijímala Telo Pána.
Apoštoli sa na svätú Omšu pripravovali mnoho hodín. Robí sa to tak i dnes? Mnoho
kňazov tak nerobí. Často sa apoštoli pripravovali na jednu sv. Omšu aj celé dni.
Matka Božia sa raz pripravovala 10 dní a vo dne v noci sa modlila. Keď prišla do neba
a uvidela nekonečný Majestát, Boh vo svojej Trojici nás vyzval, aby sme vyšli z pekla
hore, ale to ešte nebola úplná nebeská aféra, ale v každom prípade vyššia aféra.
Museli sme hore a museli sme sa dívať chtiac‐nechtiac na tú Bytosť. Trojjediný Boh
nás prinútil, aby sme sa na ňu dívali v celom JEJ Majestáte, pričom pod nohami mala
mesiac, to znamená Svet. Mesiac znamená celý svet a tiež mala pod nohami hada,
ktorý je naším symbolom. Žiadali sme Boha, žiadali sme Majestát, aby nás zbavil
tohto pohľadu. Žiadali sme, aby nám dovolil ihneď sa vrátiť do pekla. Tak ťažko na
nás pôsobil pohľad na ŇU, ale ON nám to nedovolil: Museli sme ešte nejaký čas
znášať tento strašlivý pohľad (bláznivo kňučí). Viete vôbec, ako dlho sme uvažovali o
tejto Bytosti, aby sme aspoň trochu oslabili Jej moc, alebo Ju celkom zneškodnili? Ale
nič sa nám nepodarilo. ONA vo všetkom nad nami zvíťazila, vo všetkom bola Pani.
Mnoho rokov, celé storočia sme uvažovali, čo by sme mohli urobiť, až sa objaví. A
keď sa zjavila, nepodarilo sa nám Ju ani poznať.
Exorcista: Vy ste ju ani nepoznali?
Belzebub: Nie ihneď. Len sme cítili, že to musí byť ONA. Cítili sme, že ide o významnú
úplne čnostnú Bytosť, ktorej nemôžeme ublížiť. Ach, prečo sme to hneď nevedeli
(kňučí a silne stená).
Belzebub: ... a kto sa skryl? Ja, Belzebub a Lucifer sme zvolali poradu. Keď sme
konečne zistili, že je to skutočne ONA, radili sme sa dlho vo dne v noci, čo máme
robiť, aby sme Jej uškodili. A tak sme zvolali tých najlepších kúzelníkov. Nariadili sme
im, že musia tejto Žene uškodiť na tele i na duši, aby nebola taká silná, nie tak pevná
v modlitbe a aby nemala takú moc. Videli sme totiž, že je to Ona, ktorá sa neskôr
bude starať o Cirkev. Dokonca Jej padol k nohám i Peter? Keď to bolo treba. Má
neobmedzenú moc, pretože je najláskavejšia a najdokonalejšia Bytosť, akú Boh
stvoril. Áno, je to úplne dokonalá Bytosť po Bohu. Tisíckrát a mnoho tisíckrát
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vznešenejšia, ako sú normálni ľudia. Tiež Jej snúbenec sv. Jozef je tisíckrát a mnoho
tisíckrát vznešenejší ako iní ľudia, ale napriek tomu Mária je tisíckrát, mnoho tisíckrát
vznešenejšia ako sv. Jozef.
A tak sme sa radili a kúzelníci Jej chceli škodiť. Chceli vykonať niečo, čo by Jej
uškodilo, ale ONA to spozorovala a zotrvala na modlitbe a nič jej neuškodilo.
Nemohli sme tejto Jedinej Bytosti ublížiť, pretože je bez dedičného hriechu na rozdiel
od ostatných ľudí. Nemohli jej uškodiť ani kúzla, ani mágia, ani nič iného. My
môžeme škodiť iba ľuďom, zvlášť posadnutým. Ani na Tých hore, nemajú kúzla
žiaden vplyv. Potom, pravda, peklo nemôže nič robiť ani proti Tej Bohom vyvolenej
Bytosti. Naše kúzla a mágia sú bez účinku a kedykoľvek sme sa pokúsili im škodiť,
dostali sme to dvojnásobne späť.
Exorcista: Hovor ďalej, len pravdu a nič len pravdu! Musíš hovoriť!
Belzebub: Nechajte ma na pokoji! Pani má už takmer srdečný záchvat (mieni sa tým
posadnutá), nechajte ma už na pokoji!
Exorcista: Matka Božia nariaďuje, aby si hovoril o Cirkvi, v mene...!
Belzebub: Už nechceme hovoriť, nie!
Exorcista: Napriek tomu von s tým!
Belzebub: Nechajte ma na pokoji! (kňučí).
Exorcista: Musíš teraz hovoriť v mene Najsvätejšej Trojice... !
Belzebub: Nedá sa opísať zúrivosť pekla, keď bolo zistené, že všetko sklamalo.
Usilovali sme sa preto opäť, aby sme Jej škodili, ale naša snaha bola márna. Bola
mocnejšia, bola Bytosťou vyvolenou od Boha, áno celkom výnimočne vyvolenou
BYTOSŤOU. Takej Bytosti sa nikto nikdy nebude podobať až do konca sveta (ťažko
dýcha). A TÍ, tam HORE, si nemohli vymyslieť nič horšie, ako nás hore vyzvať a nám ju
predstaviť. Bola to pre nás nesmierna porážka (hovorí plačlivým hlasom), radšej by
sme boli zostali v pekle v prudkom ohni, než aby sme Túto... nedokážem vysloviť, čo
by sme chceli, ale ja by som použil všetky hanlivé výrazy, keby som len mohol. ONA
to však nepripustí.
Exorcista: Hovor ďalej pravdu v mene Najsvätejšej Trojice!
Belzebub: Že sme TÚTO Najsvätejšiu Bytosť museli vidieť s korunou a žezlom,
vyvolenú medzi všetkými svätými (hrozne kričí), bolo pre nás hrozné. Ešte teraz to
vidím pred sebou, ešte dnes cítim pohľad na ŇU (kričí). Zdá sa mi, ako by sa to stalo
dnes a tým ostatným tiež. Ešte dnes tancujeme zo zúrivosti dokola. Keď sme sa znova
museli vrátiť do pekla, boli sme rozseknutí zlosťou. Nemohli sme zniesť ani vzájomné
pohľady. Že taká ženská Bytosť by mohla nad nami vládnuť, to sme nemohli zniesť, to
sme nemohli zniesť, a k tomu ešte musím povedať (vyje a hrozne kričí).
Exorcista: Hovor ďalej pravdu v mene Najsvätejšej Trojice!
Belzebub: Keď vtedy pomáhala budovať Cirkev, ktorú založil Jej Syn, bola neustále
hlboko v modlitbách, takže sám Všemohúci Boh by Ju nosil na rukách, také v nej
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našiel zaľúbenie. Potom prišiel apoštol Barnabáš a ešte jeden a kľakli si pred ňou s
tým, že je teraz treba napísať Evanjelium pre Cirkev. Vzývali dlhší čas Ducha Svätého
a zotrvávali celé dni v modlitbách. Také modlenie sa dnes nevykonáva, alebo len na
určitých miestach a len zriedka. Po celé dni sa modlili a prosili nebo, aby boli vybraní
tí, ktorí majú napísať Evanjeliá. A tu Matka Božia zvolila toho Lukáša, toho Jána, toho
Marka a ešte iného, aby napísali tieto texty "k ničomu". Všetko, čo bolo proti nám,
bolo tu uvedené. Viete vôbec, ako sa nás to dotklo, keď to bolo napísané, tieto texty
od Matúša, Marka, Lukáša a Jána (kňučí). Pomyslite si, že títo štyria boli vyvolení
Najsvätejšou Trojicou a Matkou Božou. Ani Peter nebol poverený! Áno, nebol, bol
pevný ako skala, mal o všetkom prehľad a založil Cirkev, ale napísanie Evanjelií bolo
zverené iným štyrom apoštolom. Vtedy prišiel Duch Svätý v podobe Holubice k Nej a
ONA počula, že títo štyria boli určení. Všetci ostatní to vedeli. Ale teraz už nebudem
nič hovoriť.
Exorcista: ... ale ty musíš hovoriť v mene... !
Belzebub: Keď Barnabáš a ešte jeden navštívili Matku Božiu, povedala im: "Zmieňujte
sa hlavne o živote Krista! Počúvajte! ON musí byť velebený. On na prvom mieste. O
mne sa nezmieňujte! Hovorte len o Narodení Krista, čo je prirodzené, nič iného o
mne nehovorte!" Hoci vedeli o Matke Božej mnoho, videli Jej vznešenosť, nebolo im
dovolené o tom písať: Bola to pre nich veľká obeta, že sa o nej nemôžu zmieňovať.
Chcela ustúpiť do pozadia, aby v prvom rade bol vyzdvihnutý Syn Boží, Jej Kristus,
ktorý založil Cirkev. Matka Božia symbolizuje v určitom zmysle slova Cirkev. On
miluje Cirkev ako svoju Nevestu. Povedala potom obom apoštolom, aby neboli
smutní, že Kristus s nimi jej prostredníctvom bude hovoriť (hrozne kričí).
Exorcista: Mária od Ježiša z Agredy to hovorila.
Belzebub (obrátený ku kňazom): Ty si to uhádol. Mária od Ježiša z mesta Agredy.
Vieme viac ako ľudia. Áno, tieto knižky sú zatratené a my sa ich bojíme, a tak som to
musel povedať (kričí a mručí). (Nie je čitateľný riadok.)
ONA dala podnet na to, bola úžasnou mierou, rozhodujúcejším činiteľom, než ako si
možno predstaviť. ONA nás vylúčila. Niekedy sa modlila vo dne i v noci za apoštolov,
aby konali správne. Často sa modlila vo dne i v noci, aby sme nemohli Cirkvi škodiť,
ani apoštolom. Často kľačala na kolenách celý deň a celú noc bez jedla (silne bručí), a
preto má nepredstaviteľnú moc. Sú to doložené pravdy, čo tu musím hovoriť. Dúfali
sme, že z tejto knižočky bude tento oddiel vyňatý (šteká ako pes). Ešte pred
niekoľkými mesiacmi ste mohli z tejto knižočky túto stať vypustiť. My sme to nechceli
hovoriť, nechceli sme... a tiež už nechceme hovoriť! Ja, Belzebub, už nechcem
hovoriť!
Exorcista: Ty ale musíš hovoriť v mene...!
Belzebub: To ONA vtedy povedala z pokory, že chce ustúpiť do pozadia. Nikdy sa
nechcela dopredu dostať, hoci bola naozaj mocná Bytosť. My sami to musíme
potvrdiť a stojí vysoko nad nami, ďaleko nad svojimi anjelmi. Keď hovorím ďaleko,
nie je to iba vzdialenosť, ale ide to do nekonečna. Tak ďaleko, že je úžasný odstup
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medzi ŇOU a anjelmi (stená). Je to úžasne majestátna BYTOSŤ, a predsa si želala
ustúpiť. Želala si to, aby ukázala ľudstvu, že i ona môže ustupovať (kňučí), aby i
ľudstvo bolo pokorné. Ľudia však na to nedbajú. Nezostalo ani zrnko piesku z toho,
čo ONA splnila (ukazuje hore) a čo sa stalo jej prostredníctvom. Keď to ľudia
nedokážu a nie sú tak pokorní, potom si želajú, aby sa o nich viac hovorilo, ako o
Tejto Vyvolenej bytosti, ktorá to nepožaduje. ONA vtedy ustúpila, a to malo pre nás
veľkú výhodu. Z toho totiž vznikli sekty, ktoré túto BYTOSŤ neuznávajú. Keby bola
povedala naplno, čím je, a apoštoli to napísali, aké veľké zázraky sa prostredníctvom
Nej stali a bolo to prijaté do Evanjelií. Potom by sekty nemohli bujnieť ako tráva.
Áno, vznikli tisíce siekt, ktoré útočia na Matku Božiu a tiež na katolíkov za to, že
uznávajú túto vyvolenú Bytosť. A útočia práve preto, že si myslia, že Kristus je
mariánskym kultom ukracovaný. Bola to ONA, ktorá sa postarala o Jeho slávu, lebo
robila všetko pre Neho a pre Cirkev. Všade, kde mohla, ustupovala a to bolo naše
plus. Bolo to však i mínus, pretože tým učila ľudí pokore, ale to vedia iba dobrí
katolíci. Z lásky ku svojmu Synovi chcela vždy ustúpiť a želala si, aby panoval a mal
ON prednosť. Tiež o svojich utrpeniach sa zmieňuje len tam, kde to bolo nevyhnutné.
Apoštoli nemohli nevidieť Jej pokoru a ústupnosť v plnom rozsahu. Preto sa o nej tak
málo písalo. Len keby nebola taká pokorná! Od tých čias preto vznikali sekty, že si
mysleli, že Mária hrá len menšiu úlohu a že asi ustúpi do pozadia, ale Tí, tam hore, Ju
udržiavali, lebo ináč by musela ustúpiť ako... a nesmiem vyrieknuť to slovo.
Exorcista: Hovor ďalej v mene Trojjediného Boha!
Belzebub: Sme dôstojní, nechceme používať hrubé výrazy ľudských démonov. Musím
ešte povedať niečo, čo mi práve prichádza na myseľ. Keď musel Judáš 31. októbra
hovoriť, nesmial sa skrze túto ženu (posadnutú), Judáš sa vôbec nesmeje. Judáš, ako
sme to už raz povedali, má najtemnejšie miesto v pekle. Jeho stav je beznádejný. Keď
musel hovoriť, nesmial sa tejto žene, to sa smiali ľudskí démoni zo škodoľúbej
radosti. Tak si to musíte poznamenať. Judáš sa nikdy nesmeje, jeho stav je
beznádejný, nesmeje sa nikdy, to ešte musíme povedať. Táto pripomienka platí k
úplnosti Judášovej výpovede z 31. októbra.
Ešte by som mal niečo povedať, ale nechcem! (Teraz bude hovoriť o Kataríne
Emmerichovej a o Márii od Ježiša z Agredy ...(riadok je nečitateľný...)
Belzebub: Na svoje verejné vystúpenie sa pripravoval štyridsať dní. Rovnako ako na
svoje veľké utrpenie. Vedel, že to bude všemožné a všetko obsahujúce utrpenie,
ktoré ako Boh i človek chcel priniesť za hriechy sveta. Veľmi mnoho ľudí by prišlo do
pekla, pretože zneužívali milosti, zvlášť pri sv. omši. Nekonečné milosti vystrekujú pri
Nekrvavej obete Kristovho Kríža, pri ktorej tečie obnovená Kristova Krv. My dolu
nenávidíme túto omšovú Obetu, ktorá je denne konaná v mnohých kostoloch sveta.
Musím ale pripomenúť, že v mnohých Božích domoch sa nekoná správna omša. Skôr
to pre nás bolo hrozné, keď sa slúžila správna stará omša. Bola to skutočne
obnovená Obeta Kristovho Kríža, ktorá chránila od hriechu a prinášala nesmierne
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milosti na záchranu duší, ktoré by inak boli dozaista stratené a pripadli by nám.
Musím ešte povedať (stená), že ma núti. Nepoviem nič! Nechcem už hovoriť!
Exorcista: Ale ty musíš hovoriť v mene...
Belzebub: Nechcem hovoriť, už nesmiem hovoriť. Ak musím hovoriť, musíte sa
pomodliť malý exorcizmus. Lucifer je v ráži. Potrestal by ma. Nemám nič hovoriť.
Keby som ešte niečo povedal, chytil by ma za golier, keď sa dolu vrátim.
Exorcista (po modlitbe exorcizmu): Z príkazu Matky Božej Lucifer ti nesmie ublížiť,
pretože hovoríš o Cirkvi. Nesmie ti škodiť!
Belzebub: Bol som vysoký anjel. Bol som čo do hodnosti druhý. Lucifer preto povedal:
Keď si sa dostal do takej výšky, mal by si vedieť, že by si nemal robiť hlúposti. Mal by
si mať viacej dôvtipu vo svojej hlave. Tým chcel povedať, že ONA mi nariadila hovoriť,
lebo som bol prítomný pri zvrhnutí anjelov do pekelnej priepasti. Bol som druhý
najvyšší a práve mňa vyzvala na tento rozhovor. Má ešte stále moc, aby nás dolu
viedla (bručí). Toto ešte musím povedať: Pri písaní týchto výpovedí musíte uvádzať
moje meno. O mojom mene sa musíte zmieniť. Tiež pri ďalších démonoch musíte
uviesť, čo ktorý povedal. To musíte, nehovorím vám to zbytočne, čo kto hovorí. Čo si
myslíte!?
Exorcista: Belzebub, musíš hovoriť z príkazu Matky Božej!
Belzebub: ONA pripúšťa, že môžem uvádzať svoje meno... kto hovorí a potom si tiež
želá uviesť toho, kto rozpráva. Hlavne v ťažkých prípadoch si želá, aby sa vedelo,
ktorého démona si zvolila, aby hovoril...
Exorcista: Belzebub, ty musíš hovoriť v mene...!
Belzebub: To práve preto, že ma dobre pozná, muselo byť uvedené i moje meno.
Exorcista: V mene najblahoslavenejšej Panny a Matky Božej Márie, sv. archanjela
Michala, všetkých svätých anjelských chórov, sv. Jozefa, patróna Cirkvi, všetkých
svätých v nebi aj Kataríny Emmerichovej, musíš teraz hovoriť, ale len pravdu!
Pochabosť ľudí
Belzebub: Veroba už 12. januára varoval pred katastrofou. Zdôraznil vtedy, že by to
malo byť obsiahnuté v tejto knižke. Hovoril o tom, prečo táto výstraha nebola ešte
daná, takže... je paradoxné sa ešte modliť. Ľudia sú "osli" i keby sa im to isté
povedalo......... (dva riadky sú nečitateľné) .....si námietky, preto nemôžeme my dolu
pochopiť, že profesori, doktori a ja neviem kto všetko, majú hlavy prázdne. Temnota
ich mysle ukazuje, že sú naničhodní.
Exorcista: Belzebub hovor ďalej... !
Belzebub: ONA si želá, aby bolo hovorené o tejto temnote ľudí, ktorí neveria v Pána a
v existenciu Panny Márie. Mala príčinu, prečo v rukách vysoko držala korunu a žezlo.
Za všetko, čo na zemi vykonala, bola odmenená podľa Písma, ako povedal Ježiš: "Kto
sa ponižuje, bude povýšený, a kto sa povyšuje, bude ponížený." My tomu rozumieme
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asi takto: Ten kto sa nám povyšuje, nie je iba zvrhnutý pre svoje povyšovanie, ale
tisíckrát hlbšie býva ponížený. Ten, ktorý sa však sám poníži, na toho platia slová
Ježišove: "Kto sedí na poslednom mieste, bude požiadaný Pánom, aby si napred
presadol." Myslím, že tí, ktorí sa ponižujú, nie sú iba povýšení, ale sú povýšení
tisíckrát. Musím povedať, že je paradoxné a hlúpe povyšovať sa už na zemi. Keby to
ľudia vedeli, akú robia hlúposť, hanbili by sa sami pred sebou (smeje sa).
Keby sa ONA vždycky nestavala na posledné miesto, ba ešte nižšie ako sv. Jozef,
ktorý Ju nesmierne ctil, a keby sa toľko neponižovala svojou pokorou, potom by ani
dnes, ani nikdy, nemala tak veľkú moc nad Cirkvou a nad svetom a vy by ste v Nej
nemali takú Matku, ktorá pre vás všetko robí a sprostredkuje tak nevýslovné milosti,
hoci si toho nezaslúžite. Má pokoru, ktorá sa blíži k heroizmu a okrem toho má
všetky čnosti. Keby nemala tieto vlastnosti a zvlášť tú zatratenú pokoru, mohli by
sme Jej ublížiť, muselo by sa nám to podariť (hlasne kričí). Rovnako je to i s ľuďmi. Je
jasné, že keď človek nie je pokorný, má všetky necnosti. Nemôžeme človeka naučiť
týmto necnostiam len tým, že mu pomáhame hmotne, čím posilňujeme jeho
vedomie.
Človek nie je rozumný, keď' si myslí, že všetko je v poriadku. Nechcem o tom vôbec
hovoriť. Bolo toho dosť. My sme tiež tisíckrát spadli z vyššieho miesta na posledné
(bolestne vyje). Vy, kňazi, by ste mali z kazateľníc kázať hlavne o dedičnom hriechu a
pýche. Mali by ste sa usilovať požadovať od ľudí pokoru. Mali by ste hovoriť o
svätých, ktorí mali túto božskú vlastnosť v najvyššej miere, napr. o Kataríne
Emmerichovej a mnohotisícoch iných svätých, medzi nimi o Terézii od Ježiška. Kážte
o Jánovi Vianeyovi! Živil sa zemiakmi, surovými zemiakmi, ktoré jedol plných 14 dní.
Ani raz si neľahol do postele, ktorá mu bola ponúkaná. Zdalo sa mu, že je to pre neho
príliš dobré. Nad takými ľuďmi sme nemali žiadnu moc. Ján Vianey po celý svoj život
nejedol správne. Mal pravú pokoru. Tiež Katarína Emmerichová nechcela povedať, čo
vlastne je, až keď prišli ľudia a pýtali sa jej, zistili, že je to s ňou hrozné a radili sa, ako
jej pomôcť. Žila v úplnej chudobe. Namiesto postele mala kôš, ktorý bol napolo
rozbitý a v ktorom vlastne žila. Chcela sa vzdialiť od ľudí, a preto prilietali nebeskí
vtáci, sadali jej na ramená. Takéto vlastnosti majú pokorní svätí. Silu im dávajú TÍ
HORE (ukazuje hore). Preto sa dostávajú do neba po tŕnistých cestách. Na čnosť
pokory by kňazi mali upozorňovať veriacich stále a stále: Až po tejto čnosti nasledujú
čnosti ostatné. Máme na mysli čnosť čistoty (namáhavo dýcha), potom príde
pravdovravnosť a všetky zostávajúce.
Z nečností uvádzame na prvom mieste pýchu. Chceli by sme povedať, že čnosť
pokory mala byť vyznačená veľkými písmenami. Potom príde prirodzene hnev,
lakomstvo a všetko ostatné. Je vždy treba porovnávať to, čo sa už stalo, s tým, čo sa
stáva, alebo porovnávať všetko prítomné s minulým, zvlášť potom so životmi svätých
(hrozne kričí). Nechaj ma!
Exorcista: Hovor ďalej, Belzebub, v mene...!
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Belzebub: Je správne, ako to robíte, ale mali by ste to robiť dôkladnejšie. Museli by
ste hovoriť presvedčivejšie, aby ste zabránili hriechom. V tomto pôstnom období
napíšte si hriechy na steny! Ale aj tak by ste nemali veľký úspech, aj keby ste to tak
urobili. Mali by ste napísať nielen hriechy, ale i to, čo po nich nasleduje. Ale všetko by
muselo byť zreteľné a jasné. Vy, čo ste tu, ste počuli dosť. Ale aj ostatní kňazi by sa to
mali dozvedieť, pretože to neplatí len pre vás, ale pre všetkých. Všetci kňazi by to
mali vedieť. Tí hore si to želajú. Ak to neurobíte, pretože ste to mali urobiť, potom sa
vystavujete nebezpečenstvu veľkej straty milosti, nielen pre seba, ale i pre vašich
podriadených. Všetci vaši veriaci budú preto trpieť a nedosiahnu milosti, ktoré by
inak mohli dostať.
Exorcista: Belzebub, hovor z príkazu Matky Božej v mene... ale len pravdu!
Belzebub: V súvislosti s týmito čnosťami musím ešte niečo dodať: Zmieňujte sa vo
svojich kázňach, že tá zatratená kniha "NASLEDOVANIE KRISTA" od Tomáša
Kempenského, ktorej sa toľko bojíme (vyje ako pes), že táto kniha by mala byť
rozšírená a hlavne čítaná. Ani ona by nemala chýbať v žiadnej katolíckej rodine.
Najlepšie by bolo čítať každý večer jednu kapitolu a podľa toho i žiť. Pokiaľ možno,
malo by byť čítané staré, neskrátené vydanie. V novom vydaní bolo už všeličo
zmenené: Ach, celý čas sa nerobí nič iné iba "zmeny".
Staré vydanie by ste si mali zadovážiť. Ak ich zoženiete len málo, budete musieť dať
knihu znova do tlače. V každom prípade by ste však mali podľa tejto knihy kázať,
vyberať si z nej témy a vštepiť ich veriacim. Kniha "Nasledovanie Krista" je čistá
pšenica, žiaden kúkoľ, prichádza z neba. Nebo si želá a ste mu zodpovední už preto,
že vám stavia pred oči plasticky Kríž Kristov a pretože vám hovorí, ako treba tento
Kríž Kristov nasledovať. Tak sa človek dozvie o tom, ako Kristus trpel a čo má človek
robiť, aby sa dostal o krok, či len decimeter v šľapajach Kristových. Tým sa však ešte
dlho nestane svätým. To musíte neustále zdôrazňovať.
Sú totiž tisíce, ba milióny ľudí, ktorí si myslia, že sú dobrí, keď tu a tam niečo dobrého
urobia. To však ďaleko nestačí. Sú dobrí až vtedy, keď sa za dobrých nepovažujú a
stále si hovoria, že robia príliš málo. Až vtedy sú dobrí, keď urobia pre Krista všetko,
čo je v ich moci.
Ako Panna Mária vidí povinnosti ženy
Belzebub: Matka Božia myslí, že keď sa žena o nič iné nestará len o práce v
domácnosti a všetko robí pokorne k väčšej cti a sláve Božej a neustále túži po
Kristovi, potom plní najkrajším spôsobom svoje povinnosti. Matka Božia hovorí, že sa
nezúčastnila ani jedného verejného Kristovho vystúpenia, takže Ho nechávala
odchádzať len z najväčšou bolesťou a utrpením. Bola s Ním spojená tak svojím telom.
Bola na ňom príliš závislá, ako brat na sestre, lebo otec na matke. Bolo jej dobre len v
Jeho blízkosti, ale dokázala sa premôcť a zostala doma: Videla ho čím ďalej tým
menej. Bola pokorná, aby naučila pokore aj iných. Nikdy nestála pred oltárom a nikdy
neprisluhovala pri sv. omši ako hlavná osoba. Zostala v pozadí, hoci v skutočnosti
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bola najvyššou Osobou. Je oveľa váženejšia, ako všetci ľudia, kňazi a rehoľné osoby
dohromady. Je najvyššou Osobou ustanovenou Bohom, aby viedla Cirkev a Jej titul
pre tento účel je MATKA VYKUPITELOVA. Je i KRÁĽOVNÁ ANJELOV. Všetkým ľuďom
by sa malo hovoriť o Jej pokore. O ženách hovorí, že by nemali byť vo verejných
úradoch, napr. vo vládach, nemali by byť doktorkami, vedeckými pracovníčkami a
ako sa to všetko menuje. Nie je dobré zastávať také funkcie a pritom sa starať o
domácnosť. I tá najmenšia službička rodine, preukázaná plným srdcom, sa pokladá za
viac ako nádherná prednáška, ktorú taká žena predniesla a ktorá je prenášaná radou
reproduktorov, referovaná radou spravodajcov a vytlačená vo všetkých časopisoch.
Taká žena je TÝMI HORE posudzovaná oveľa horšie ako matka, ktorá trpezlivo nesie
svoj kríž a pokorne vychováva svoje deti. Žena, ktorá má poriadok a stará sa o deti,
stojí v očiach Najsvätejšej Trojice oveľa vyššie, ako žena, ktorá túži po sláve. Tu platia
slová Kristove: "Kto sa povyšuje bude ponížený a kto sa ponižuje bude povýšený."
Žena, ktorá sa vyhýba domácim povinnostiam a hľadá uplatnenie vo verejnosti,
nemôže byť pokorná. Všetky ženy, ktoré chcú verejne vyniknúť, na nebi stroskotajú,
kým tie, ktoré sa ponižujú, sú na správnej ceste. Získavajú pre svoje rodiny a národ
oveľa viac milostí, ako ženy, ktoré sa chcú blysknúť. Matka Božia si neželá, aby žena
bola slúžkou, ale aby bola vychovávateľkou detí. Musí byť veľkorysá pri výchove detí.
Je veľa matiek, ktoré majú veľkú biedu. Týmto ženám je nevyhnutné pomôcť, a to
nielen radou, ale aj skutkom. Musia dieťa donosiť, i keď je to spojené s veľkými
ťažkosťami. Bude im to požehnané. Keby sa ženy starali o svojich mužov a dobre im
varili, nebolo by toľko rozvodov, ako je dnes. Keby ženy lepšie plnili svoje povinnosti
v domácnosti a vytvorili svojim manželom skutočný domov, nebolo by medzi nimi
toľko náreku. Keby muži a ženy nežili vo voľnom manželstve, nebolo by toľko
rozvrátených rodín. Podľa úsudku žien vyžaduje manželstvo príliš veľa obetí. Málo
ľudí, ktorí žijú vo voľnom manželstve, sa neskôr vydá alebo ožení. Človek, ktorý si
zvykol žiť tak, ako sa mu to hodí, si ťažko zvyká na poriadny život.
Dobré knihy a obrazy
Belzebub: Musím ešte povedať toto: Kniha "Horké umučenie Pána nášho Ježiša
Krista" od sv. Kataríny Emmerichovej a kniha predstavenej kláštora "Mária od Ježiša z
Agredy", rovnako ako "Nasledovanie Krista" od Tomáša Kempenského majú
nesmiernu cenu (stoná). Ja to nechcem hovoriť.
Exorcista: V mene... hovor pravdu!
Belzebub: Tieto knihy by sa mali rozširovať. Tiež by sa o nich malo kázať, poskytujú
mnoho dobrých tém, zvlášť pre terajší zmätený svet. Musím ešte upozorniť na veľkú
cenu modlitebných obrázkov. Už som sa raz o tom zmienil. I o nich treba z kazateľníc
hovoriť. Zvlášť veľkú cenu majú obrázky o zasvätení. Mnoho ľudí o tom nič nevie,
pretože sa o tom nehovorí a nepíše. Je veľmi cenná modlitba s obrázkom, na ktorom
Ježiš kľačí v Olivovej záhrade a prijíma podávaný kalich. Rovnako i obrázky o Božom
Milosrdenstve. Týchto obrázkov by malo byť rozdaných čo najviac. Ste opravdiví
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hlupáci! Také obrázky, také zasvätenia a také privilégiá a vy ich nepoužívate, aspoň
nie vo väčšom meradle! Je mnoho takých obrázkov, napr. svätá Brigita Švédska a
Najsvätejšie Srdce Ježišovo. To sú veľké zasľúbenia, rovnako tak, ako na obrázku
Nepoškvrneného Počatia a Srdca Máriinho. Zásvätná modlitba podľa Grigona upadá
do zabudnutia. Obrázky, o ktorých som sa zmienil, ďalej obrázky predstavujúce
najsvätejšiu Tvár, smrteľnú úzkosť Kristovu a pod., tie by ste si mali dať do zlatého
rámu a iste by ste tak urobili, keby ste vedeli, akú majú cenu (vyje).
Modlitba k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, modlitba k Najsvätejšiemu Srdcu
Máriinmu, ruženec k Božiemu Milosrdenstvu, modlitba o smrteľnej úzkosti Kristovej,
uctievanie svätej Tváre Kristovej ‐ týchto päť modlitieb stojí na prvom mieste.
Rozširujte ich všade, kde je to len možné. ONA si to želá. Hovorte o tom v kázňach!
Tieto modlitby sprostredkujú veľké čnosti. Mnohý človek by sa obrátil, keby o týchto
modlitbách vedel, keby sa ich často modlil (stoná).
Pápež a Cirkev
Belzebub: Vo svete je to teraz čím ďalej tým horšie... Pápež preto trpí, pretože sa
musí len prizerať. Je mučeníkom a trpí viac ako sv. Štefan. Prakticky nemôže nič
povedať, a preto by mali byť rozširované tieto knihy: Mária od Ježiša z Agredy, od
Kataríny Emmerichovej a Nasledovanie Krista. TÍ TAM HORE by si to želali.
Exorcista: Čo chceš ešte povedať, Belzebub? Hovor v mene Najsvätejšej Trojice!
Belzebub: Je jasné, že bude veľký boj, veľká bitka. To vedia Tí TAM HORE (ukazuje
hore). Pápež strašne trpí kvôli novej úprave Omše. On vie, že dokument, týkajúci sa
sv. Omše, nebude schválený tak, ako si ho on želal (hrozne kričí). Ach, my tak neradi
hovoríme o pápežovi, máme niečo iného na práci. Musíme sa zaoberať ľuďmi. Na
pápeža ako osobu sa nemôžeme tak ľahko odvážiť (strašne kňučí).
Povedali sme už predtým, že pápež Pavol VI. rozpracoval dokument o sv. omši, ktorý
mal byť prerokovaný. Je to tak. Pápež chcel opäť zaviesť sv. omšu podľa Pia V.
Vypracoval preto dokument, kde bolo všetko obsiahnuté, chcel ho zverejniť. Ale
niektorí z jeho podriadených si želali, aby stará omša nebola obnovená. Zostavili
preto iný dokument, a to tak rafinovane, čo do formátu a znenia, že utvorili úplný
falzifikát. Pápež, dobrý pápež, kontroloval tento dokument, ale my sme ho tak
zaslepili, že nespozoroval, že ide o dokument sfalšovaný. Pretože jeho podpis na
dokumente bol, mysleli si ľudia... áno, hovorili. Je to dokument pochádzajúci od
pápeža (smeje sa škodoradostne).
Exorcista: Prečo dopustil Duch Svätý, aby sa niečo podobné v Cirkvi stalo? Belzebub,
hovor pravdu v mene Najsvätejšej Trojice... !
Belzebub: Dopustil to preto, aby sa splnilo Písmo. Tam sa už dlho naznačuje, že
nastane obdobie veľkých zmätkov. Obdobie, kedy sa bude hovoriť: "Hľaďte, tu je
Kristus a tam je Kristus." Dnes každý hovorí: to je lepšie a ono je lepšie, ale nikto
nevie, čo chce. Každý si o sebe myslí, že je dobrý a derie sa napred. Sú i ľudia, ktorí
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nasledujú mnoho "Kristov", iní zase nasledujú len jedného, ale obyčajne falošného
(škodoradostne sa usmieva).
Exorcista: Ale katolícka Cirkev je riadená Duchom Svätým!
Belzebub: Prirodzene, že Duch Svätý vedie Cirkev, ale ak nastane obdobie, že
panujúci kardináli a biskupi nebudú lepší ako veriaci, potom nebude našou vinou, že
nespozorujú naše nástrahy. Popravde povedané, nemusela sa Cirkev do takej krízy
dostať, ale táto kríza je nevyhnutná, aby sa svet preosial tak, ako to predpovedal
Kristus. Skoro nastane obdobie veľkého zmätku, ktorý vo svete zavládol, a preto je
nevyhnutné ho preosiať. Kresťania, ktorí zostanú, budú lepší ako ich predchodcovia v
posledných 500 rokoch.
Ja, Belzebub, musím ešte raz opakovať, že zjavenie sv. Jána o Apokalypse, tak stojí v
Písme sv., mnohými ľuďmi nie sú správne chápané, pretože obsahujú mnoho
tajomstiev, musia si prečítať knihu "Mária od Ježiša z Agredy". Tam je mnohé
vysvetlené. Obdobie už značne pokročilo, a preto sa nesmie otáľať s čítaním tejto
knihy, ktorá vyplní mnoho medzier v našich znalostiach. Ľuďom sa dostane oveľa
lepší prehľad.
Falošní a praví omilostení
Belzebub: Dnešné obdobie je obdobím zmätku a vzájomných bojov. TÝCH HORE
najviac trápi to, že dnes vystupuje mnoho omilostených, hoci nimi nie sú. Väčšina
týchto "omilostených" je falošná. Musím povedať, hoci to hovorím nerád, že k tomu
má sklon i mnoho veriacich. V každom prípade ľudia radšej nasledujú týchto
("omilostených") ako Kríž. Pravé omilostenie je vždy spojené s mnohými krížmi. Je to
preto, že my, démoni stojíme v blízkosti a robíme im to najhoršie.
Väčšina veriacich v tejto oblasti netúži po pravde, ale po senzácii. Nikdy nebolo toľko
falošných omilostených, ako práve dnes. Mnoho veriacich, dokonca dobrých
veriacich, sa dá zviesť bludmi, zvlášť, ak nie sú dosť inteligentní. Máme veľkú moc,
ktorou na ľudí pôsobíme. Je s tým spojená hŕba práce. Početné zázraky, ktoré sa dejú
v niektorých sektách a u niektorých "omilostených" osôb, sú naším dielom. Ľudia si
myslia, že sa stali pôsobením Ducha Svätého omilostení, ale v skutočnosti sa stali
menom naším, menom pekla (ukazuje dolu). l my môžeme svojím menom
uzdravovať nemocných, ak to poslúži našim cieľom. Pre zlých ľudí je ľahšie urobiť
niečo neobyčajné menom pekla, ako čakať, až TÍ HORE spôsobia niečo neobyčajné
alebo skutočný zázrak. Naozaj omilostení ľudia sa musia mnoho modliť, musia byť
čnostní a ešte musia počítať aj s nepatrnými zázrakmi. Nad to sa i títo omilostení
niekedy uchyľujú doľava, a preto je nevyhnutné stále mať na zreteli slová: Všetko
skúste a dobré podržte.
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Doba konca
Belzebub: Už Kristus povedal: "Príde čas, keď sa bude hovoriť ′Hľa, tu je Kristus, alebo
tam je Kristus′. Lebo povstanú nepraví mesiáši a nepraví proroci a budú robiť veľké
zázraky a divy, takže by aj vyvolených zviedli do bludu, keby to bolo možné." To dnes
platí o nepravých omilostených. Dokonca vystúpi nepravý Kristus, sám Antikrist. Vy
budete podrobení skúške, ale Cirkev sa zaskvie v novej sláve. "Od figovníka sa naučte
podobenstvu: keď jeho ratolesť už mladne a vyrazí lístie, viete, že blízko je leto. Tak
vy, keď uzriete všetky tieto veci, vedzte, že je blízko, predo dverami." To sa dá dnes
aplikovať na falošných omilostených. Dokonca vystúpi ANTIKRIST ako nepravý
Kristus. Ten čas je nesmierne blízko. ONA (ukazuje hore) hovorí: "Poponáhľajte sa,
robte pokánie a obráťte sa, pokiaľ je ešte čas!" Lebo JEJ deň nastane (hrozne bručí
ako lev) a tiež deň spravodlivého Božieho hnevu.

Kritické hlasy k prvému vydaniu
Páter Arnold Renz SDS odpovedá na námietky a dopyty k výpovediam démonov v l.
dieli tejto knižky.
1. otázka: Kristus nariadil démonom mlčať.
Odpoveď:
a) Kristus nariadil mlčať apoštolom. Boli to oni traja na hore Tábor.
b) Keď Kristus pripravil svet na Obeť svojho Božstva, dovolil démonom, aby...
Povedali: "Vieme, že si svätý Boh." Mohol týmto slovám zabrániť, ale neurobil to.
2. otázka: Máme učiteľský úrad Cirkvi, a preto nepotrebujeme, aby nás poučovali
démoni.
Odpoveď: Démoni nám nehovoria žiadne pravdy viery. Keď hovoria, hovoria pravdu
zmiešanú s omylmi. Otázky zo zvedavosti by vôbec nemali byť kladené. Ak sú
kladené, potom musíme počítať s klamnou odpoveďou. To sa netýka iba démonov,
ale všetkých omilostených a vizionárov. Sú, bohužiaľ, veľmi často považovaní za
informačnú kanceláriu. Už farár z Arsu bol napr. opýtaný: "A je môj muž v očistci?"
Jeho odpoveď bola: "To vám nemôžem povedať, ja som tam nebol!" V iných
prípadoch mohol povedať: "Je zachránený, mal ešte čas vzbudiť ľútosť." Je
skutočnosťou, že démoni existujú: Písmo sväté nám jasne hovorí, že jestvuje peklo i
démoni. Pápež hovorí o jestvovaní a pôsobení démonov, ale mnohí tomu neveria.
Tak hovorí Matka Božia Donu Gobbimu 28.8.1973 (Kňazom, najmilším synom Panny
Márie str. 62): "Pápež trpí a modlí sa. Je na Kríži, ktorý ho stravuje a usmrcuje.
Tentoraz tiež prehovoril, ale jeho hlas zaniká na púšti. Moja Cirkev sa stala niečím
horším než púšťou." Pravda je dnes zamlčovaná. Kto hovoril v posledných desiatich
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rokoch o pekle a o démonoch? Peklo a diabli sa stali prakticky "tabu" v Cirkvi, v Božej
ríši. Až prípad Klingerberg priviedol tento problém opäť na pretras. Výsledok je, že
niektorí ľudia veria, zatiaľ čo iní zotrvávajú v popieraní satana i pekla. Nepotrebovali
by sme ani výpovede Matky Božej na miestach zjavení, ani výpovede vizionárov a
omilostených, keby sme dobre čítali v Písme svätom. Tak napríklad hovorí Panna
Mária Donu Gobbimu v citovanej knihe 30.10.1975: "Moje posolstvá budú tým
častejšie, čím slabšie budú hlasy mojich služobníkov, hlásajúcich pravdu. Pravdy,
ktoré sú dnes pre váš dnešný život tak dôležité, nie sú už ohlasované, ako napr.
pravda o raji, ktorý vás očakáva, o kríži Môjho Syna, ktorý vás zachraňuje od hriechu,
ktoré zraňujú Jeho Srdce a tiež i moje, od pekla, kam každým dňom odchádzajú
nespočetné duše, o nevyhnutnosti modlitby a pokánia." Keby démoni hovorili len za
seba, museli by sme ich výpovede zamietnuť. Ale práve v týchto najnovších
prípadoch posadnutosti ukazuje Matka Božia svoju moc a vládu nad démonmi. Núti
ich, aby hovorili pravdu, čo je pre dnešné časy veľmi dôležité. Slová Cirkvi sú
odmietané, rovnako tak posolstvá Matky Božej a výpovede omilostených. Rovnako
tak sú odmietané Slzy Matky Božej. Preto to Matka Božia skúša ešte s výpoveďami
démonov, aby pôsobili na ľudí, u ktorých je ešte aspoň iskrička nádeje. Pri svadbe v
Káne Galilejskej hovorila Matka Božia: "Čo vám povie, urobte!" Ale dnes sa nič
nerobí, čo ON prikazuje. Matka Božia nám neustále dôrazne opakuje: "Robte, čo vám
hovorí!" Hovorí nám to priamo, hovorí nám to prostredníctvom démonov, aby sme
zachránili seba i druhých. Ako Matka Cirkvi, ako JU nazval pápež na koncile ‐ urobí
všetko, aby svoje deti zachránila, tie deti, ktoré vykúpil Jej Syn.
3. Otázka: Démoni nebudú predsa hovoriť, čo je pre Matku Božiu dobré a na škodu
pekla. Oni chceli Cirkvi len škodiť.
Odpoveď:
a) Prirodzene, že nám chcú škodiť. Nechcú prezradiť, čo škodí peklu. Považujú to za
svoju prvoradú úlohu škodiť Cirkvi všade, kde len možno. Už Goethe povedal o
diablovi: "Som silou, ktorá si neustále želá zlo, a dobro odmieta."
b) Lenže u posadnutých možno jasne konštatovať moc a zásah Matky Božej, ktorá
núti démonov, aby hovorili pravdu.
c) Démoni si neželajú tieto výpovede robiť. Povoľujú na nátlak, podrobujú sa moci a
príkazu Matky Božej a na naliehanie Najsvätejšej Trojice. Tieto výpovede robia len
vtedy, keď sa po nich žiadajú menom Najsvätejšej Trojice, menom
Najblahoslavenejšej Panny, Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, v mene Ježiša a
sú vyzvaní, aby hovorili pravdu a nič len pravdu. V našich textoch sú tieto príkazy
často skrátené alebo vynechané pre úsporu miesta a tiež preto, aby čitateľa
neunavovali. Bez týchto príkazov sa môže stať a tiež sa už stalo, že démon povedal:
"a teraz si ešte bezočivý".
d) Tieto výpovede sú darom Cirkvi. Ak budú prijaté, môžu priniesť mnoho dobrého,
pretože prinášajú ľuďom záchranu a Cirkvi obnovu. Preto posadnuté osoby musia
veľa trpieť. Tak tomu bolo i u Michelle Kunnelovej, ktorá po exorcizme zomrela.
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"Mučili sme ju toľko preto, aby si zúfala a tak padla do našich rúk, ale nepodarilo sa
nám to. Ona všetko vydržala a my démoni sme za to boli od Lucifera hrozne
potrestaní." Ďalej museli démoni doznať, že hoci sa posadnutá nedostala rovno do
neba, dostala sa na predné miesto v očistci. To, čo sa o démonoch hovorí v našej
knihe, je svedectvom o tom, ako dlho a ako strašne démoni trpia. Tieto utrpenia sú
zárukou pravosti tejto posadnutosti. Preto je táto kniha veľkým dielom pre spásu
duší a blaho Cirkvi.
e) Peklo sa usilovalo túto knihu zničiť. Keby nezasiahla Panna Mária a Najsvätejšia
Trojica, nikdy by k vytlačeniu nedošlo. Nahromadili sa nesmierne ťažkosti a prekážky,
ktoré bolo treba zdolávať. Ale démoni museli nakoniec ustúpiť. To bolo, pravda,
zúčastneným jasné pred výpoveďami démonov, ktorí to neskôr tiež priznali. Pri
exorcizme dňa 10. júna až 13. júla 1977 som riadil a dával pokyny, ktoré obsahuje
rímsky rituál. Podľa týchto pokynov sa exorcista nemá púšťať do veľkých dialógov a
do zbytočných a všetečných otázok.
Celý prípad "Napomenutie" nám ukázal, že Matka Božia považuje za poslednú
možnosť prehovoriť prostredníctvom démonov. V tomto zmysle boli tiež kladené
otázky a požadované odpovede iba pravdivé, tak, ako si ich želala Matka Božia. Pred
dôležitými výpoveďami boli prednášané zvláštne modlitby, aby démoni boli donútení
hovoriť pravdu.
Keby démoni nehovorili (rečou pekla), nešlo by o pravú posadnutosť. Démoni do
svojich výpovedí neustále zaplietali svoje myšlienky. Čitateľ ľahko pozná, ktoré sú to
myšlienky.
Rovnako zrejmý je aj podiel démonov, pokiaľ ide o fikciu. Je i to možné, že výpovede
démonov boli ovplyvňované myšlienkami posadnutej. Preto je na mieste, pri
skúmaní výpovedí démonov mať na zreteli učenie Cirkvi: "Všetko skúste a dobré
podržte!"
Matka Božia núti démonov na to, aby proti svojej vôli vypovedali pre spásu ľudstva, a
k blahu Cirkvi, mocou svojho predurčenia na to, aby satanovi rozdrvila hlavu. Tiež
toto je veľké víťazstvo Panny Márie.
Pretože Matka Božia nás neustále nabáda na to, aby kniha bola čo najskôr vytlačená
a ešte nás na to núti i súčasnosť, nie je nám možné vyjasniť všetky nejasnosti. V
súvislosti s vydaním tejto knihy bolo konané mnoho modlitieb. Ba i samotní démoni
vyžadovali z príkazu Matky Božej niekoľkokrát zvláštne modlitby. Ak tejto výzve, aby
sme sa modlili k Duchu Svätému, vyhovie i čitateľ, prinesie mu čítanie tejto knihy
určite bohatý úžitok a najmä pochopenie, že nebolo možné všetky výpovede
dokonale vyjasniť.
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DRUHÝ DIEL
(O Cirkvi v súčasnosti)

Textová dokumentácia výpovedí démona Belzebuba pri exorcizme
Potvrdenie výpovedí démonov, ktoré sú obsiahnuté v tejto knihe.
Po predchádzajúcom nápore modlitieb zo strany veriacich a po mnohých kajúcich
akciách a prosbách exorcistov, aby všetko prebiehalo v súlade s vôľou Božou,
nasledovalo 13. júla posledné vyháňanie zlých duchov ešte pred vydaním tohto
rozšíreného II. vydania.
V mene Najsvätejšej Trojice, Nepoškvrneného Počatia, v mene anjelov a svätých,
bola daná moc kňazskému stavu, aby prinútili démonov vypovedať pravdu a nič len
pravdu, a to z príkazu Božieho a z príkazu Kráľovnej anjelov a Matky Cirkvi pre spásu
ľudí.
Belzebub: (Cíti sa urazený a veľmi hnevlivo kričí): Keby som to mal povedať, nemohol
by som vôbec nič povedať. ONA si želá, aby som povedal a ONI si želajú, aby som
povedal toto: Je smutné, veľmi smutné, že ONI museli dať prostredníctvom
démonov vedieť a toho toľko povedať, pretože sa neverí omilosteným dušiam. Bolo
nevyhnutné toľko toho povedať. I prostredníctvom posadnutej, pretože len týmto
spôsobom mohli ONI poskytnúť ľuďom toľko milostí... a ľudia ani napriek tomu
neveria a všetko kritizujú, pretože chcú sami všetko poznať. Každý by chcel toho viac
poznať, ako tam TI HORE (kričí plný nenávisti a zlosti, ukazujúc hore), TÍ HORE to
vedia predsa lepšie ako ľudia. To hovorí ONA, ale tiež to hovorí i TROJICA (Belzebub
to hovorí zlostne, ale zdrvene). ONA to hovorí ešte raz a naposledy a my to musíme
opakovať (kričí hrozne zlostným hlasom): Je to pravda a úplná pravda, čo sme
doteraz museli povedať. Je to pravda a nič než pravda (hrozne huláka), a ja to musím
povedať.
Exorcista: Sú v doterajších výpovediach omyly? Áno, alebo nie? V mene... hovor Ien
pravdu a nič než pravdu!
Belzebub (zlostne kričí): Trikrát svätý! Nariaďuje modlitbu.
Exorcista: Hovor pravdu v mene Trojjediného Boha!
Belzebub: Omylov niet. Len je možné, že kde čo je neúplné, ale nie je možné dať
tlačiť celé lexikóny. To musí postačiť čo je v tejto knižke (kričí v beznádeji a s
odporom). Okrem toho, TÍ HORE a TA VYSOKÁ TROJICA, odkazujú, že je nesmiernou
nevďačnosťou spôsob, akým ľudia ICH Milosrdenstvo posudzujú a ako mu neveria.
Každý si myslí, že môže kritizovať a že všetko vie lepšie. Robia to radšej, ako by si
zopakovali žalmy k Duchu Svätému. Keď sa pomodlia, myslia si, že to stačí na to, aby
ďalej kritizovali. Každý z nich sa sám seba nepýta: A nekonám proti vôli TÝCH
VYSOKÝCH z NEBA, keď tieto výpovede popieram alebo kritizujem? (Reve nedotklivo
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a nenávistne). V porovnaní s TÝMI v nebi a svätými všetci ste neuvedomelí babroši! A
títo babroši by chceli preberať vetu za vetou to, čo ONA určila!
Exorcista: Len pravdu v mene...!
Belzebub: Veríš, že by sme to chceli povedať? My by sme to veľmi radi povedali,
pretože by to bola polovičná alebo štvrtinová lož, ale, bohužiaľ, nesmieme. Je to
príliš dôležitá vec...! Ale ONA je príliš silná a za všetkým si stojí.
Exorcista: V mene. . . povedz nám, či Matka stojí za všetkými týmito výpoveďami!
Belzebub (ukazuje hore): ONA stojí za všetkým, áno, stojí za všetkým (je to mienka
démonov). Keď vám to všetko nestačí, tak to nechajte, ‐ choďte od toho! (bručí).
Dvojník
Exorcista: Pýtam sa ťa v mene... povedz pravdu, ako je to s tým dvojníkom.
Neoklamal si nás? Povedz áno alebo nie? Nariaďujem ti menom..., aby si povedal nič
než pravdu.
Belzebub: Je to veľmi ťažká odpoveď, a preto sa musíte pomodliť ruženec, aby sme
vám mohli povedať pravdu.
Exorcista: Ide o vec nesmierneho významu, preto v mene Boha, ktorý opäť príde na
zem na konci časov, aby súdil živých i mŕtvych, ti menom Matky Cirkvi nariaďujem,
aby si nám potvrdil, či súhlasí to, čo si povedalo dvojníkovi! Povedz pravdu a nič iné
len pravdu v mene Matky Cirkvi!
Belzebub (volá strašným hlasom): Je to pravda, je to pravda, je ... (hrozne kričí a
vydáva strašlivé škreky).
Odpustky
(Celá strana nečitateľná ...)
Exorcista: Hovor pravdu a nič len pravdu v mene...
Belzebub: Môže povedať, že neplatia..., ale oni napriek tomu platia ďalej.
Exorcista: Prečo napriek tomu platia ďalej? Pápež má predsa moc zväzovať a
rozväzovať. V mene
Belzebub: Úplne rozväzovacia moc nejestvuje, keď si to pápež sám výslovne neželá.
ONA...
Exorcista: Povedz pravdu!
Belzebub: To je plná pravda!
Nepríjemnosti
Exorcista: Chceme splniť vôľu Božiu i vôľu Najblahoslavenejšej Panny. Chceli by sme
presadiť úctu k Najblahoslavenejšej Panne.
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Belzebub: Áno, to by ste (mali) chceli. To vieme, ale pripravilo by vám to
nepríjemnosti, to vám hovorím.
Exorcista: Z úcty k Matke Božej chceli by sme sa týmto nepríjemnostiam vystaviť.
Belzebub: Museli by ste ich obetovať za Cirkev v spojení s Kristovým Krížom a s
Kristovou Krvou, ktorá za vás bola vyliata, ako i prostredníctvom Nepoškvrneného
Srdca Márie. Pre sv. Cirkev by ste sa mali obetovať a nič by sa vám nemalo zdať
ťažkým (kňučí).
Exorcista: Chceme poďakovať Matke Božej, že nám to dnes odkázala.
Belzebub: Vec, ktorú ONA dala oznámiť, je veľmi nevďačná (ukazuje hore). Ale, čo je
na svete vďačného? Bola napr. vďačná Kristova smrť na kríži, keď od vlastných počul
najskôr Hosanna a hneď nato bol zosmiešňovaný a špinený? Ale i vy ste nevďační. Tí
HORE hovoria, že keď sa Kristus musel podrobiť smrti na Kríži, keď musel na seba
vziať všetko to utrpenie, že by ste ho mali nasledovať a prevziať na seba všetky
nepríjemnosti s tým spojené. Potom by všetko bolo dokonalé, ako si želá TÁ VYSOKÁ,
ako si to výslovne želá (namáhavo dýcha).
Buďte tvrdí ako žula!
Exorcista: Na poctu Matky Božej povedz, čo nám ešte chce povedať, v mene...
Belzebub: Znovu nás žiada, aby sme povedali: "Buďte tvrdí ako žula, pevní ako oceľ,
neoblomní ako mramor a kráčajte krok za krokom k dobru! Nedívajte sa napravo, ani
naľavo, ani na východ, ani na západ, ani dozadu, ani dopredu... hľaďte jedine hore!"
To si želá ONA (ukazuje hore). A to je pravda! To vám odkazuje TÁ VYSOKÁ a TÍ TAM
HORE!
Exorcista: Hovor ďalej v mene... !
"Blahoslavení, ktorí nevideli a veria."
Belzebub: ONA vám odkazuje: "Všetci, ktorí máte s touto knižkou dočinenia sa
nesmiete stať dezertérmi, ktorí náhle povedia: Tomu sa nedá veriť, pretože to
jednoducho nebolo nijako potvrdené." Preto Matka Božia hovorí: "Blahoslavení, ktorí
nevideli a veria!"
Exorcista: Povedz všetko, čo nám chce povedať Najblahoslavenejšia Panna!
Belzebub: Mali by ste povedať: "Ďakujem Ti, Otče, že si to skryl pred múdrymi,
učenými a zjavil nám maličkým." Nie je možné, aby ste dnes verili jednej veci a zajtra
pravému opaku, ako sa to stáva u mnohých dnešných kňazov a laikov. Keď niekto
povie: "Hľaď, to tak nemôže byť....." (nečitateľný riadok)... Tiež veľa záleží na tom, čo
povedia kňazi atď..., potom sme ako vo veterníčku, ktorý sa točí na všetky strany.
Musíte byť pevní ako starý dub (dýcha s námahou). ONA myslí, že ste vďační za to, čo
ste naším prostredníctvom vypočuli. .. a čo sme všetko my museli podstúpiť, pretože
pre nás to bola daná skúška (kňučí). ONA nás často necháva hovoriť veci, ktoré nie sú
33

samozrejmé. Ľudia to všetko považujú za nič, ... mienka TÝCH HORE, ktorí preto nie
sú spokojní. Tu sa ukáže pravý bojovník Kristov a bojovník odvážny. Pokiaľ ide o
dvojníka, ktorá záležitosť je ešte vo vzduchu a nie je celkom preukázaná, ONA si želá,
aby sme povedali: "Koľkokrát budem ešte musieť... a vyhlásiť, že je to pravda, že to
pochádza od TÝCH TAM HORE" (kričí hnevlivým hlasom). Ako dlho bude ešte trvať,
kým to pochopí posledný mozog. Všetci to musia v mene Božom prijať, náležite
konať a robiť to, čo si ONA želá. Je. to posledná príležitosť, jedna z posledných
(kňučí).
Exorcista: Povedal si teraz všetko, čo si želala Najblahoslavenejšia Panna?
Belzebub: (Podráždene kričí a zlostným hlasom pokračuje) Všetko sme už povedali,
čo si ONA želala (ukazuje hore). Hovorili sme, áno, my démoni sme hovorili tak, ako
si ONA želala (beznádejne kričí).
***
Bolo požadované, aby nasledujúce výpovede, týkajúce sa dvojníka Pavla VI, boli
vynechané. Hoci si to želal i kardinál Seper, nemohli sme ani my, ani vydavatelia, ani
exorcisti tak urobiť, pretože sú dokumentom o výpovediach skutočne učinených.

25.4.1977

Výpovede o páp. Pavlovi VI., o jeho dvojníkovi a o Vatikáne

Exorcista: V mene Ježiša, hovor pravdu, Belzebub, hovor v mene Drahocennej Krvi
Ježiša Krista!
Belzebub: ONA (ukazuje hore), že bohužiaľ, bohužiaľ, jedna časť kardinálov, ktorí
obklopujú pápeža, sú vlci. .. ONA vás varuje!
Exorcista: V mene Ježiša hovor ďalej! V mene Najsvätejšej Trojice, Otca i Syna i
Ducha Svätého hovor pravdu, a to, čo ti nariaďuje Matka Božia, aby si povedal!
Belzebub: ... keby nimi neboli, nemohli by s takou rafinovanosťou konať s človekom,
ktorý hrá druhého pápeža, či lepšie povedané prvého. Pravý pápež je v pozadí.
Exorcista: Hovor ďalej, čo máš hovoriť v mene Ježiša!
Belzebub: Je pravda, že to urobili, lebo tým odsúdili pravého pápeža na neopísateľné
veľké bolesti.
Exorcista: Hovor ďalej v mene Ježiša Krista, hovor, Belzebub!
Belzebub: Robíme všetko, aby sme zatajili, aby nikto nespozoroval, že JE druhý
pápež. Sme omnoho rafinovanejší, ako všetci ľudia dohromady. Robíme všetko, aby
sa to udržalo v tajnosti...
Exorcista: Hovor, Belzebub, v mene Ježiša!
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Belzebub: Povedal som, že to skrývali s veľkou rafinovanosťou, takže ani
tradicionalistickí kňazi ani laici tomu neverili a nechceli to pripustiť. Žiaľbohu pre vás,
je tomu tak.
Exorcista: Hovor v mene Najsvätejšej Trojice!
Belzebub: Rozhlasuje sa, že žiaden dvojník nejestvuje a ani nemôže jestvovať, je len
jeden pápež.
Exorcista: Čo na to ešte môžeš dodať? Hovor v mene. . . !
Belzebub: Len to, aby ste boli opatrní a chytrí ako hady.
Exorcista: Hovor, Belzebub, v mene Ježiša!
Belzebub: Buďte opatrní a chytrí ako hady, ale nepredbiehajte udalostiam
dementovaním, lebo je ..., lebo panuje (silným hlasom), panuje skutočne nepravý
pápež, ktorý napodobňuje ... , je dôležité, aby sa ľudia prebudili, pretože takmer
spia...
Exorcista: Belzebub, čo máš ešte povedať v mene Ježiša? Hovor len pravdu, čo si želá
Matka Božia!
Belzebub: Vyvolávame teraz zmätok u laikov, kňazov a biskupov a čo ja viem u koho
ešte. Všade sa usilujeme vyvolať zmätok, aby na tohto pápeža naleteli... Dokážeme
zaslepiť i kardinálov, ktorí do Vatikánu prichádzajú a z neho odchádzajú. Dokážeme
to zariadiť tak, že to ani nespozorujú. Dnešná chirurgia je tak vyspelá, že dokáže
pretvoriť človeka (ťažko dýcha). Keď niekto sídli vo Vatikáne, tak je tomu u dvojníka,
môžu mu tí istí kardináli pripomínať zvyklosti pravého pápeža a naučiť ho jeho
mimiku, pretože s tým dvojníkom nemajú žiadne ťažkosti. Len niekedy sa mu celkom
nepodarí, ale toho si nikto ani nevšimne. (O tej istej veci hovoria výpovede Z 10. júna
1977. Presunuli sme ich preto sem).
Exorcista: Žije ešte dvojník?
Belzebub: Áno, ešte žije. Toto plus ešte máme, že naozaj žije. Rozšírili sme správu, že
bol zavraždený. Ale na Jej príkaz musíme oznámiť, že dvojník ešte žije! Pre pápeža to
boli veľké muky, keď sme to museli hovoriť. Cirkev by nebola v tom stave, v akom je
dnes, keby pápež mohol povedať, čo by chcel. Žije biedne vo svojej komnate a čaká
len na to, že sa stav Cirkvi zlepší. Je mučeníkom svojich vlastných podriadených, ktorí
sa k nemu takto správajú, miesto toho, aby ho v jeho úrade podporovali a pomáhali
mu viesť Cirkev v jej terajšom ťažkom postavení. Miesto toho..., nechcem to
hovoriť..., robia všetko, aby nebol kompetentný. On do ničoho nemôže hovoriť... Je
mučeníkom. Už som to všetko povedal: Je na tom horšie ako mučeník svätý Štefan.
TÁ HORE ho veľmi miluje. Ešte raz opakujem: Čo vychádza od jeho neposlušných
kardinálov a od toho falošného pápeža..., to nie je treba poslúchať!
Exorcista: Vie Pavol VI., že má dvojníka?
Belzebub: Prirodzene, že to vie, aká hra sa s ním hrá, a preto tak nevýslovne trpí.
Svojimi kardinálmi je väznený a nemôže vystúpiť na verejnosť a pred Cirkev a
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povedať, čo by chcel povedať. On všetko presne vie. Je zajatec, pravý väzeň
vatikánsky. To mu spôsobuje hrozné muky. Kardináli ho neposlúchajú a robia všetko
po svojom, čo nie je vôľou Božou. Preto musel Judáš 17. augusta 1975 povedať, že
nie je dovolené ho poslúchať. Judáš vtedy povedal: "Mnoho biskupov sa stalo
napadajúcimi vlkmi, ktorí nevedia čo hovoria, a preto týchto biskupov netreba
poslúchať." To by sa malo rozhlasovať zo strechy. Každému by sa to malo povedať, že
to, čo prichádza od istých kardinálov, nie je pravda, a preto sa nemá poslúchať.
Všetci sú tak zaslepení, že nič nevidia. A potom je tu ešte jeden činiteľ. Traja vyšší
kardináli. Je ich síce viac, ale títo traja sú najhorší, pretože sú istým spôsobom
spojení s nami a my môžeme konať, bez toho, aby to niekto spozoroval. To je naše
veľké plus. Sme šťastní, že to ľudia nepoznávajú. Keby vyšlo na svetlo, čo títo traja
kardináli v podzemí robia... V 15. storočí by boli za to upálení ako čarodejnice. Je
znakom čias, že naopak, sú diskriminovaní a mučení tí, ktorí chcú právo a konajú
dobre, zatiaľ čo tí, ktorí konajú zle, šikanujú svojich blížnych, sú spojení s diablom a
prekrucujú pravdu, tešia sa na výslní slávy. Zaujímavé je, že v týchto zmätených
časoch sa nám tam dole zdá, že hlavným dôvodom, prečo je zlé pokladané za dobré,
je, že sa to prezentuje zahalené do plášťa poslušnosti. Naproti tomu, čo je dobré, to
sa nám, démonom, javí ako zlé, napr. neposlušnosť arcibiskupa Lefebra. Medzi
komunistami a slobodomurármi je mnoho ľudí, ktorým dávame silu, aby nemuseli
spať a vo dne v noci mohli pracovať na škodu Cirkvi. Máme možnosť túto silu dať
všetkým, ktorí sú s nami v spojení. Nikto na to nemôže prísť, nikto nepozná, čo je
pravda a čo nástraha, pretože všetko robíme prostredníctvom slobodomurárov a s
nimi spojených kardinálov.
Exorcista: Vie Pavol VI. niečo viac o týchto kardináloch, prehliadol ich zámery? V
mene najsvätejšej Panny, Matky Božej, hovor pravdu!
Belzebub: On ich spoznal už dávno a vie všetko, ale nemôže nič robiť. Má zviazané
ruky i nohy. Keby sa o niečo pokúsil, dostal by injekciu. Lekár – počúvajte dobre –
ktorému je pápež zverený, postaral sa o to, že pápež dostáva určité jedy, ktoré
pôsobia na jeho myslenie, ale nemôžu zabrániť, aby nevedel, čo je správne. Matka
Božia nedopustí, aby napr. exkomunikoval arcibiskupa Lefebvra. To ONA nikdy
nedovolila. Jeho sily sú podlomené, takže nemá energie, aby proti týmto elementom
vystúpil. Je to pre neho skúška a dopustenie ZHORA. Bolo by pre nás nepríjemné,
keby sa to vyjavilo. Preto vo dne v noci pracujeme, aby to neprišlo na svetlo, hoci
niektorí ľudia to spozorovali. Väčšina však nie.
Exorcista: Ak si to Boh bude želať, vyjde to na svetlo napriek vášmu odporu. V mene
Boha, povedz nám pravdu!
Belzebub: Pravda vždy zvíťazí, ale kým sa tak stane, musí mnoho ľudí nesmierne
trpieť. Tak tomu bude i s pápežom. V tejto súvislosti musím ešte dodať, že všetko, čo
sa tu deje, si želajú TÍ HORE. Tiež túto knihu vyvolali. Ďalej musím podotknúť, že ani
jedna závažná výpoveď, obsiahnutá v tejto knihe, nesmie byť klamnou, pretože Nebo
všetko vedie a upravuje. Nič nesprávne sa nesmie vyskytnúť ani vo výpovediach
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menej významných. Ak však napriek tomu všetko našim slovám neverí, potom nám
spôsobí veľkú radosť. Matka Božia nám všetkým dôkladne nariaďuje, môže tak činiť
preto, že je korunovaná a má nad nami veľkú moc. Tým... (nečitateľný riadok). ONA
nás necháva hovoriť, pretože JEJ vôľa musí byť splnená. A táto JEJ vôľa spočíva v tom,
aby sa v dnešnom zmätku dobrí ľudia spojili a podľa možnosti zastávali rovnakú
mienku. Nie je možné, aby jeden človek hovoril: nie je žiaden dvojník a druhý v jeho
jestvovanie veril. l v tejto veci musí panovať jednota názoru. Preto si ONA želá, aby v
II. vydaní knihy bolo výslovne vyhlásené: Je dvojník!
Exorcista: Podľa čoho sa dvojník pozná?
Belzebub: To už raz sme museli povedať. Vezmite si rukopis tejto knižky! Tam nájdete
viac, ako sme o dvojníkovi chceli povedať. Okrem toho si prečítajte Kolbergovu knihu
"Prevrat vo Vatikáne".
Exorcista: Odpovedá tomu, čo napísal Kolberg pravde?
Belzebub: Odpovedá!
Exorcista: Písal Kolberg pravdu? Hovorí vo svojej knihe "Prevrat vo Vatikáne"
pravdu?
Belzebub: Kolberg vo svojej knihe hovorí pravdu okrem niekoľko maličkostí, ktoré nie
sú celkom presné, ale tie nie sú závažné.
Exorcista: Je dôkaz o totožnosti dvojníka pravý?
Belzebub: Áno, tento zatratený dôkaz je pravý. To my sme spôsobili, že vzišli
pochybnosti o tomto dôkaze, pretože rad ľudí, s ktorými spolupracujeme, z nášho
popudu tvrdil, že dôkaz o pobyte dvojníka je pravdivý.
Exorcista: Máš ešte niečo, čo by si chcel povedať, alebo to stačí?
Belzebub: ONA pre dnešok nechce, aby som niečo hovoril.
***
Dňa 12. januára 1976 urobil Veroba (démon) nasledujúcu výpoveď, ktorá nebola
uvedená v I. vydaní tejto knihy:
Musíte v mene Boha povedať, že v Ríme existuje dvojník. Má trochu iný obličaj ako
pravý pápež a tiež iné oči. Pravý pápež je slabý a vyzerá chorý. Oči pravého pápeža sú
modré, dvojník má oči zelené. Nepravý pápež študoval teológiu a prijal svätenie. Sám
vinu nenesie, viac sú vinní tí, ktorí ho do tejto úlohy uviedli. Diplomati síce
spozorovali tento podvod, ale nechceli o tom hovoriť. Ani ľudia nič nespozorovali.
Ináč by videli, že keď nebol dobre zamaskovaný, vyzeral trochu ináč ako pravý pápež.
Jeho nastolenie je dielom niekoľkých kardinálov. Všetko bolo zorganizované tak, aby
nikto nič nespoznal, najmä aby boli do omylu uvedení dobrí, ako stojí v Písme
svätom. Dnes však ľudia Písmo sväté nečítajú.
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18.6.1977

Ján XXIII. a koncil

Exorcista: V mene najblahoslavenejšej Panny povedz pravdu!
Belzebub: Pontifikát Jána XXII1. začal v roku 1958. Tento nebol žiaden intelektuál,
nemal vysoké vzdelanie, ale o tom nechcem hovoriť.
Exorcista: Je teraz v nebi?
Belzebub: Ach. ONA (ukazuje hore) si želala, aby sme prostredníctvom neho povedali
niečo o tom zatratenom koncile, ale to je práve to, čo sme nechceli. V každom
prípade je pre vás lepšie, keď o koncile nebudete hovoriť a pôjdete svojou vlastnou
cestou.
Exorcista: V mene... hovor len to, čo žiada najsvätejšia Panna!
Belzebub: Ach, práve, že ONA si želá veľa, priveľmi veľa (stoná).
Exorcista: Povedz, čo si želá!
Belzebub: Roku 1958 nastúpil Ján svoj pontifikát. Môžeme povedať, že to bola voľba
z núdze. Bol zbožný a myslel to dobre, i keď to niekedy nevyšlo, ako si želal. Zvolal
koncil, ale bol by urobil lepšie, keby ho nebol zvolával.
Exorcista: Z akého hľadiska to nemal robiť. V mene...!
Belzebub: Z hľadiska TÝCH HORE.
Exorcista: Povedz pravdu!
Belzebub: My ju nechceme povedať!
Exorcista: Bolo to z hľadiska tých dolu?
Belzebub: Teda, bolo to takto: TÝMI HORE nebol koncil plánovaný, aby dieťa nebolo
vyliate i s vaničkou. To oni dobre vedeli. Skutočne, aká je dnes situácia, bolo by
skutočne lepšie, keby sa tento koncil nikdy nekonal. Bolo mnoho vecí, ktoré bolo
treba dať do poriadku, ale dopadlo to tak, že dieťa bolo skutočne vyliate s vodou a vo
vani zostala len špina po dieťati, ktoré bolo kúpané.
Exorcista: Myslíš tým svätú Cirkev?
Belzebub: Áno, svätú Cirkev a hlavne koncil. Tento koncil bol veľkou chybou. Pápež
Ján XXIII. nepovedal pravdu, keď na smrteľnom lôžku toto vyhlásil: "Keby vedel, ako
všetko dopadlo, musel by sa obrátiť v hrobe !"
Exorcista: On to nevie?
Belzebub: Prirodzene, že to vie. To vedel už na smrteľnom lôžku. Ale bolo už príliš
neskoro. Nevedel, že tento koncil, ktorý mal taký hrozný, trýznivý a bojový priebeh,
bude mať také následky. Domnieval sa, že urobil dobre. Mal dobrú vôľu vykonať
niečo pre dobro Cirkvi. Chcel meniť to, čo zmenu potrebovalo. Či on mohol vedieť, že
kardináli budú predstierať, že chcú to isté a nakoniec mu vyrvú žezlo z ruky a všetko
strašlivo zamotajú a znetvoria? Mohol to vôbec vedieť? Urobil to z dobrej vôle, a tak
sa istotne dostal do neba.
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Exorcista: V mene. . . hovor pravdu a nič len pravdu!
Belzebub: Bol síce spravodlivý, ale príliš povoľný a nebol vybavený veľkým nadaním.
V tých časoch bolo potrebné voliť s veľkým prehľadom, rozumejúceho do vedenia
Cirkvi, ktorému by sa nikto neodvážil vyrvať žezlo. Ale to spozoroval až príliš neskoro.
Ak sa spätne dívame na celú vec, musíme priznať, že všetko bolo v pláne TÝCH HORE,
pretože Písmo musí byť splnené. Všetko bolo v ICH pláne, ale pre TÝCH HORE je to
hrozný pohľad, ako dnes Cirkev vyzerá...
Exorcista: V mene Otca Nebeského. . . !
Belzebub: Na smrteľnom lôžku prežíval trpké chvíle, a preto zavolal niekoľko
najdôvernejších priateľov, aby mu pomohli toto bremeno niesť. Pri tej príležitosti
vyhlásil, že by svetu povedal: "Kiež by tento koncil nebol býval nikdy zvolaný!" Videl,
aké dnes má hrozné následky, ale nemohol už nič robiť. TÍ TAM HORE nech sú mu
milostiví. (nečitateľný riadok)... ...aby všetko oznámili svetu a zvlášť novému
pápežovi.
Exorcista: V mene Boha Trojjediného hovor pravdu a nič len pravdu, čo si želá
najsvätejšia Panna?
Belzebub: Tí, ktorým sa dostalo toto dôverné oznámenie, si povedali: "Hľa, on je na
smrteľnom lôžku, už nemôže zasiahnuť. Nie je predsa možné už zvolaný koncil
odvolať (opäť odvolať)!" Koncil nie je vodovodný kohútik, ktorý raz otvoríme a zas
zatvoríme. Naozaj tento koncil nemal žiadnu hybnú silu, ktorou by mohol byť
pribrzdený. Bolo naozaj už neskoro. Riadiaca hybná sila sa zlomila, zlomila sa smrťou
Jána XXIII. Boli sme to predovšetkým my, démoni, ktorí sme boli na koncile prítomní.
Usilovali sme z neho získať pre seba úžitok, preto sme mali záujem, aby kohútik a
voda z neho vytekajúca nebola zastavená. Mali sme mnoho pomáhačov, diablov a
iných. Pápežovi dôverní priatelia oznámili, že bol nemocný, trpel kôrnatením ciev.
Zdá sa, že to bola pravda, je to nemoc u starých ľudí obvyklá. Po ňom nastúpil Pavol
VI., inteligentný a milosťami obdarený. Ale ako mohol to, čo jeho predchodca
rozdúchal, zastaviť alebo uviesť do pôvodného stavu? Okrem toho, pápež Pavol VI.
urobil na začiatku svojho pontifikátu tiež chybu. Nevedel, čo povedal Ján XXIII. na
smrteľnom lôžku. Dozvedel sa to až neskôr, keď už bolo neskoro. Na svoju veľkú
škodu však nič neurobil. Dokonca podnikol niekoľko krokov, ktoré viedli k rozpadu
Cirkvi. Jeho pontifikát trvá teraz 14 rokov. Veľmi skoro poznal to, že to, čo koncil
priniesol je nesprávne, ale bolo už neskoro. Tiež poznal svoju chybu, ale i v tomto
smere bolo už neskoro. Žije teraz hrozným spôsobom, je mučeníkom, čo povedali aj
iní démoni. Je v hroznej situácii. Neustále si opakuje, že je to Duch Svätý, ktorý
usmerňuje pápeža, napr. keď prijíma nepravých diplomatov a politikov, ktorých k
nemu posielajú kardináli. Potom i svet si povie, že to je Duch Svätý, ktorý takto
pápeža usmerňuje. Väčšina ľudí však nevie, že to, čo sa dnes v cirkvi deje, nemá s
Duchom Svätým nič spoločné. Ale o tom už nechceme hovoriť.
Exorcista: Vy už nechcete hovoriť? Belzebub, ty si nepovedal všetko, čo si mal
povedať! Bol koncil vedený Duchom Svätým alebo nie? V mene. . . hovor pravdu!
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Belzebub: Na začiatku istotne bol Duch Svätý prítomný, ale nie vždycky.

18.6.1977

Exorcizmus Leva XIII.
Anjeli v hodine skúšky

Exorcista: V mene Najsvätejšej Trojice. Najblahoslavenejšej Panny Márie, ti
nariaďujeme, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, Nepoškvrneného Srdca Márie,
ktorý sviatok dnes slávime!
Belzebub: Vy všetci musíte vzbudiť vieru, nádej a lásku, musíte sa modliť. Dnes
nechceme nič hovoriť.
Exorcista: Hovor pravdu, nič len pravdu v mene Najsvätejšej Trojice!
Belzebub: Nechcem hovoriť, nesmiem hovoriť. Lucifer si to neželá. Lucifer nechce,
aby sme povedali, čo si ONA želá (ukazuje hore).
Exorcista: Najblahoslavenejšia Panna si však želá.
Belzebub: Lucifer ju nenávidí. TÚ TAM VYSOKÚ, HORE (ukazuje hore). Dostáva sa
vždy do hroz... (nečitateľný riadok) ...
Exorcista: Hovor pravdu v mene Najsvätejšej Trojice!
Belzebub: ONA (ukazuje hore) je tu. Prirodzene, má opäť vrcholné velenie, lebo dnes
je sviatok Nepoškvrneného Srdca Márie.
Exorcista: Je Najsvätejšia Panna tu?
Belzebub: A ako je tu! Div ma nerozdrví, mňa, Belzebuba! Keby som ju bol poznal!
Keď som ja žil, ešte neexistovala, ale bolo nám naznačené, že príde.
Exorcista: V mene Najsvätejšej Panny povedz pravdu a nič len pravdu, čo si želala
Najsvätejšia Panna!
Belzebub: Bolo nám naznačené... že raz príde... ako veľká Spoluvykupiteľka, TÁ
VYSOKÁ z neba.
Exorcista: Bolo vám ukázané Nepoškvrnené Počatie?
Belzebub: Vo svojom majestátnom anjelstve sme verili, že sa dostane medzi nás,
avšak oveľa vyššie, ako by sme si želali. Že práve žena by mala byť postavená nad
nás! To bol tiež závažný dôvod, prečo sme klesali tak dlho, až došlo k nášmu
zavrhnutiu.
Exorcista: Povedz, čo si Najsvätejšia Panna želá v mene Božom!
Belzebub: Boli sme deň čo deň na tom horšie. Viem, že vo večnosti sa nepočítajú dni,
preto to myslím len obrazne, keď hovorím, že sme boli deň čo deň temnejší a menej
majestátni, takže archanjel MICHAEL, ktorý predtým bol malým anjeličkom... Ach,
Michael, Michael, to bol taký malinký anjeliček oproti nám, takže archanjel Michael
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proti nám viedol celý vrchný pluk a mohol nás takmer rozdrviť. Na všetkom, čo sme
stratili, mal Michael podiel.
Exorcista: Je teraz Michael archanjel vedúci anjel?
Belzebub: Bohužiaľ, je tomu tak.
Exorcista: Prevzal miesto tvoje a Luciferovo v nebi?
Belzebub: TEN TAM HORE musel mu dať vysoké miesto, aby mohol viesť anjelov, tak
ako to nariadil a ako si to želal.
Exorcista: V mene... povedz pravdu, máš hovoriť o sviatostiach.
Belzebub: Mal by som, ale Lucifer s tým nesúhlasí, nemám vôbec hovoriť.
Exorcista: Hovor, čo si želá Najblahoslavenejšia Panna!
Belzebub: To ale bude Lucifer zúriť – bude lepšie, keď budem držať hubu.
Exorcista: Čo prikazuje Najsvätejšia Panna Mária?
Belzebub: To, čo mi tak neradi počujeme. Ale ONA toho chce veľa, želá si, aby sme
stále niečo hovorili. Mala by zostať tam HORE, keď my musíme zostávať dolu, nemala
by nás neustále šikanovať a neustále niečo nariaďovať.
Exorcista: Ale démoni sú tiež na tomto svete.
Belzebub: To máte pravdu. Ale dolu je niečo celkom iné. Nemala by nás neustále
šikanovať a usmerňovať.
Exorcista: V mene Najsvätejšej Trojice povedz nám pravdu a nič len pravdu, čo nám
máš povedať z príkazu Najsvätejšej Panny!
Belzebub: Michael, ktorý predtým bol malým anjelikom,... ach Michael, Michael, to
bolo na zbláznenie, že Michael, ktorý proti nám bol anjeličkom, teraz na nás viedol
vrchný pluk. Je to pre nás strašná vec a neradi by sme o tom hovorili. A tiež to
nepatrí do nášho odboru, čo ONA TAM HORE si želá. Nemala by krížiť naše plány...
Exorcista: Pomlč o tom, čo nemáš hovoriť! Hovor len to, čo si želá Matka Božia a nič
iné. V mene ... !
Belzebub: ONA má na mysli záležitosti Cirkvi. Nemal by som to hovoriť tak nahlas,
pretože nakoniec by mohla prísť so svätenou vodou a požehnaním.
Exorcista: Prirodzene prichádzame so svätenou vodou a požehnaním...!
Belzebub: ONA... To nám ešte chýbalo, aby si to teraz želala. ONA si myslí, že by ste
mali kľačať na kolenách a najskôr sa pomodliť trikrát Svätý... a jeden bolestný
ruženec. My myslíme, že by ste sa nemali modliť, pretože čím viac sa modlíte, tým
viac musíme s vami bojovať, čo nás trýzni. Máte to v živote oveľa lepšie, keď sa
nemodlíte a robíte, čo si želáme my.
Exorcista: My si neželáme mať to lepšie, chceme žiť podľa Božej vôle.
Belzebub: Vy, kňazi, ste len Božími nástrojmi a máte jednu oneskorenosť! Spoločne
sa modlite Svätý, Svätý, Svätý a bolestný ruženec. Bolestný ruženec by nám
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neprekážal (Do toho zvolania: "krvavé slzy“ by skutočne boli lepšie, ale vy sa musíte
modliť len slzy).
Exorcista: Hovoríme radšej: ,,ó, slzy, krvavé slzy!"
Belzebub: Oboje by bolo lepšie... (kričí... obracajúc sa na jedného kňaza). Mohol by si
svoje šaškovanie nechať! Takých vysvätených šaškov nepotrebujeme a ružencových
tiež nie!
Úbohé duše – očistec – odpustky
Exorcista: V mene Najsvätejšej Panny, v mene všetkých svätých a v mene všetkých
strážnych anjelov, ku ktorým sa modlíme...!
Belzebub: I úbohé duše sa môžu modliť. Keď nič iného, modliť sa môžu. I za Cirkev sa
môžu modliť. (Belzebub sa usiluje zosmiešniť toto modlenie).
Exorcista: Hovor v mene...!
Belzebub: Urobia tak, len keď ich na to vyzveme. Vedia, ako je to dnes s Cirkvou.
Vedia totiž oveľa viac, najmä duše, ktoré sú na vyššom stupni.
Exorcista: To znamená, že úbohé duše si želajú modlitbou pomôcť Cirkvi?
Belzebub: Tie najnižšie, nad ktorými máme ešte moc – ono je medzi nimi hodne
stupňov – to na vysvetlenie, ktoré majú malú kompetenciu, aby mohli samostatne
niečo žiadať. Tie najnižšie niekedy nevedia, ak boli celkom skazené a hodne hrešili, či
sa nachádzajú v pekle, alebo boli spasené. Tie najnižšie sú ešte pod naším vplyvom.
Sú v tzv. "hlbokom mori".
Exorcista: A dostanú sa z toho?
Belzebub: Len prostredníctvom mnoho modlitieb a obetí... Mnoho ich tam zostane až
do Konca sveta... a nakoniec velebia Boha, že ich nechal v tejto hlbine. Je to, povedali
by sme, hranica medzi očistcom a peklom.
Exorcista: Ale je to ešte očistec?
Belzebub: Áno, je to ešte očistec. Tam sa nachádzajú ponajviac tí, ktorí by si zaslúžili
peklo, ale pokáním, hrozným pokáním ľudí, ktorí sa obetujú, boli tieto duše ešte
v poslednom okamihu zachránené. Neradi o tom hovoríme, nemali by ste sa za
úbohé duše modliť, nemáme to radi. ONA (ukazuje hore) si myslí v nebi – Judáš o
tom musel vypovedať... (nečitateľný riadok) ...duša má sa tam veľmi zle. Ale oni
musia len trpieť, ako my. Nemusíte sa modliť odpustky, ako to teraz robíte, pretože
Cirkev ich zrušila. Oni musia len trpieť a my musíme v pekle hrozne strádať.
Exorcista: V mene Panny Márie sa ťa pýtam, je možné i naďalej získať odpustky
konané na počesť Všetkých Svätých?
Belzebub: Čo raz pápež ustanovil, to druhý pápež nemôže, nesmie zrušiť, rovnako tak
ako staré topánky, ktoré sú nanič, nemôžu byť vrátené obuvníkovi.
Exorcista: V mene... hovor len pravdu a nič len pravdu!
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Belzebub: Keď nám niekto venuje veľký dar, neradi o tom hovoríme.
Odpustky sú nesmierny dar pre duše v očistci. Keď niekto dostane veľký dar, ktorý sa
mu páči, a on má z neho veľkú radosť, pretože tento dar je preňho znamenitým
prínosom, potom darca nemôže prísť povedať: Počuj, milý priateľ, ja som kedysi
urobil veľkú hlúposť. Už si sa s mojím darom dosť pohral, teraz mi ho musíš zase
vrátiť... inak to nejde. Tu by povedal obdarovaný: Ty si myslíš, že by som ti mohol
tento dar raz mi venovaný zasa vrátiť? Uplynulo už niekoľko rokov, áno viac ako 10
rokov od čias, čo si mi ho dal a ja si ho jednoducho ponechám. Nemôžeš ma preto
pohnať pred súd. Mal si si to rozmyslieť skôr, ako si ma obdaroval... Rovnako tak je to
i s odpustkami. Odpustky, ktoré pápež raz ustanovil, hovoria TÍ TAM HORE, nemôže
iný len tak zrušiť. Už preto nie, že vyslovovanie slov: "Najsladší Pane Ježišu, daj mi
večný pokoj!" alebo "Najsvätejšie Srdce Ježišovo, daj, aby sme Ťa vždy milovali, aby
som Ťa vždy miloval" znamená 100 dní, 300 dní alebo i 7 rokov. Práve preto nie je
vôbec žiadny dôvod, aby pápež tieto odpustky rušil. Nakoniec, to nebolo nariadené
samotným pápežom. Oni by chceli odstrániť všetko. Povedali: Ľudia tomu dnes i tak
nerozumejú, myslím si, že o týchto 300 dní bude skrátený ich pobyt v očistci alebo
tak nejak. Malo by sa v kázňach hovoriť: Týchto 300 dní je podľa starých cirkevných
ustanovení cirkevný trest, cirkevné pokánie. Po toľko dní nesmeli hriešnici ísť do
kostola, ale zostať vonku. Musím ešte povedať, že týchto 300 dní alebo 7 rokov bolo
ľahkou vecou v porovnaní s tým, čo museli vytrpieť cirkevným pokáním. Bol to pre
úbohé duše, ale i pre ostatných ľudí neuveriteľný dar.
Exorcista: A čo totiesguoties?
Belzebub: Všetky odpustky sú nesmiernym darom. Všetko, čo jeden pápež raz urobil,
nemôže iný pápež zrušiť i keby sám chcel z vlastnej vôle! Keď sa rokovalo o zrušení
odpustkov musím povedať, že pápež sám ich nezrušil, ale boli pri tom iní, ktorí to na
neho jednoducho nahrali.
Exorcista: Ako je to s tridentskou Omšou, je to tiež tak?
Belzebub: Ach, nechoďte na mňa s tridentskou Omšou!
Exorcista: V mene... hovor len pravdu!
Belzebub: Ach, prečo musím hovoriť stále len pravdu! Je to strašná vec, že sa tomu
nemôžem vyhnúť! Celý čas na mňa chodíte len s pravdou!
Exorcista: Pán Ježiš povedal: "Ja som Cesta, Pravda a Život."
Belzebub: To viem.
Exorcista: Želáme si pravdu a to, čo hovorí Ježiš a Najblahoslavenejšia Panna. Hovor
Jej menom a nehovor nič, iba pravdu!
Sviatosti
Belzebub: Sviatosti... Práve o nich nechceme hovoriť. To je téma, ktorú nechcem
prijať. Je to s nimi dnes také, aké to je.
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Exorcista: V mene Pána Ježiša..., povedz len to, čo si želá Najsvätejšia Panna.
Belzebub: Či to povieme alebo nie, to na veci nič nezmení.
Exorcista: Ide o to, čo si želá Najsvätejšia Panna. Hovor pravdu a nič len pravdu! V
mene...!
Belzebub: Keby ste boli radšej zostali doma. Čo od nás chcete?
Exorcista: Chceme splniť vôľu Matky Božej. Preto nám povedz, čo si želá Matka Božia,
aby si nám povedal o sviatostiach!
Sviatosť pokánia
Belzebub: Sviatosť pokánia... to je tiež tak. Ono spoločné vyznanie hriechov a
spoločné modlitby tiež nie sú od pápeža. Rovnako tak nepovedal pápež, že to
nahradzuje skutočnú spoveď. To je požiadavka naša z pekla! Ľudia strácajú bez
správnej spovede správny pohľad. Hrešia oveľa viac. Myslia si: O čo ľahšie sa žije, keď
nemusíme kľakať na kolená pred starým mužom v reverende a vyznávať mu svoje
hriechy! Môžeme si svoje poklesky dovoliť často, môžeme sa dvoriť ženatým, či
vydatým osobám. TAM TÍ HORE nemajú to radi, keď počujú také výmysly, ale pre nás
je to dobré. Ľudia si hovoria: Nemusíme pokorne kľačať, nemusíme sa priznávať, že
sme urobili to či ono, boli u tej či onej vydatej či ženatej osoby. Myslia si, že to dnes
je dovolené. Kňazi hovoria, že pokornou modlitbou možno dosiahnuť odpustenie.
Prečo by sme mali robiť veľké pokánie, keď môžeme i tak hrešiť? Kľakneme si
jednoducho tak, ako nám to vyhovuje, buď niekde vpredu alebo vzadu a čakáme na
rozhrešenie. Dnes sa tomu hovorí "modlitby uzmierenia s Bohom" a nahradzuje to
vraj spoveď. V skutočnosti nestačí ani pokánie, treba ešte odpykať tresty za spáchané
hriechy. A to sa dá prostredníctvom odpustkov. Potom sa môžeme spoľahnúť na to,
že oných 300 dní či 7 rokov alebo čo ja viem ako to vtedy pápež ustanovil. Tieto
odpustky platia dodnes! Ale ľudia to nevedia. To by im mali kňazi z kazateľníc stále
opakovať.
Exorcista: Hovor pravdu v mene... povedz, čo si želá Matka Božia, aby si povedal. V
mene Otca.. . hovor ďalej, čo si želá Matka Božia!
Belzebub: ONA (ukazuje hore) hovorí, že modlitba za pokánie nikdy nemôže nahradiť
spoveď! Opäť musí byť uvedená do života a konaná pravá, nefalšovaná spoveď'. Zo
všetkých kazateľníc by sa to malo oznámiť.
Exorcista: Hovor pravdu v mene... povedz, čo si želá Matka Božia, aby si povedal o
spovedi.
Belzebub: Ľudia by sa mali na spoveď lepšie pripravovať. Hodinová príprava nie je
nijako prehnaná. Práve my vidíme, akú moc má spoveď. Pokúšame ľudí
najrozličnejším spôsobom. Usilujeme sa ich zmiasť. Keď sa nám to nepodarí, pošleme
na človeka ďalších troch démonov, ktorí majú za úlohu dosiahnuť, aby sa nepolepšil.
Často to zariaďujeme tak, aby hriech nepoznal. Na to máme zvláštnych démonov.
Neustaneme ani vtedy, keď' sa dotyčná osoba pomodlí k Duchu Svätému, vzbudí
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ľútosť, vyzná svoje hriechy a vykoná pokánie. Ľútosť je hlavná súčasť sviatosti
pokánia, tu sa usilujeme v nej zvykať na dobré predsavzatie už viac nehrešiť. Keď
človek totiž má pevné predsavzatie, potom sa mu dostáva mnoho milostí. A zasa je
to pokora a len pokora, ktorá vyvoláva milosti, ktoré by ináč neboli. Ale ani teraz
neustupujeme, keď predsavzatie spovedajúceho je pevné, posielame démonov, aby
v poslednej chvíli tesne pred vyznaním hriechov, nahnali spovedajúcemu strach tieto
hriechy kňazovi vyznať, i keď ide o všedné hriechy. Väčšiu radosť máme, keď sa nám
to podarí u ťažkých hriechov. Musíme povedať, že keď sa ľudia nevyspovedajú zo
všedných hriechov, z ktorých sa vlastne ani nemusia spovedať, potom sa im dostanej
menej milosti. Tak sa zbavujú možnosti sa napraviť a zmeniť svoj život. Keď po
vyčerpaní všetkých týchto našich zásahov, zbožní a veľmi zbožní spovedajúci sa
kňazovi skutočne všetko povedia podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia,
potom ide o správnu spoveď. To nastáva zvlášť vtedy, keď ľudia vyznajú i veci, o
ktorých nie sú si celkom istí, že ide o hriechy... Za túto poctivosť a pokoru sa im
dostávajú zvláštne milosti. Takáto spoveď je správna (kňučí) a jediná, ktorá si zaslúži
nazývať sa "spoveďou". Potom kajúcnik dostane rozhrešenie, ktorému my hovoríme
veľké (Ego te absolvo...) Ach, ako my toto rozhrešenie nenávidíme! (Belzebub hovorí
pokojnejším hlasom). Ale teraz sa už nemusíme tak obávať. Teraz nastúpila namiesto
spovede "modlitba zmierenia s Bohom", ach, že sme to museli povedať! ONA TAM
HORE by si želala, aby zo všetkých kazateľníc bolo oznámené, že opäť požaduje
dobrú starú spoveď. "Modlitba zmierenia s Bohom" nie je žiadna spoveď! Slúži len na
to, aby bola vyvolaná ilúzia, že všetko je odpustené. My démoni hovoríme: Choďte v
pokoji domov, pokojne prijímajte Telo Pána, pokojní buďte vo svojej duši! Je to pre
TÝCH TAM Hore nenahraditeľná strata! Takéto vykonávanie tejto sviatosti je pre
človeka veľmi škodlivé! Nám však veľmi prospieva. Čím menej sa človek bojí, tým viac
sa my radujeme.

25.4.1977

Žiadne prvé sväté prijímanie bez svätej spovede!
(Tento diel sem vkladám preto, lebo patrí tejto téme)

Exorcista: Belzebub, nariaďujem ti v mene Ježiša, hovor pravdu v mene Najsvätejšej
Trojice: Boha Otca i Syna i Ducha Svätého!
Belzebub: ONA si želá, aby sme povedali o sviatosti prvého svätého prijímania, že je
nesmierne bezbožné, keď dieťa pred prvým prijímaním nejde na spoveď (dojemne
stoná). Musí sa pred takým vysokým... Nechceme hovoriť!
Exorcista: Hovor v mene Ježiša pravdu a nič len pravdu... !
Belzebub: Pred tak vysokou sviatosťou, zvlášť keď Kristus prichádza do duše prvýkrát
a sprostredkuje spojenie človeka s nebom, je bezpodmienečne nevyhnutné sa
podrobiť spovedi! (Hlboko a ťažko dýcha). Ak sa tak nestane, tu účinok sviatosti pred
nebom mizne. Tu mizne všetka pokora a bázeň Božia. Najhoršie však je, ako ONA
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hovorí, že dieťa nedostane správny vzťah k Sviatosti Oltárnej a vôbec k Svätej
Eucharistii. Tieto deti nesmú mať pocit, že je možné robiť chyby, páchať hriechy, a
pritom ísť na sväté prijímanie.
Exorcista: Hovor pravdu, hovor ďalej pravdu v mene Ježiša!
Belzebub: Kde chýba pred svätým prijímaním pravá spoveď, tam prirodzene chýba i
opravdivé predsavzatie, čo je nenapraviteľná chyba (ťažko dýcha). ONA odkazuje, že
keď kňazi nie sú rozumní a posielajú deti na prvé sväté prijímanie bez toho, aby sa
predtým vyspovedali a dostali dobrú predstavu o hriechu, je to hrozná hanba.
Niekedy sa hovorí, že deti nemajú chyby, že sú dobré, že nevedia, čo robia, sú
nevinné. My však vieme,... (nečitateľný riadok)...
Máme u nás (ukazuje dolu) viac detí, ako sa domnievate! ONA (ukazuje hore)
odkazuje, že všetky deti, ktoré nie sú svojimi kňazmi dobre pripravované na spoveď,
je nutné presunúť inam, v mene Božom, kde sa ešte vyučuje dobré náboženstvo,
napr. do inej farnosti. Kde to nie je možné, musia rodičia vziať katechizmus sami a
učiť svoje deti tak, aby boli schopné prijať tak veľké dobro, akým je Eucharistia. Inak
nie je možné dostať dieťa na správnu cestu. Bude mať neskôr pocit, že svoje prvé
sväté prijímanie odbavilo bez spovede. A tak sa stáva, stáva sa (silnejším hlasom), že
u mnohých detí, že... My nechceme hovoriť, nechceme!
Exorcista: Hovor v mene Ježiša... !
Belzebub: ... tak sa stáva u mnohých detí, zvlášť dospievajúcich, že prijímajú
Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu s ťažkým hriechom (stoná).
Exorcista: Hovor, čo Matka Božia velí, aby si povedal!
Belzebub: Preto sa Ona obracia na všetkých rodičov, katechétov a učiteľov, aby
deťom povedali, aby nikdy, nikdy (vykrikuje) nepristupovali k Svätej Eucharistii bez
toho, aby sa nepodrobili právoplatnej a poctivej spovedi (ťažko dýcha). Inak je lepšie,
keď k svätému prijímaniu radšej nepôjdu, pretože vo väčšine prípadov by prijímali
svätokrádežne. Naproti tomu treba tiež zdôrazniť, že keď sa ľudia dobre spovedajú,
potom svätá Eucharistia prináša veľké milosti. Každá svätá spoveď prináša nesmierne
milosti, o ktorých sa dozviete na večnosti, to je v onom Hornom revíri (ukazuje hore),
tam hore (stoná).
ONA (ukazuje hore) trpí veľké bolesti a veľký žiaľ, keď ON (opäť ukazuje hore) je
prijímaný nehodne, alebo je prijímaný, ako by bol kus chleba, nejaké jedlo, ktoré
dáte do úst, bez ohľadu na to, čo to je. ONA sa trápi zvlášť preto, že deti nielenže
nejdú na sväté prijímanie, ale ani nie sú riadne pripravené na prvé sväté prijímanie.
Áno... áno..., (nemôže zo seba dostať slovo) nemajú správnu a úplnú...
Exorcista: Hovor ďalej v mene Ježiša...!
Belzebub: ...prípravu na sv. prijímanie, nehovoriac o spovedi. Niektoré z týchto detí
ani nevedia, že musia vzbudiť vieru, nádej a lásku. Jednoducho sa im povie...
Exorcista: Hovor v mene Ježiša...!
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Belzebub: ...jednoducho sa im povie: teraz budete pripustení na sväté prijímanie.
Kristus je so všetkými zadobre, ON miluje všetky deti a tlačí ich ku svojmu Srdcu, vy
ste predsa nevinné, také deti ON miluje. Choďte k NEMU a vyprázdnite svoje srdce,
spojte sa s NÍM toľkokrát, koľkokrát si želáte. Má z toho radosť, má z toho veľkú
radosť... Nezabúdajte však na to, že zo všetkých detí nemá radosť, to nevidíte, to
prehliadate (stoná). Nezabúdajte, že pre Krista je bolestné prísť do srdca, ktoré má
mnoho hriechov, ktoré v sebe nosí.., už nechceme hovoriť, nechceme hovoriť!
Exorcista: V mene Najsvätejšej Trojice... povedz pravdu, čo ti prikazuje Matka Božia!
Belzebub: ONA (ukazuje hore) odkazuje, že predovšetkým je nevyhnutná príprava na
sväté prijímanie, oveľa intenzívnejšia, obsiahlejšia a charakteristickejšia, ako sa to
dnes robí. Ale zvlášť je potrebné, aby svätá spoveď predchádzala bezpodmienečne
pred svätým prijímaním. Rodičia by mali svoje deti starostlivo pripraviť, veľmi
starostlivo, zvlášť sa s nimi denne modliť. Treba sa ich na všetko spýtať, aby boli
dobre pripravené. Nie je treba vytýkať kňazovi, že to mal on urobiť, a tým vyvolávať
nepríjemnosti. Lepšie je dieťa... (nečitateľný riadok)... oveľa väčšie milosti. Stáva sa,
že keď deti neboli náležite poučené o sviatosti pokánia, o spovedi, o tom, že musia
predstúpiť pred Krista s čistým srdcom v deň prvého svätého prijímania, že strácajú
milosti pre celý svoj život. To som ešte musel povedať, to by malo byť uvedené vo
vašich lajstroch.

18.6.1977

Eucharistický pôst

Exorcista: V mene Matky Božej hovor pravdu!
Belzebub: Je to tak. Nebolo vôbec potrebné niečo na sviatostiach meniť. Všetky
zmeny boli vyvolané slobodomurármi. Ich dielom je tiež to, že pápež povedal, že
ustanovenie o lačnosti od minulej polnoci je príliš ťažké. Práve v misiách bolo
obvyklé, že sa pôst držal od večera alebo od poludnia. Prinášalo to veľký duchovný
zisk, pretože ľudia boli nútení prinášať obetu, a tým bolo mnoho ľudí zachránených.
Tak nám bolo vytrhnutých veľa duší. Z týchto dôvodov si NEBO neželalo, aby
eucharistický pôst bol skrátený. Povedalo sa, že pápež, či kardináli, či kto všetko,
chceli vyjsť v ústrety ľuďom. Eucharistický pôst bol zredukovaný najskôr na tri
hodiny, neskôr na jednu hodinu. Skôr sa tento pôst vzťahoval i na mlieko a podobné
nápoje. To bolo pravé pokánie NEBOM schválené. Nebo to videlo radšej, ako je tomu
dnes. Pápež i kardináli si mysleli, že po tejto úľave budú k svätému prijímaniu prúdiť
davy. Spočiatku to tak vyzeralo, ale teraz vieme, že k svätému prijímaniu chodí oveľa
menej ľudí ako pred úľavou. Všetko sa dnes zjednodušuje a TÍ TAM HORE s tým
nesúhlasia. Keby totiž zostali v platnosti staré predpisy o pôste, to by prijímali len
ľudia hlboko veriaci, ktorí sú v stave posväcujúcej milosti a prinášali by tým väčšiu
obeť. Keďže bol pôst skrátený na jednu, resp. tri hodiny, tak potom sa neprináša
prakticky žiadna obeť. Kde nie je žiadna obeť a žiadne odriekanie, tam prichádza i
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málo požehnania a udeľuje sa menej milostí. Skôr ľudia neustále mysleli na to, že
nesmú jesť a kto zavíta do ich srdca. Je to ten Najvyšší, Najsvätejší, ktorého výšku a
dokonalosť žiaden človek nemôže obsiahnuť. To ľudia predtým vedeli, a preto sa
pred svätým prijímaním často v noci modlili. To niektorí robia dnes, ale je ich menej.
To sa týka svätej spovede.
Prijímanie na ruku v prvotnej Cirkvi
Exorcista: V mene Ježiša! Ako je to s prijímaním na ruku v prvotnej Cirkvi?
Belzebub: Keď Kristus rozlomil chlieb, videli sme sami, že ho apoštolom na ruku
nekládol. ... Nechceme hovoriť, nechceme hovoriť.
Exorcista: V mene Najsvätejšej Matky Božej... !
Belzebub: To my neradi hovoríme, to neradi hovoríme.
Exorcista: V menej Najsvätejšej Panny... hovor!
Belzebub: Pri poslednej večeri kládol Kristus apoštolom chlieb priamo do úst so
slovami: "Toto je moje Telo". O Krvi nemusíme vôbec hovoriť, pretože sa pila z
pohára a ruka sa Jej nedotkla. Apoštoli, ktorí sa zúčastnili na poslednej večeri, nikdy
nepodávali ináč. Keď neskôr sa podávalo na ruku, vždy to bolo bez Kristovho súhlasu.
Podával do úst a tiež Matka Božia nikdy ináč neprijímala. Vždy kľačala v hlbokom
sklone ... ach, my to nechceme hovoriť. Keď' ONA prijímala, vždy sme zúrili. Ona
prežívala sväté prijímanie mysticky, plne prežívala, čo sa vtedy pri poslednej večeri
dialo. ONA vždy všetko videla. Bola predurčená, aby viedla Cirkev. Rovnaké určenie
mali síce aj apoštoli, ale ONA im bola v značnej miere nápomocná. Už raz sme to
museli povedať. ONA celé noci prekľačala s apoštolmi na kolenách, aby Cirkev
Kristova bola riadne vedená. Apoštoli prítomní pri poslednej večeri nikdy
nedovoľovali podávať na ruku, ale do úst. Že sa to neskôr zmenilo, to nie je ich vina...
Ani Ježiš, ani Matka Božia nenesú na tom vinu. TÍ HORE to nezaviedli, lebo to bolo
proti ich predstavám.
Exorcista: Kto si želal prijímať na ruku?
Belzebub: Na to sa nemusíš pýtať.
Exorcista: V mene Boha Otca...!
Belzebub: To sme dali dohromady my! ... a zmotali. Vedeli sme, že keď u prvých
kresťanov zavedieme prijímanie na ruku, bude sa raz môcť povedať, že v prvotnej
Cirkvi bolo to tiež tak. Práve posledný koncil a moderní ľudia mohli poukázať na to,
že prijímanie na ruku bolo u prvých kresťanov obvyklé a že na ňom teda nie je nič
zvláštne. To bolo v prvých časoch kresťanstva, zanedlho po Kristovej smrti. Vtedy to
nebol hriech, pretože ľudia nevedeli, že si to Boh neželá. My však sme už vtedy na
všetko mysleli a vedeli, aký to bude mať dopad. Osvietené duše a najlepší cirkevní
učitelia vždy vedeli, že prijímanie do úst je lepšie a oveľa úctivejšie, pretože sa
prijíma TELO TOHO HORE. Je hrozné, keď Ho ľudia berú do zafúľaných paprčiek, do
rúk s dlhými nechtami, alebo rozodranou kožou... my ani nemôžeme naraz všetky tie
48

ohavnosti vymenovať. Sú ľudia, ktorí si vôbec ráno neumývajú ruky, ani keď niekde
boli..., ja o tom nechcem hovoriť, to je hrozné zneuctenie. Ale je veľa ľudí, ktorí v
Boha veľmi neveria a ktorí vo sv. Eucharistii vidia len symbol, ako protestanti. Koncil
spočiatku taký nebol, ale neskôr došiel k záveru, že treba vyjsť v ústrety
protestantom a iným náboženstvám. Myslel si, že je to solidárne a dobré, že je to
prejav lásky k blížnemu a zároveň že sa dosiahne i to, o čo usilujú slobodomurári:
vyjsť všetkým v ústrety. Tým sa stalo, že boli stratené veľké milosti.
Opatrnosť v posudzovaní
Exorcista: V mene...!
Belzebub: Sú ľudia, ktorí konajú bona fide, ktorí si myslia, že všetky reformy sú od
pápeža, a nie je im známe, že pápež má dvojníka. Prirodzene nevedia, že prijímať na
ruku je hriech. Oni nevedia, čo je napísané v tejto knihe, čo hovoria omilostení. Preto
prijímanie na ruku nie je pre nich veľký hriech. Nemôžu jednoducho za to, čo robí
kňaz. Sú i prípady, (v kostoloch, kde sa prijíma na ruku) ktorí chcú prijať do úst, sú
diskriminovaní. I v tom prípade nie je veľký hriech. Celá vec je individuálna a môžu
ich posúdiť len TÍ HORE. V žiadnom prípade nesmie nikto tvrdiť, že ten, kto prijíma na
ruku, príde do pekla: Konajú v poslušnosti a myslia si, že to tak nariadil pápež. Oni
nemajú ani tušenia o pápežovom dvojníkovi a neverných kardináloch. Konajú z
poslušnosti. Niečo iného je u ľudí, ktorí majú k dispozícii správy od omilostených duší
a kňazov, takže si môžu vytvoriť správny názor, iste za pomoci TÝCH HORE. Ak taký
človek alebo ľudia povedia, že im je jedno, ako budú prijímať, potom prirodzene
spáchali hriech. I tu je nevyhnutné posudzovať individuálne.
To isté platí i o našej Tridentskej omši. Omša je posudzovaná od TÝCH HORE ako
pravá omša. Nie je správne, keď sa povie: ak nie je možné slúžiť omšu tridentskú,
potom sa nebude slúžiť žiadna urobte si omšu doma sami pre seba. Taký pastier, nie
je dobrý pastier, lebo ako sme už povedali – znamená novú veľkú stratu milostí, ale,
ak je slávená v plnej viere a z poslušnosti ku biskupovi, prináša tiež mnoho milostí, aj
keď nie milosti plné ako omša tridentská. Ak zostanú ľudia doma, otvoria si misál a
myslia si, že sú lepší ako tí, ktorí išli na novú omšu, potom sa hrubo mýlia. Sú
kresťania tradicionalisti, ktorí sa vyvyšujú nad modernistami. To si TÍ HORE neželajú.
To nie je chápanie TÝCH HORE. Je to farizejstvo, ktoré je neprístojné. ONA odkazuje,
že je mnoho domýšľavých tradicionalistov. Ale my už nechceme hovoriť.
Tradicionalisti
Exorcista: Hovor v mene Najsvätejšej Panny!
Belzebub: Je mnoho tradicionalistov, kňazov i laikov, ktorí majú sebavedomie a
stávajú sa farizejmi. Hovoria napr.: "My sme dobrí, praví, lepší ako tí ostatní, my
prídeme do neba." Veľmi sa podobajú sektárom, u ktorých také myšlienky sú bežné.
TI HORE to nemajú radi, nemilujú samoľúbosť. Keď sme v tejto knihe hovorili o omši
a Cirkvi a zvlášť o tridentskej omši, potom to nebolo mienené tak, aby boli
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vyzdvihovaní tradicionalisti proti modernistom ako jediní správni, dobrí a
kompetentní. To táto kniha na mysli nemá. Boli v nej iba pranierované omyly
súčasnej Cirkvi, ako sme ich aj dnes svedkami. Na doplnenie ešte poznamenávame:
Je ťažkým omylom, ak kňaz povie: "Zostaňte radšej doma, než by ste sa zúčastnili na
takej omši." Aj v tom krajnom prípade, keď kňaz neverí konsekračným slovám,
vyslovuje ich nesprávne a nemá úmysel premeniť a keď teda Hostie premenené nie
sú, môžu sa ľudia v kostole modliť, modliť a zasa modliť. Ľudia sú pripravení o plnosť
Kristových milostí, ale nejaké milosti zostávajú. Ak dobrý kresťan, kresťan hlboko
veriaci má úmysel a túžbu prijať Krista, pri svätej omši a modliť a ísť na sväté
prijímanie, potom je to NEBU príjemné. Taký človek nikdy nepovie: kňaz nesprávne
slúži, nedostanem žiadnu milosť. Určité milosti dostanú.
Exorcista: Spĺňajú títo ľudia nedeľnú povinnosť?
Belzebub: Ak majú ľudia možnosť zúčastniť sa na tridentskej omši, potom je to NEBU
veľmi milé. Keď však inú možnosť nemajú, potom sa môžu účastniť na novej omši. Ak
majú možnosť účastniť sa na omši, ktorá je slúžená v národnom jazyku, ale obsahuje,
neskrátené slová omše tridentskej, potom takej omši musia dať prednosť pred
omšou nového rítu: Ale tí, čo to všetko nevedia, a majú dobrý úmysel, potom svoju
nedeľnú povinnosť plnia. Ak však vedia, že na vzdialenosť jedného kilometra sa slúži
tridentská omša a že táto omša je lepšia, ale povedia si, že je to príliš ďaleko, potom
máme do činenia s prípadom úplne iným. Ani neviete (hovorí jasným hlasom), ako by
sme my bežali, keby sme my mali možnosť podieľať sa na takej milosti! Bežali by sme
až na koniec sveta, keby sme vedeli, že ... (nečitateľný riadok) . . . Omšu TÍ HORE
milujú! Museli sme odkryť omyly, pretože mnoho kňazov vec zatemňuje. Je
základnou chybou vštepovať ľuďom, že nesmú novú omšu navštevovať, že pochádza
od diabla, atď. To by sme vyliali vaničku i s dieťaťom. Je to opačný extrém. Kto má
lásku k blížnym, chráni sa takých myšlienok. Modernisti, ktorí milujú blížneho sú
oveľa lepší ako tradicionalisti, ktorí sa nad blížnym vyvyšujú. To sme pre úplnosť
museli dodať... a to všetko, čo sme povedali o sviatostiach a iných veciach... zvlášť to,
že je mnoho tradicionalistov, ktorí sú farizeji. Rovnakých chýb sa dopúšťajú
modernisti, ktorí hádžu do jedného vreca všetkých tradicionalistov, tvrdiac, že to sú
fanatici, ktorí bojujú so všetkým a proti všetkému. Ale teraz už naozaj nebudem
hovoriť.
Exorcista: V mene Najsvätejšej Panny Márie... !
Belzebub: Pravda je, že TÍ TAM HORE milujú všetky svoje deti, aj keď sa dostali do
bludu. Keď z poslušnosti, pretože nevedia, čo majú robiť, dbajú na pokyny biskupov a
kňazov, potom za to nemôžu. Sú však okolnosti, hrozné okolnosti, kedy s takou
blahosklonnosťou nemôžu počítať.
Kňaz a prijímanie z ruky
Exorcista: Ako je to vlastne s tým prijímaním z ruky u kňazov? V mene Boha
Trojjediného!
50

Belzebub: Ako to myslíš s prijímaním z ruky u kňazov?
Exorcista: Musí kňaz dávať prijímanie na ruku, keď to ľud požaduje?
Belzebub: V žiadnom prípade, naozaj v žiadnom prípade! Čo si myslíš, že kňaz je
hračkou v rukách svojho ľudu? Môže nariaďovať?
Exorcista: A čo ja, ako kňaz, ktorý vypomáha, musím podávať iba do ruky? Čo mám
robiť?
Belzebub: Potom by si mal...
Exorcista: V mene... hovor pravdu a nič len pravdu!
Belzebub: Mal by si povedať farárovi, u ktorého vypomáhaš: Pán farár, zdá sa mi, že
správne je prijímanie do úst, a preto už nemôžem podávať do ruky. Dúfam, že ONA s
tým bude súhlasiť. V zásade si povinný podávať do úst, pretože to prináša oveľa viac
požehnania a bohabojnosti. Všade je hodne ľudí, ktorí spôsobujú ťažkosti, čo platí i v
opačnom prípade.
Exorcista: V mene Najsvätejšej Trojice... ako to mám robiť s najmenšími čiastočkami
Hostie?
Belzebub: Najlepšie je, keď kňaz po prijímaní si vleje na ruky vodu a potom vodu
vypije. Toto je ešte niekde praktizované. Ale teraz už nechcem hovoriť.
Sviatosť krstu a zodpovednosť kmotrov
Exorcista: V mene... hovor pravdu! Čo si želá Matka Božia?
Belzebub: Krst, krst...
Exorcista: Krst?
Belzebub: Krst – rozumiete? ONA to prekvapujúco nariadila. ONA to nariaďuje celý
čas, počas ktorého sa nachádza na svojich siedmich oblakoch (démon si želá, aby
zišla dolu). Tiež my (ukazuje dolu) sme museli zostať dolu v podzemí.
Exorcista: Hovor, čo si želá Najblahoslavenejšia Panna Mária, aby si povedal!
Belzebub: Krst sa už nevykonáva správne mnohými kňazmi. Nedodržiava sa presne
krstový obrad. Často sa vynecháva: Odriekate sa... Nechceme hovoriť svoje meno.
Exorcista: Odriekaš sa diabla a všetkých jeho skutkov?
Belzebub: To sa už vôbec nehovorí a my sme za to vďační. Nehovorí sa to a je to pre
krstenca tak dôležité! Dnes je veľa posadnutých len preto, že sviatosť krstu nie je
správne vysluhovaná. Takmer nás to drví. ONA nás skoro drví... Pri krste sa začína
mnoho vecí. Kto krstenca zastupuje, musí hovoriť: "Odriekam sa atď.. " musia to
miesto krstenca hovoriť kmotrovia, a tým niesť po celý život povinnosť byť ich
oporou v ťažkostiach, viesť ich po správnej ceste, zvlášť, keď z nej zišli. Namiesto
toho si dnes kmotrovia všímajú viac záhlavok, či čipky na ňom sú pravé či žiadne, či
pán farár dal riadne vyzdobiť krstovú kaplnku, či má kmotra nové šaty a koľko krst
stál. Len nemyslia na zodpovednosť, ktorú na seba berú. Myslia si, že stačí, keď sa o
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dieťa budú starať zo stránky materiálnej. Ale predtým to bývalo iné. Prirodzene, to
neplatí všeobecne, ale faktom je, že si kmotrovia o svojej zodpovednosti boli vedomí
a podľa toho tiež konali. Niekoľko dní pred krstom, kľačali a modlili sa za dieťa a tiež
niekoľko dní potom. Jednoducho si boli vedomí svojej ťažkej zodpovednosti. Po celý
život sa za svoje krstniatko modlili a starali sa oň. Jedine tak sa plní kmotrovská
povinnosť. Dbali o to, aby krstenec bol zbožný, sledovali, ako sa modlí, ktorá
modlitba mu prináša dobro, ktorá ho udrží na dobrej ceste. Dnes je vec celkom iná,
dnes im je všetko jedno, pretože vo väčšine prípadov sa zo správnej cesty sami
odchýlili. Dnes sa starajú o to, aby krstenec urobil dobrú partiu, našiel peknú
nevestu..., ale viac už vám nechcem hovoriť.
Exorcista: V mene... !
Belzebub: Prirodzene ich tiež zaujíma, aké veno nevesta priniesla, aký sú pekný pár,
aké krásne majú deti. Sú pekne oblečení, dostanú dobré miesto, to je dnes to
najdôležitejšie. Tiež si želajú, aby ich krstné deti dobre reprezentovali, nie sú radi,
keď chodia v starých šatách. Už o tom nechceme hovoriť, ničí nás to!
Úplný rítus pri udeľovaní sviatostí
Exorcista: V mene... povedz nám, či dnešní kňazi chcú, majú, či musia dodržiavať
starý rítus pri udeľovaní sviatostí. Hovor pravdu a nič len pravdu!
Belzebub: Mali by plne zachovávať starý rítus. Nový rítus je skomolenina, ktorá
pochádza od nás a od slobodomurárov, ktorí majú v rukách kardinálov i s pápežom,
čo prv nebývalo.
Sviatosť pomazania nemocných
Exorcista: Hovor pravdu v mene...!
Belzebub: My sme si neželali, aby bolo mazaných olejom všetkých päť zmyslov, a aby
sa modlila príslušná modlitba, napr.: Všetko, čím si sa prehrešil sluchom, kde sa
kladie dôraz na uši, oči, ústa a nos a tiež na ruky... to si neželáme, pretože to prináša
veľké milosti ťažko chorým a umierajúcim. Myslíme..., ale my to nechceme povedať.
Exorcista: V mene Trojjediného Boha, povedz pravdu!
Belzebub: Myslíme si, že keď spracujeme kardinálov alebo tých v Ríme, že sa pomažú
len ruky a čelá olejom nemocných alebo len obyčajným olejom, keď iný nie je
poruke, že sme dosiahli svoje. Čím povrchnejšie sa všetko vykonáva, tým menej
milosti chorý dostáva. ... (nečitateľný riadok)... tiahneme za jeden povraz so
slobodomurármi. TÍ TAM HORE dostanú len malý úžitok, keď obrad nie je správne
vykonávaný. K tomu musím ešte dodať: Ak má byť obrad správny, potom musí byť
pomazaných všetkých päť zmyslov, dokonale a plne. Rodinný príslušníci pomazaného
musia kľačať a modliť sa a obstarať všetko, čo kňaz k vykonávaniu obradu potrebuje.
Je to voda, kríž, päť kúskov vaty. Všetci zúčastnení sa musia za umierajúceho modliť,
potom máme malú moc umierajúceho zmiasť a zamedziť mu v pokání. To sa stáva u
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človeka, ktorý nie je v stave milosti. Ak však je pomazaný na všetkých piatich
miestach a kňaz správne hovorí: "Čím si sa prehrešil svojimi očami, čím si sa prehrešil
svojimi ušami, čím si sa prehrešil svojimi ústami atď...", keď teda kňaz toto všetko
správne vysloví a na všetkých príslušných miestach umierajúceho pomaže, potom
umierajúcemu sa dostane oveľa viac milostí. Niekedy sa stane, že sú zachránení
ľudia, ktorí sa nachádzali v smrteľnom hriechu. To je všetko, čo sme museli povedať.
Sviatosť birmovania
Belzebub: K birmovaniu: to je kapitola sama pre seba. Nechcem o tom hovoriť.
Exorcista: V mene Trojjediného Boha hovor pravdu...!
Belzebub: To nám chýbalo, že ste sa k tomu dostali. To bude starý (Lucifer) zasa
vyvádzať. Bude tancovať v kruhu a volať: "Ste hlúpi, červíkovia! Nemohli ste držať
zobák?" Ale TÁ VYSOKÁ (ukazuje hore) nás núti... TÁ nás núti..., ale starý to
prirodzene tiež vie, ale on je blázon, pretože nás napriek tomu mučí.
Exorcista: V mene Panny Márie. . . !
Belzebub: (obracajúc sa k exorcistom): Teba by sme si s tým veľkým červeným
ružencom neželali. Je na ňom kríž, aby sa blýskal na slnku za každého počasia. My
nechceme, aby sa niekto s týmto odevom potuloval. Je na ňom veniec (ruženec) a
blýskavý kríž. To nechceme, to nenávidím. Teda birmovanie..., birmovanie ..., to
zatratené birmovanie! To je kapitola sama osebe. O tej nechceme teraz hovoriť.
Exorcista: Nože, povedz teda krátko len to najdôležitejšie!
Belzebub: Musíte hovoriť: "Príď', Ó Duchu presvätý, osvieť nás svojou milosťou a
posilňuj nás!" Musíte padnúť na kolená, ináč nebudeme o birmovaní hovoriť.
Predovšetkým však musíte i riadne spievať pieseň k Duchu Svätému, akosi to želajú
TÍ HORE (všetci sa spoločne účastnia spevu).
Exorcista: Príď, ó Duchu presvätý, osvieť nás, daj vnuknutie našim dušiam!
Belzebub: TÁ VYSOKÁ si želá (ukazuje hore), aby ste sa pomodlili hymnus k Duchu
Svätému. Prídu totiž ešte ďalšie výpovede, ktoré si neželáme (spieva sa hymnus ‐
vzývanie Ducha Svätého) a potom ešte 7x Zdravas Mária k Sedembolestnej Márii a 3x
Svätý. Nakoniec pieseň: Nech pevne zostáva môj krstný úväzok, podľa možnosti
všetky verše. TÁ VYSOKÁ, ČO TÁ všetko má v hlave a čo všetko by chcela vykonať
(kňučí). Pri modlitbe ruženca, pri Zdravas Mária musíme vždycky kričať (kričí). Len
keby ONA nebola požehnaná, keby len ON neposlal Ducha Svätého!
Exorcista: Hovor v mene...!
Belzebub: Nechceme hovoriť (obrátený k exorcistom). Pokračuj predsa ďalej! Vy ste
tri bezočivé kreatúry. Vy ste vskutku traja bezočiví!
Exorcista: V mene Trojjediného Boha, hovor!
Belzebub: (Obrátený k jednému kňazovi): Tento sa celý čas iba prežehnáva: Ten v
tom kúte je samý kríž a zasa kríž, z toho by sa človek zbláznil (stoná). Nenávidím tie
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kríže! Po celý čas nič než kríže. Tento by urobil najlepšie, keby zostal doma, prečo sa
sem musel dnes škriabať?
Exorcista: Hovor, čo musíš povedať, v mene Boha!
Belzebub: Ach to birmovanie ...
Exorcista: Nepoškvrnené Srdce Máriino ti nariaďuje, a ty budeš poslúchať!
Belzebub: Ani birmovanie sa dnes nevykonáva tak, ako by sa malo, pri najmenšom
nie všade. ONA si predovšetkým želá, aby sa hovorilo, že keď birmovanec si želá
prijať sviatosť birmovania, že sa naň musí poriadne pripraviť. Táto príprava trvá
niekoľko týždňov, vždy sa treba modliť k Duchu Svätému a prosiť o Jeho milosti. Kto
to nerobí, nemôže dostať toľko milostí, ktoré by ináč dostal. Kto sa nemodlí, komu sa
dostane o tejto sviatosti len povrchného poučenia, kto rýchlo pribehne do kostola,
rýchlo si kľakne a sa ponáhľa, aby už dostal to "zaucho", kto potom zasa kostol rýchlo
opustí, bez toho, aby o prijatej sviatosti premýšľal, ten nemôže očakávať mnoho
darov. Ten sa nemôže stať pravým bojovníkom Cirkvi Kristovej, ako to má byť.
Exorcista: Dostane sa mu preto nezmazateľného znamenia?
Belzebub: Áno, dostane, ale musí byť správne pripravený.
Exorcista: Dostáva sa pri dnešnom ríte?
Belzebub: Dostáva, ale nie všade, ale väčšinou áno! Čo sa deje v srdci birmovanca, je
rôzne. Ako som už povedal, je nevyhnutné, aby birmovanec bol riadne pripravený.
Táto príprava musí trvať niekoľko týždňov a po celý ten čas treba vzývať Ducha
svätého a tiež TU VYSOKU tam hore i celé NEBO (ukazuje hore) by mal vzývať, aby sa
za neho modlili a urobili z neho pravého bojovníka za Krista.
Exorcista: Mal by sa modliť i za úbohé duše?
Belzebub: Áno, i za úbohé duše by sa mal modliť. Tiež pri svätej spovedi by sa malo
vzývať celé NEBO, všetci svätí a blahoslavení, všetky anjelské chóry.
Exorcista: A čo anjel strážny?
Belzebub: Všetci sú vzatí do počtu, pretože HORE patria k sebe. Vlastný anjel strážny
má byť tiež vzývaný. Ak má niekto anjelov viac, má ich všetkých vzývať. Vy kňazi
máte totiž viac anjelov. Niektorí majú dvoch, iní majú troch, niekedy je jeden
neprítomný, pretože musí plniť ešte iné úlohy, ale tiež nechceme o tom hovoriť.
Exorcista: V mene...!
Belzebub: Ale obyčajne majú kňazi dvoch anjelov strážnych, toho druhého dostávajú
pri svätení.
Exorcista: Dostávajú biskupi ďalšieho anjela strážneho?
Belzebub: Áno, podľa toho, aký veľký je ich úrad. Myslím, že strážni anjeli sú všetci
veľkí, ale všetci nemajú rovnakú moc, zvlášť moc strážnu. Je v Božej moci, že anjeli sú
rozdelení do rôznych rádov. U detí sa niekedy stáva, že keď dospejú, ich strážny anjel
už nemá strážnu moc veľkého anjela alebo archanjela, a preto je preradený na iné
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dieťa. Tiež človeku, ktorý je postavený pred ťažkú životnú skúšku, je pridelený vyšší
anjel. Tak vás Boh chráni. On robí všetko pre vaše dobro, všetko spravuje a riadi, o
čom nemáte ani potuchy. Ochraňuje vás svojím Otcovským okom. A my, my sme
dolu, čo máme my? (Stoná a hrozne narieka...) Ach, ako neradi hovoríme o anjeloch!
Exorcista: Mal by si nám o anjeloch povedať ešte niečo krásne! Chceli by sme za to
byť vďační Matke Božej!
Belzebub: ONA by si želala niečo, neustále želala, čo sa prieči našim záujmom.
Predpoklad modlitby o neobmedzenom pôsobení Ducha Svätého
Belzebub: Musíme sa vrátiť k svätému birmovaniu. Keď sa birmovanec vopred
nemodlí k Duchu Svätému, potom nebude pravým bojovníkom Kristovým. Dostane
oveľa menej milostí, ako by dostal, keby sa na birmovanie riadne pripravil, tak ako
sme už povedali.
Birmovanec by tiež musel prispieť všetkým, čo má, aby sa týmto bojovníkom stal. Byť
bojovníkom Kristovým znamená milovať Krista a Cirkev a stáť pri nich i vtedy, keď je
to ťažké a nebezpečné. Sú situácie, za ktorých musí človek otvorene stáť za Kristom i
za cenu obete. Je to preto, že Kristus povedal: "Kto mňa nezaprie pred ľuďmi, toho ja
nezapriem pred svojím nebeským Otcom."
Exorcista: Hovor, čo si želá Najblahoslavenejšia Panna, povedz pravdu a nič, len
pravdu!
Belzebub: Po celý svoj život si musíme neustále uvedomovať, že na sebe nesieme
nezmazateľné znamenie Kristovho bojovníka. Ak má niekto toto nezmazateľné
znamenie a dostane sa do našich rúk, potom ho v pekle mučíme oveľa viac, ako toho,
kto birmovaný nebol. Na druhej strane však ten, kto bol birmovaný, má oveľa väčšiu
silu nám odolávať.
Sviatosť manželstva
Belzebub: A potom manželstvo. Tu nemôžu ľudia hovoriť: Hľaď, sme zasnúbení, i tak
sa vezmeme, môžeme teda žiť nemanželským životom. To si TÍ TAM HORE neželajú.
Je potrebné sa zaprieť a priniesť obeť až do dňa, keby nevesta so ženíchom pristúpi k
oltáru a ich zväzok je spečatený TYMI HORE, pred Cirkvou, pred všetkými známymi a
priateľmi, všetkými anjelmi a svätými, a to pre celý život. Často sa dnes stáva, že
príde protestant a katolíčka, alebo obrátene, ku katolíckemu kňazovi so žiadosťou:
"Pán farár, čo máme robiť, nie je tu nejaká možnosť, aby sme sa mohli vziať v
katolíckom kostole?" To hovoria preto, že nemajú protestantské vyznanie. A tu im
kňaz často odpovie: "Ale zaiste, na to máme svoju metódu. My sa na to dívame
ekumenicky, takže sa obaja môžete pokladať za katolíkov." To sa ľuďom páči a plnou
mierou to využívajú. Hovorievajú: To bol krásny zážitok, mnoho nám to dalo.
Prirodzene nevidia, o aké množstvo milostí a požehnania sa pripravujú. Dobrý katolík
nemôže uzavrieť manželstvo s evanjeličkou. Ako sa to neskôr prejaví? Tu často
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zasiahne ešte svokra, svokor, ktorí dokážu katolíckemu partnerovi náležite sťažiť
výkon jeho náboženstva. Nad to sa ešte situácia komplikuje trápením, ktoré život
prináša a ktorým protestantský partner nemôže rozumieť. A k týmto krížom potom
pristúpi ďalší, rozdielnosť náboženského vyznania. Dôsledkom sú hádky a roztržky.
Manželstvo je samo osebe veľmi ťažké, načo ho zaťažovať ešte viac. ONA vám
odkazuje, že každý človek by sa už pred nadviazaním známosti, najneskôr pred
sobášom mal opýtať svojho partnera, aké náboženstvo vyznáva. Tak sa to patrí na
dobrého bojovníka Kristovho.
Exorcista: NEBO si teda neželá zmiešané manželstvá?
Belzebub: NEBO si ich neželá. Prehliadne ich, ale nemá ich rado.
Exorcista: Myslím, že je to všetko, čo si nám mal povedať o sviatostiach, alebo želala
by si Najblahoslavenejšia Panna, aby si ešte niečo dodal? V mene... !
Belzebub: Sviatosť manželstva má byť uzavretá s najväčšou zodpovednosťou. Vtedy v
Káne Galilejskej sa Kristus modlil predovšetkým za toto manželstvo a dal im
poučenie, ako majú žiť. Uzatvoril ich do svojho Srdca, preto týchto ľudí veľmi miloval.
Tiež ľudia, ktorí sú pozvaní na svadbu, mali by si uvedomiť a vziať si k srdcu, že sa
treba za manželský pár modliť. To sa týka všetkých priateľov a príbuzných, ktorí sa
majú modliť, aby tento novomanželský pár správne žil a plnil manželské povinnosti,
pokiaľ ich nerozdelí smrť. Manželstvo sa musí brať veľmi vážne.
Exorcista: Pokiaľ ich nerozdelí smrť... v mene Otca...!
Celibát a pravé kňazstvo
Belzebub: Manželstvo nie je totiž nijako ľahké. Katolíckym kňazom pripomíname:
Beriete všetko na príliš ľahkú váhu, ak sľubujete celibát a pritom pijete kalich radosti
až do dna.
To pripomíname kňazom celý čas. Až taký kňaz... musí... nechceme ďalej hovoriť...,
musí taká ženština ... taká ženština, ak chce kňaza získať, mu našepkáva: Nemodlite
sa breviár, je to strata času, pretože keď sa modlia breviár, sú menej vystavovaní
pokušeniu. My už vieme, čo máme robiť... Keby každý kňaz bez výnimky sa denne
modlil celú hodinu breviár, tak ako tomu bývalo predtým, mali by sme nepatrnú
moc. Potom by ich padlo veľmi málo. I tí, ktorí by sa chceli oženiť, by sa vrátili. Stačilo
by sa denne modliť breviár (smeje sa).
Exorcista: A tie, čo kňaza zvádzajú?
Belzebub: Tie poväčšine nesú najväčšiu vinu. Vedia predsa, že ide o katolíckeho
kňaza. Nechceme už hovoriť.
Exorcista: Musíš povedať, čo si Blahoslavená Panna želá!
Belzebub: Vedia, aké poslanie má kňaz a ako vysoko stojí vo svojom úrade, preto by
si ich nemali všímať. Sú to ťažké hriechy, veľmi ťažké a tresty za ne nie je možné len
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tak odčiniť. Keď sa taký kňaz ožení, ťažko sa z toho dostane. Len pripomínam: Máte
peklo na zemi, keď si takú ženštinu vezmete.
Exorcista: Hovor pravdu... !
Belzebub: Robíme to tak, že najskôr necháme na kňaza pôsobiť eros tak dlho, až mu
nervy zlyhajú a pud sa rozsype. V tej situácii si kňaz povie: "Všetko bude lepšie, keď
prídu deti" a nenachádza žiadnu zábranu, aby hrešil ďalej. A tak obaja pokračujú na
ceste hriechu, až padnú bez toho, aby si to uvedomili.
Exorcista: A musí sa im pomôcť.
Belzebub: Situácia sa vyvinie tak, že si obaja namýšľajú, že všetko dosiahnu. Taká
pobehlica, prepáčte, taká ženština, ktorá zvedie kňaza, obyčajne nemá vzťah k
manželstvu. Verte, že nemá žiadne čnosti. Jej maska skoro spadne a objaví sa pravá
tvár. Vidíme len špinu. .. nechceme hovoriť.
Exorcista: V mene...!
Belzebub: Niektorý kňaz má trpké skúsenosti a dostáva sa do hádok. Pretože kňaz
študoval teológiu a nadobudol teda vyššie vzdelanie, nerád sa púšťa do hádok. V
jeho srdci však hlodá červ, ale nič sa už nedá zmeniť. Niekoľkokrát pociťuje horké
sklamanie. Tu musíme dodať toto. Všetko duchovné, všetko vysoké, všetko
náboženské a dobré stojí vysoko nad telesnými pôžitkami! To vám odkazuje Matka
Božia. Telesné pôžitky majú len krátke trvanie, o to kratšie, ak ide o... ach, my
nechceme hovoriť.
Exorcista: Ak ide o... v mene Ježiša... !
Belzebub: My myslíme na rozvod a podobné veci. Ak sľubujeme nebo na zemi,
potom iba klameme ľudí. V skutočnosti je to pre mnohého kňaza hrozný kríž, pretože
telesné pôžitky stoja skutočne hlboko pod pôžitkami duchovnými. Keby kňazi vedeli,
čo strácajú, trhali by si vlasy z hlavy a na míle by sa od takej ženy vzdialili, aby neprišli
do pokušenia. Milosť Božia je veľká a mocná a ďaleko prevyšuje telesné pôžitky a
všetky druhy roztopašnosti tohto sveta. Len si spomeňte na proroctvo Venuše z
Tannhaunzera. To by bolo lepšie kázanie ako kázanie hociktorého dnešného kňaza.
Všade cítime hlbokú ľútosť onoho muža, ktorý sa odobral k tejto Venuši na horu. To
platí ešte dnes, čas na tom nič nezmenil. V nebi čas neplynie, nepočíta sa, tu je
neustála prítomnosť. I keď si človek myslí, že má právo žiť stále príjemnejšie a že, keď
bude hrešiť, že mu to nebude započítané za hriech... potom vedzte, že Tí HORE majú
na to celkom iný názor.
Exorcista: Nie sú teda dve nebá, jedno na zemi a druhé hore?
Belzebub: Nie, Tí HORE si myslia, že nebo ako také si človek musí zaslúžiť mnohými
krížmi a odriekaniami. To si musia uvedomiť kňazi i laici. Nebo a nebeskú blaženosť si
zaslúži len ten, kto mal za života ťažké kríže, kto vzal na seba odriekanie a obete.
Jedine ten si zaslúži nekonečnú blaženosť a krásu, zatiaľ čo ľudia, ktorí kráčali po zlej
ceste, túto krásu nikdy nepoznajú.
57

18.6.1977

MATKA BOŽIA k "Napomenutiu z onoho sveta"

Exorcista: Zverejnenie knihy "Napomenutie z onoho sveta" sa stalo z vôle
Najsvätejšej Panny? Odpovedz v mene...!
Belzebub: Áno, je to tak. TÁ VYSOKÁ, keď' si niečo želá, potom to presadí za každú
cenu. Robí všetko preto, aby dosiahla to, čo si želá. TÍ TAM HORE majú svoje vlastné
metódy. Nechceme hovoriť, neželáme si hovoriť. Boli sme naozaj spokojní, že s
vytlačením knihy to ide pomaly. Dúfali sme, že kniha nebude vydaná, ale táto špinavá
handra sa predsa len nejakým spôsobom presadila, len preto, že si to TÍ TAM HORE
želali. Z ľudského hľadiska by táto špinavá knižka nemala byť vydaná. Ach,... táto
handra predsa musela vyjsť. Je to pre nás veľké mínus ach, my sa z tej handry ešte
zbláznime. (Belzebub strhol bleskurýchle exorcistovi štólu).
Exorcista: Štóla patrí mne, nie je to tvoja vec! Hovor ďalej v mene Najsvätejšej Matky
Božej.
Peklo nenávidí kňazskú štólu
Belzebub: ...(nečitateľný riadok)... vám predviedli radostný tanec, kiež by sme všetky
štóly, všetky kvadrátky a mitry všetkých kňazov a biskupov na svete nahádzali na
hromadu a mohli ich spáliť! Kiež by sme to mohli urobiť. My, diabli by sme tú
hromadu zapálili zo všetkých strán. Bol by to pekelný plameň, ktorý by bolo cítiť až
na zemi. Mali by sme zase našu oslavu.

29.6.1977 (sviatok Petra a Pavla)

Sviatosť svätenia kňazstva

Exorcista: V mene Najsvätejšej Panny, povedz, čo musíš povedať o sviatosti svätenia
kňazstva?
Belzebub: To, čo musíme o tejto veci povedať, musí byť uvedené v tejto knihe.
Exorcista: Tak hovor predsa v mene Najsvätejšej Trojice!
Belzebub: Za to sa musíte pomodliť celý bolestný ruženec a tri razy Svätý, Zdravas, k
sv. Michalovi archanjelovi, modlitbu k sv. Petrovi a Pavlovi, ako i ku každému z
dvanástich apoštolov zvlášť. Aby som hovoril pravdu, hovorí ONA, musíte sa modliť,
modliť sa, čo požaduje. (Všetci sa modlia požadované modlitby).
Exorcista: V mene Nepoškvrneného Počatia hovor pravdu!
Nový rítus
Belzebub: TÁ VYSOKÁ nemá rada, ako sa vykonáva svätenie kňazstva. Tento nový
rítus v nebi nemilujú. To nové svätenie je zamerané skôr na vonkajšok ako na Boha a
jeho Majestát. Mal by sa používať rovnaký rítus, ako prv a hlavnú váhu treba klásť na
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to, že kňaz je služobníkom Najvyššieho Pána Boha v zmysle Ježiša Krista, večného a
jediného Veľkňaza. Miesto toho sa teraz kladie dôraz na ľud pri svätení, preto tiež je
poskytované menej milosti, a preto tiež takto svätení kňazi majú menšiu schopnosť
rozlišovať medzi dobrým a zlým. Keby sa svätilo ako predtým, Duch Svätý by im dal
schopnosť rozpoznávať, čo je dobré a čo zlé. Začína to svätením, pokračuje to
birmovaním. Svätenie kňazstva sa nevykonáva celkom správne..., preto neprináša
plnosť milostí... Kňaz má za úlohu učiť, slúžiť správne sv. omšu, udeľovať správne
sviatosti, žehnať, svätiť. Svätenie kňazstva je vysoká všetkoobsahujúca sviatosť, pred
ktorou my tam dolu musíme kapitulovať. Tiež táto sviatosť vtláča nezmazateľné
znamenie. Keď totiž taký kňaz nespravuje dobre svoj úrad a zle žije, príde k nám do
pekla a my máme možnosť ho mučiť oveľa viac ako laikov. Rovnako nezmazateľné
znamenie vtláčajú ešte sviatosti krstu a birmovania. I tí, čo ich prijmú, trpia v pekle
oveľa viac ako ostatní. Spomeňte si na Judáša! Tieto sviatosti prinášajú totiž ľuďom
oveľa väčšie milosti, ako oni zasluhujú. Preto treba, aby kňazi starostlivo skúmali, či
sa pre kňazský stav hodia (tu ruší Lucifer a silne ohrozuje posadnutú).
Exorcista: V mene Trojjediného Boha, hovor pravdu a nič len pravdu o tom, čo nám
Najblahoslavenejšia Panna chce povedať o svätení kňazstva a čo k tomu patrí.
Econe bude napriek tomu triumfovať
Belzebub: Ach,... to zatratené Econe... napriek tomu zvíťazí. Budeme okolo neho
robiť zmätky, čo budeme môcť. Napriek tomu má predsa Econe, jediné pravé
kňazstvo. Musíme dodať... (nečitateľný riadok) ... Zvíťazí pri všetkých ťažkostiach a
napriek všetkým protivenstvám. Zvíťazí! Nikto by ho nenapádal, keby nebol pravý a
pravdivý. Mohol mať ako každý iný miesto, hovoriť o solidarite a podrobiť sa (stoná a
ťažko dýcha). Prečo mu kladú do cesty prekážky, prečo ho tak mučia? Len preto, že
my si to želáme.
Strata milosti pre nedostatok úcty pri svätej omši
Belzebub: Sú kňazi, ktorí nepovažujú za dôležité alebo nevyhnutné pokľaknúť pri
svätej omši pri premenení. Keď však príde biskup, aby udeľoval sväté birmovanie
alebo iné záležitosti, tu padajú pred ním na kolená. Robia to preto, že sa im zdalo, že
by nebolo vhodné stáť pred biskupom ako vojaci. Inokedy je dôvodom to, že biskup
kľačí oveľa lepšie ako oni. My radíme toto: urob niekoľko poklôn, prejdi sa okolo,
pokľakni ako najhlbšie môžeš, ináč ťa biskup vyhodí. Ale keď je prítomný len ľud,
potom sa im zdá, že nie sú tak nepatrní, aby pred TÝMI HORE sa museli klaňať. Majú
pocit, že stačí, keď' pred TÝMI HORE budú stáť, pre nich to nehrá žiadnu rolu.
Rovnako im to neprekáža, keď ľudia pri svätom premenení sedia, sú nepozorní a pri
svätom požehnaní stoja ako olovení vojaci. Nie je to dôležité, pretože tam je iba TEN
HORE (ukazuje hore). Musíme sa zmieniť o tom, že tento nový spôsob je veľké mínus
pre kňaza i pre veriacich. Mnoho ľudí do toho vidí, ale mnohým sa to páči, pretože to
je jednoduchšie a pohodlnejšie sedieť pri celej svätej omši a prijímať zjednodušeným
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spôsobom. Ale keby ľudia pri celej svätej omši kľačali, ako tomu bolo predtým a ako
to dodnes niektorí robia, a keby sa to dialo na celom svete, keby na celom svete bola
TÝM HORE preukazovaná patričná úcta, potom by bolo oveľa viac milostí. Keby ľudia
pri svätej omši kľačali a zbožne sa modlili, zbadali by, že ich život je oveľa ľahší. To sa
týka i kňazov a dokonca biskupov.
Dobrý pastier
Belzebub: Praví kňazi žijú v celibáte, tak odkazuje TÁ VEĽKÁ. Práve kňazstvo je niečo
iné ako príjemný život. Pravé kňazstvo sa obetuje pre veriacich a tým sa stotožňuje s
Kristom. Pravý kňaz radšej položí život, ako by konal ináč, akosi to želá Kristus. ONA A
TÍ TAM HORE (ukazuje hore) vravia, že teraz sa majú kňazi dobre, pretože ľahšie
môžu navštevovať veriacich. Predtým nemali autá a museli chodiť peši za chorými.
Dnešní kňazi navštevujú veriacich i na hodinové vzdialenosti, ale tieto návštevy nie
sú u nich spojené so žiadnymi obeťami. Dnes... podívajte sa do niektorých miest a
mestečiek... chodia vôbec k ľuďom na návštevu? Chodia veľmi málo a keď, tak to nie
je k záchrane duší. Mnoho ľudí si sťažuje, že k nim kňazi nechodia. Čím majú viac áut,
tým menej sa starajú o veriacich. Je to preto, že majú menej milosti, že sa menej
modlia. Breviár sa často vôbec nemodlia, nie sú správne svätení, nežijú podľa Krista,
nenasledujú ho a nekážu o Kríži, utrpení a obetiach. Pravý pastier musí byť ochotný
preliať krv za každú jednotlivú ovcu! Hľadá poslednú ovcu, i keď je presvedčený, že
zblúdila, aby ju obeťami ešte získal. Hľadá poslednú ovcu, Kristus povedal v
podobenstve o dobrom pastierovi, že hľadá zblúdilú ovcu tak dlho, pokiaľ ju nenájde.
A keď ju nájde, potom ju na chrbte odnesie a je z toho veľká radosť v nebi. To
nehovoril len tak do vzduchu, to si želá, aby bolo povedané menovite kňazom,
biskupom a ostatnému kléru. Je to učenie, ktorému sa nikto nemôže vyhnúť. A ak to
kňaz neplní... (nečitateľný riadok) ..., nestarajú o svoje ovce, ale o to, čo sa im páči.
Arský farár
Belzebub: Treba prinášať obete tak, ako to robieval farár Vianey z Arsu. Modlil sa celé
noci, len čo spozoroval, že jeho ovce buď sčasti alebo úplne sa prestali riadiť Božími
prikázaniami. Všetkého sa zriekal a obetoval modlitby za týchto ľudí. Často sa modlil
mnoho hodín v noci pred svätostánkom len preto, aby zachránil jednu, jedinú dušu.
Okrem toho kvôli tejto jedinej duši musel čeliť ťažkým prekážkam z našej strany. A
pritom nebol príliš kovaný v teológii a tiež jeho latina bola chabá. Dnešní kňazi sa
honosia tým, že sú vzdelaní, že majú doktorské tituly, že všetko lepšie vedia. Ale na
tom TÝM HORE vôbec nezáleží. Nehľadia na to, aké vzdelanie kto má, ako ovláda
filozofiu či matematiku. Pre nich je dôležité len to, akými sú pastiermi, ako sa starajú
o svoje ovce, do akej miery sú ochotní za ne položiť svoj život. Na to hľadia TÍ HORE a
najväčšie mínus našich čias je, že to kňazi nerobia. Malo by sa kázať o farárovi z Arsu
a o Kataríne Emmerichovej, ktorá na svojom lôžku toľko trpela a toľko sa modlila za
Cirkev. Mnoho iných svätých robilo to isté. Páter PIO pre Cirkev mnoho vytrpel. Malo
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by sa o tom kázať, ako za dávnejších čias ľudia viac nasledovali Krista, než aby sa
starali o doktoráty. Je iste správne, keď jednotlivci študujú filozofiu, matematiku či
teológiu, ale pre celok je dôležitejšie viac sa modliť a viac vzývať Ducha Svätého, viac
nasledovať Krista a mariánske učenie, napr. od Grigniona, kiež by sa viac oddávali
Matke Božej, Jej Najsvätejšiemu Srdcu a Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, aby
pozerali s úctou na kríž, ako si to želajú TÍ HORE. To je lepšie, ako presedieť hodiny
nad knihami len preto, aby sa urobil dojem na svet. To som musel povedať, (kričí),
áno, to som musel povedať!
Exorcista: V mene... hovor pravdu!
Belzebub: Napríklad Lenin, otec ruskej revolúcie povedal, že je nevyhnutné obetovať
celé noci a svoj čas pre revolúciu. Ale kto tak robí medzi kňazmi? Kto sa vyrovná
týmto neveriacim? Lenin veľmi dobre vedel, čo treba, aby sa revolúcia vydarila. On sa
pre to obetoval. TÁ VYSOKA odkazuje, že dnešní kňazi nie sú ochotní sa celkom
obetovať za svoj ľud. Niektorí z nich vedia, že čím viac sa človek obetuje, tým viac je
napádaný. Tak tomu bolo i u farára z Arsu. My sme mu zapálili izbu. Ale to nehrá
žiadnu rolu, hovoria TÍ TAM HORE. TÁ VYSOKÁ a TÍ TAM HORE nakoniec predsa
zvíťazia. Na tomto víťazstve sa budú podieľať kňazi, ktorí vykonávajú pravý kňazský
úrad. Žiaden doktorát a žiaden akademický titul nedocieli to, čo dokážu dobrí kňazi. K
tomu ďalej patrí, aby správne udeľovali sviatosti, pretože zle udeľované sviatosti nie
sú požehnané. Kristus vykonával pravé kňazstvo, kňazstvo v plnom zmysle slova. To
znamená v úplnej čistote a v plnej miere. Rovnako tak i jeho apoštoli. Nepozerali na
to, či budú väznení a mučení: Naši kňazi sa naproti tomu obávajú, že by mohli prísť o
svoj úrad, keby sa prísne neriadili príkazmi svojich biskupov, hoci to nie je pravda,
hoci to nie je pravá poslušnosť podľa TÝCH HORE. Máme prikázané zdôrazniť, že
netreba poslúchať, čo nie je správne. Ach, to je na zbláznenie, že o tom musíme
hovoriť.
Exorcista: Možno povedať, že je potrebné viac poslúchať Boha ako ľudí? V mene
Svätej Panny Márie... hovor!
Belzebub: Áno, treba poslúchať viac Boha ako ľudí! Apoštoli mali odvahu ísť do žalára
a nechať sa mučiť pre Krista. Čo znamená pre dnešných kresťanov sväté birmovanie?
Čo pre nich znamená pečať bojovníka za Krista, ktorú nosia na čele? Kňazi majú
okrem toho ešte svätenie a anjelov, ktorí ich chránia. Prečo sa kňazi nemodlia ku
svojim anjelom strážnym? Prečo nevzývajú patrónov Cirkvi svätého Petra a svätého
Pavla? Rovnako tak ako ostatných apoštolov, svätých a cirkevných učiteľov? Čo by sa
od nich naučili, keby sa na nich obrátili? Predovšetkým však na Ducha Svätého.
Apoštolov nič neodstrašilo a nič im nebolo ťažké. Udeľovali správne sviatosti a mali
ich vo veľkej úcte. Človek sa musí vrátiť späť, aby poznal pravý apoštolát. Nemá si
brať príklad z tých, ktorí vo výkone svojho apoštolátu boli vlažní, ale z tých, ktorí
konali a žili podľa Kristovho príkladu. Ach, ako sme nenávideli farára z Arsu! Akú zlosť
sme na neho mali! Bol predsa tak hlúpy a ani latina mu nešla. Ako sa stalo, že nám
vytrhol také množstvo duší? ONA si želá, aby sme povedali, že keby bolo viac takých
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kňazov, všetko by bolo iné. Tu nezáleží na peniazoch, na majetku alebo inteligencii.
Záleží na tom, čo ľudia robia, čo majú v srdci a ako plnia Božiu vôľu. A zvlášť na tom
záleží u kňazov. Veľmi záleží tiež na tom, aby si ľudia mysleli, že sú poslední z
posledných. TÍ sú u TÝCH HORE oveľa vyššie ako tí, ktorí majú v rukách biskupské
berly a na hlave mitry, či kardinálske klobúky. Ach, museli sme vám to povedať!
Exorcista: V mene Najsvätejšej Panny, hovor!
Veľká zodpovednosť pastierskeho úradu
Belzebub: K tomu musíme ešte povedať: Mnoho biskupov a kardinálov by na tom
bolo lepšie, keby zostali prostými laikmi a nemali tak vysoké úrady, ktoré zle
zastávajú. Majú nesmiernu zodpovednosť. Ak prídu do pekla, môžeme ich mučiť
oveľa viac, ako obyčajných laikov. Lebo čím vyššia hodnosť, tým ťažšia povinnosť.
Mnohí by sa mali celé noci modliť ako farár z Arsu, ale stačilo by, keby robili to, čo si
prajú TÍ HORE. I za cenu diskriminácie by mali mať svoj názor a svoju vlastnú mienku.
Na útoky by mali odpovedať. Musíme konať podľa svojho najlepšieho vedomia a
svedomia a ukázať odvahu, ako svätí apoštoli Peter a Pavol, ktorí túto odvahu mali. A
akú odvahu ukázal Kristus? Bol prenasledovaný až k smrti na kríž. Bol napádaný a
obviňovaný od farizejov a vzdal sa? Povedal: ‐ Keď ma tak napádajú, zložím radšej
svoj úrad? Prečo by som sa mal dať ukrižovať, veď ľudia rovnako ma nebudú
nasledovať. – On vedel, koľko ľudí nebude nasledovať Jeho príklad. A napriek tomu
mu to nevzalo odvahu. Svoje Božstvo istým spôsobom zakryl. Musel vziať na seba
človečenstvo so všetkou jeho slabosťou a opustenosťou. A všetko pretrpel až do
konca, a preto HO apoštoli nasledovali. Vydržali až do posledného dychu. Kristus
vydal svoju Krv do poslednej kvapky len preto, aby sme HO nasledovali. A to platí
osobitne pre kňaza. TA VYSOKA volá: "Kardináli, biskupi, kňazi, kam kráčate, kam
vedie váš modernizmus?"
Exorcista: V mene Trojjediného Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého hovor... !
Príklad kňaza rozhoduje
Belzebub: Za cisára Nera bolo veľa kresťanov, ktorí vyliali svoju krv za Krista.
nasledovali Krista až na smrť. Dnešní ľudia sa nesprávajú podľa Krista, ale podľa
kňazov, ktorí nie sú takí, akí by mali byť, a hľadajú iné cesty. Keby sa veriaci
presvedčili, že kňazi sú ochotní vziať na seba akúkoľvek obeť a že im žiadna obeť nie
je dosť ťažká a žiadna modlitba zbytočná, ktoré priniesli, alebo vyslali k nebu za svoje
ovečky, mali by k nim veľkú úctu. Vina je predovšetkým u kléru. Keby sa polepšil,
správne kázal, riadne vysluhoval sviatosti, potom by sa im dostalo dostatok milostí
od Boha a úcty od ľudí, takže by boli oveľa schopnejší ukázať laikom cestu ku Kristovi.
Tisíce duší by našlo opäť cestičku, ktorá vedie do neba. Znovu musíme zdôrazniť
celibát, pretože nebo môže byť získané len utrpením a odriekaním. Nebo nemožno
získať pomocou áut a televízorov, pomocou blahobytu, ktorý je dnes tak v móde.
Kristus žiada pôst, kríž, odriekanie...! Už nechceme hovoriť! Tak napr. Ján Vianey
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neprikladal žiaden význam jedlu. A práve preto získal milosť pre svoje ovce, pretože
sa toľko modlil a toľko postil. Nikdy si nevšímal, že je staré zemiaky, jedol proste to,
čo bolo poruke a nedbal, že tým nezaháňa hlad. Isteže nie je správne, aby kňaz
nejedol. Niečo sa jesť musí, ale nesmie sa to preháňať. A v tejto súvislosti musím
teraz povedať (hovorí dojemným hlasom): Vy kňazi, biskupi, kardináli, kážte zasa o
čnostiach! Choďte cestou Kríža! Pritlačte svoje srdce na Srdce Nepoškvrneného
Počatia! Vzývajte svätých anjelov! Vzývajte predovšetkým Svätého Ducha a Jeho silu!
Kážte Evanjelium v pravom slova zmysle, to je čnosť a kríž!
DEŇ spravodlivého hnevu Božieho
Belzebub: Nebesá! Vy, kňazi vráťte sa späť, choďte správnou cestou Kňaza...
Uvedomte si konečne, že ľud nevediete správne! TÁ VYSOKÁ si želá, aby sme
povedali: Biskupi, kardináli, kňazi, laici, uvedomte si konečne, ktorá hodina bije. Je o
päť, či desať minút dvanásť! Choďte konečne po ceste Čnosti a Kríža a uvedomte si,
kam máte ísť a komu patríte, pretože vám to stále nie je jasné. Robte pokánie,
modlite sa podľa možnosti vo dne v noci, obráťte sa, aby sa s vami obrátili i veriaci...
lebo... príde deň... (hovorí trasúcim sa hlasom)... príde Deň spravodlivého Božieho
hnevu. ... TÝCH TAM HORE, ktorí vás rozdrvia, ak neuvidia, že svoje stáda vediete
správne. Laici modlite sa, modlite sa tiež a robte pokánie za svojich kňazov, ktorí už
nevedia, ktorou cestou sa majú uberať. Pričiňte sa o to celou svojou silou, lebo ináč
bude stratených mnoho duší! Biskupi, kňazi, laici, choďte cestou Kríža! Uvedomte si,
že už dávno odbila dvanásta! Toto "Napomenutie z onoho sveta" je jedno z
posledných, ktoré bolo urobené, aby sa človek vzchopil!!! Keby ste vedeli, po akých
cestách kráčate, keby ste vedeli, koľko odbilo a aké to je tam dolu v pekle, sami by
ste sa križovali, sami by ste sa mučili a robili pokánie, aby ste neboli zatratení, či aby
ste svoje zatratenie mohli skrátiť na niekoľko rokov v očistci. To si želá TÁ VYSOKÁ a
TÍ TAM HORE to zdôrazňujú.
Posledné slovo pre druhý diel tejto knihy
Belzebub: Robte pokánie, modlite sa, obráťte sa, lebo Boží hnev vás ináč rozdrví. To
si želá TÁ VYSOKÁ, ktorá vidí, koľko jej detí, kardinálov, biskupov a laikov je
zaslepených. ONA hovorí a odkazuje: Nebesá! ... Vyslyšte konečne toto napomenutie
– posledné "Napomenutie z onoho sveta" a robte to, čo si ONA želá! Vyprosujte si
Božiu milosť! ... Obráťte sa skôr, ako bude príliš neskoro a než vás zasiahne BOŽÍ
HNEV. ONA príde a nechá rameno svojho Syna dopadnúť s trestom na ľudstvo!!!
Dohovorili sme, dohovorili sme. . .pre druhý diel tejto knihy. Povedali sme všetko, čo
sme museli povedať z príkazu TEJ VYSOKEJ (hrozne reve). ‐ (9. mája 1980). DEO
GRATIAS!
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